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Ritka forgószél.
A’ Prágai Újság Wildschützből Traute- 

nau mellől Junius 12-dikéről ezeket írja:Egy, 
IQ esztendő után vissza - fordult természeti 
tünemény az idevaló hegyes vidékeket há
rom napig egymásután igen nagy félelembe, 
és veszedelembe ejtette. Mert folyó hónap 
4-dikétől fogva az alább fekvő vidékeken majd 
szakadatlanul az esső, a’ magasabb hegyeken 
pedig majd egy réfnyi mélységű a’ hó esett. 
Q-dikén estvefelé (midőn a’ levegő - mérő a’ 
változón állott), éjszak-keletről felemelke
dett egy irtózlató forgószél, melly kQ álló 
óráig olly kegyetlenül dühösködölt, hogy a’ 
legerősebb gyümölts-’s egyéb’ élo-fákat min
den felől gyökereikből kiszaggatván, öszve- 
törte. A’ dühösködő szélvész’ ideje alatt az 
esső patak’ módjára om lott, melly közé jó
kora nagy jég volt elegyedve. A’ Marschen- 
doríi béreznek erdei patakja f. h. io-kétŐl 
lt-ig  zuhanó víz’ módjára megáradt , és az 
Aupa tajtékzó folyóvá vált; Freyheit nevű
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városotska , és az Aupa völgyben fekvő faluk 
egy altaljában vízbe úsztak. A' víz megapa- 
dása után , megtetszett bogy Aupának mind a’ 
két partjait költséges hajó-építéseivel együLt 
elrontotta, a’ víz kiöntése ellen tett gátokat, 
*s töltéseket majd minden hidakkal egyetem
ben egy két mértföldnyi távolságra levitte, és 
több vízi eszközöket tetemesen elrontott. 
Több rendbeli házakat a’ kegyetlenkedö hul
lám öszve rontott és elhordott, többeknek 
alját kimosta, és tsak a’ lakosok’ fáradhatat
lan erőlködése által tartattak meg a’ víz part
ján. Azon u ta t, melly Trautenautól Aupa völ
gyén keresztül Jánpa! fördőjébe, és Szilesiá- 
ba vezet, az árvíz több helyeken elszakasz- 
totta ’s elmosta , úgy hogy több ideig azon 
nem lehetett járni. Több száz öl tűzi fa, desz
ka , és építésre való fa elúszott ez alkalma
tossággal. Végtére hogy a’ 10-ikétŐÍ fogva 
11-ikig tartó ijedség annál borzasztóbb le
gyen, azon éjjel az Aupa szomszédságában, 
a’ Mohre nevezetű faluhan lévő nagy malom 
porrá égett.

Töredékek Persiáről.
I.) A’ Mahomedánus templomok* tornyai, 

m ellekről a’ népet az Isteni szolgálatra hívni 
szokás, ollyanok mint a’ mi templomunk tor
nyai, t. i. nagyobak , kisebbek. Ispahanban, 
Persiának hajdani Fő városában, melly sok
kal elébb való Teheránnál, a’ mostani Ural-
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kodó Szék’ lakó h,elménél , noha az Udvar 
távolléte miatt szépségének felét elvesztette, 
és mostanában sok omladékokat mutat, még 
is sok ollyas torony ( Minarets ) van benne, 
melly , ha az ember magát egész testéből moz
gatja , ingadozik , és ezen rezegést azonnal a’ 
másik toronnyal is közli, ámbár ez mintegy 40 
lábnyira van amattól a’ templom szélességére 
nézve, mellyhez mind a’ kettő tartozik. Ez 
az épitésnek egy különös módja.

II.) A’ Turkománok szinte úgy tanítják 
lovaikot, mint az Anglusok a’ futtatások’ al
kalmatosságával. Minekelötte rablásra indul
nának, lovaikat a’ futásra nézve egészen el
készítik, és tsak ugyan bámulásra méltó do
log mitsoda futásokat visznek végbe. A’ ma
gok’ előadások szerént 24 óra alatt 140 
Anglus mértföldet is elfutnak, és már az bi
zonyos dolog, hogy némelly famíliák a’ rab
lás végett 12—15 nap alatt egy folytában 
70—105 Anglus mértföldig elhaladni szoktak. 
' III.) Egy FŐ Persa a’ Státus’ bizonyos 

környülállásainál fogva kéntelen volt Kelet 
Indiában menedék helyet keresni , a’ hol is 
ötét Kalkuttában az Anglus kereskedésnek fő 
városában a’végett mindenfelé vezették, hogy 
néki a’ látásra méltó tárgyakat megmutat
nák. A’ számtalan hajók a’ Ganges folyóján, 
a’ szép, és sok kotsikkal tele utszák, a’Hely
tartónak felséges palotája, a’ tanulás végett 
felállított nyilván-való szép Intézetek, a’ 
Tisztek gyönyörű lakásai, egyszóval a’ min
den megfogható emberi tsinosodás, és CuU

✓
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tura' előmozdítására nézve tett bölts rende
lések annyira tűntek néki szemébe , bogy 
azokon maga is örvendezett, és midőn azt 
kérdezték volna tőle, mit mondana mind 
ezekhez? ragyogó szemmel azt felelte : „Ez 
egy felséges hely a’ prédálásfa !” Az Asiaiak- 
nak legnagyobb része ezen szóban él : ,,e- 
n y i m ; - és a’ t e é d'’ szóra tsak addig figyel- 
meznek, míg arra hatalmok nintsen,hogy azt 
„ e n y im m é ” tegyék. Ihnen vagyon, hogy 
e’ miatt ottan az embernek tulajdon jószágá
ra nézve semmi bátorsága nintsen; semmi 
cultura, semmi tsendesség ottan nem ural
kodik, hanem a’ helyett a’ viaskodást, a’ rab
lást, a’ vitézséget legtöbbre betsúlik, akár 
betsűietesen üssön ki, akár gyalázatosán, az 
egyre megy.

A’ Pestis.
Egy Olasz Orvos , kinek Alexandriában 

Öt esztendei mulatása alatt gyakran volt al
kalmatossága ezen mirigy természetét kita
nulni, és maga is 1815-dikben elkapta volt, 
de azután belőle kigyógyult, illy észrevéte
leket teszen a’ pestisről. (Megjegyzésre mél
tó , hogy maga egész esztendeig még mindég 
gyógyuló félben volt, ’s ezen időt, minthogy 
ebben a’ nyavalyában nem lehet tartani a’ 
visszaeséstől, arra használta, hogy más pes- 
tises embereket meglátogatott) : — l)  A’ 
Pestis Egyiptomban ollion vagyon 5 azonban

\,
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megjelenése több altoktól függ, melljek Mar
tius, és Julius vége között öszve gyűlnék.— 
2) Az iHetes magában nem elégséges az elra- 
gadásra , hanem már bizonyos reá-készi'ilés- 
nek (dispositio) kell lenni, mellj a’ ptstis— 
szernek kifejlését segíti. — 3) Hogy a’ pestis 
egy helyről a’ másikra által száljon, szüksé
ges arra, hogy a Pestis’ kifejlését a’ levegő
nek különös tulajdonsága, és több más kör- 
nyiilállásoknak együvé munkálkodása előse
gítse *). A’ Szeretsenek , és új szállók ha
marább elkapják, mint a’ belföldi hazafiak, 
és azok, kik az éghajlathoz vannak szokva.— 
5) Bizonyos időkben a’ pestist elkapják ki
váltképen a’ gyermekek , sebesek , félénkek , 
gyengék, és ollyanok, kik nem rég valami 
természeti változáson mentek által. Ezen 
esetben azok a’ személyek , kik szoros Con- 
tumácziát tartanak , alig vannak nagyobb bá
torságban , mint azok, kik gondatlanul jár
kálnak az utszákon. — 6) Más esztendőben 
kiváltképpen a7 megéleinedettekre, \s leginkább 
az erős izmos férjfiakra ragad e l ; de ekkor 
tsak azok vesznek el benne, kik vigyázatlan
ságból teszik ki magokat a’veszedelemre, Azok, 
kik gyakran olajjal bánnak, nem félhetnek 
úgy tőle, mint mások. — 7) Ha a’ Pestis 
fuldokló természetű, semmi orvosi-szer sem

*)  Ennek némelty tapasztalt Orvosok ellent mon
danak, kik azt állítják , — es nem ok nélkül 
hogy a1 levegő állal a’ Pestis soha sem vitetik 
egy helyről a’ másikra, hanem tsupán illetés
állal ragad el. ̂ »
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használ; egyedül az Orvos a1 természetet se
gítheti a’ maga crisisében. — 8) Ha pedig a’ 
Pestis a’ szabad lélekzést nem gátolja, akkor 
a’ legerősebb szereket, nagy mértékben , de 
vigyázva lehet adni a’ betegség’ első idősza
kaszában , melly közönségesen igen rövid; 
ennek jó foganatja szokott lenni. — Q) 
A’ pestisbe ugyan azon személy többször is 
eshetik, de igen ritkán esik kétszer ugyan 
azon esztendőben. — 10) Minden más beteg
ségek a’ pestissel egy időben megférhetnek, 
de egyszerre ki nem ütnek.

A p r ó s á g .

Schlesvigben egy fabrikás ollyan hamis por- 
czellán-tányérokat (Fajanee) talált fel, mellyek 
muzsikálnak. Ezen tányérok üregesek lévén , 
muzsikálás végett forró vízzel megtöltetnek* 
Midőn a1 viz kigőzölni kezd, már szólnak a’ 
tányérok, és mivel a’ hangegyezésre nézve 
jól vannak elrendelve, ebéd felett egy kis 
Concertet játszanak, melly az üveg-harmoni
kához hasonlít.

R e j t e t t  szó:
Sírsz , panaszolsz , bús szív! ’s óhajtod kurta ne- 

i * - vetském';
Vágd fejemet ’s bennem gyógyító szerre találhatsz.

K apuy  K áro ly .
J e g y z e t :  az 51 ’s 52-dik számbeli 

Rejtett szó: H o lló .
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A9 9 szám tulajdonsága.
Tudva Vagyon mindeneknél, hogy ha a’ 

t) Szám multiplicáltatik , és az abból kijöv6 
Számok egyenként újra öszveszerkéztetnek, 
ismét Q Szám jön ki belolök: p; o. 2-szér 
Q=18. H -8= Q . ó-szer 9= 36 . 3+6= Q .
vagy 9-szer 9=81. 8 + 1 = 9 . és így t. De 
nem mindenki Vette talán észre, hogy ezen 
tulajdonsága a’ 9 számnak nem tsak százoíi 
alól van ; hanem minden lehető multiplicá- 
tiókra is kiterjeszkedik p. o. ló-szer 9=126. 
1 + 2 + 6 = 9 . Vagy.ha nem épen Q jön is ki, 
bizonyosan egy kissebb multiplicatiója tetszik 
ki ezen számnak, p. o. ól-szer 9=369. 3 +  
6 + 9 = 1 8 . 2-szer 9=18. vagy o 6 + 9 = ó 5 .
5-szer 9=ó5 . vagy 3+6c)==72. 8-s2or 9=72; 
itt is 7 + 2 = 9 . Megfordítva leszen 963. 9 +  
63=70. ft-ször 9=72. vagy 96+ 3= 99 . 11- 
szer 9=99* Multiplikálva sokasítsa meg va
laki a’ számokat, á’ mint akarja j végheletlen 
sokféle combinatiók jönnek k i, de kétség ki- 
* ü l, ha mind egyik vagy 9 számból, tagy 9

Alásodih Félesztendo. 2
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számnak valamellyik multiplicátiójából szár
mazik.

IJa nullák jönnek elöl, mind egy, akár 
hozzá számláltassanak, akár kihagyattassunak 
p. o. 1020Ö egy multiplicatiója a’ 9 számnak, 
u. m. 120-szor Q— 1134. Q.
1134-szer 9=10200. Kihagyván a’ nullákat 
lészen 1-+-2H-Ó=9. ha tsak egyik nulla ha
gyatok k i, 10-+-2Ö=3Ö. 4-szer 9=36. Meg
hagyván mifld a’ két nullát 10-1-206=216. 
24-szer 9 = 2 1 0 ; itt is 2-+-H -6=9 . ’s a’ t.

Látni való , hogy egy szám sem bir ezen 
tulajdonsággal; az tehát a kérdés, hogy tsupa 
szerentsére történt eset-e ez, vagy magának 
a’ számnak természetébe legyen gyökerezve , 
és mathematice demonstrálható-é ?

Mikép örült volna egy Rabinus, vagy 
egy Pythagoricus, ha ezt kitalálhatta volna, 
vagy a’ Philon Zsidó , ki annyit munkálódott, 
hogy a' 7 számnak szépségeit megvilágosita- 
ná ! — alig ha a’ 9 számot valami szent szám
nak nem tartották volna.

R. A.

• Egyiptom.
Ezen tartomány még a' legrégibb világ 

történet-írásai közölt is előkerül, és sok vi- 
szpntagságai miatt nevezetes. Noha ugyan 
1517-dik esztendőtől fogva az Ozmán tarto
mányok közé számláltatik, mégis magában 
bizonyos független állapotban vagyon. A’ te-
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rületét 8700 □  mértföldnyire teszik, mel
lyen 2,500,000 Jelek lakik; a’ kik résszerént 
Arabsok , résszerént Beduinok , résszerént 
Maurusok , Koptok , Törökök , és Mamelu- 
kok , nagyobb részént pedig Mahumedánusokl 
Az eggyes kerületekben ( Sandsak ) uralkodó 
Beyek , igen nagy hatalommal bírnak, kiket 
tsak egy a’ dologba járatos, és arra alkal
matos Fejedelem tarthat zablán. All pedig 
ezen Fejedelem egy Basából , vagy Al-Ki- 
rályból, ki a’ fényes Portának adózik ugyan, 
de egyéberánt a’ maga uralkodásában határ
talan. A’ mostani AÍ-Király a’ nevezetes ár- 
mádájánál béhozván az Európai hadi-fenyíté
ket, a’ tsinos Európa egyébb szokásait követi. 
Igen sok javításokat, és változásokat hozott 
bé országába ; oskolákat, nyomtató műhelyt, 
fabrikákat, ’s egyébb koz hasznú intézeteket 
állított fel.— Egyiptomnak fo városai Kairó 
21 5,000 lakossal,és Alexandria; Al-Királya Aly 
Mohamed Basa, született Rumeliaban Cavala 
városában 17ÓQ észt.ben. 1800-dik esztendő
től fogva Basa ; az Egyiptomba és illetőleg 
Alexandriába való bémenetele történt 2 2-dik 
Septemberben , minekutánna az Anglusok 
1807-dik észt. Sept. 18-kán Egyiptomot el
hagyni kéntelenittettek ; a’ Kairói vérontás ál
tal a’ Mamelukok’ Egyiptomban való uralko
dásának 1811-dik esztendei Martius l-so nap
ján kegyetlenül végét szakasztottá. A’ fia Ib
rahim 1825 , és 1820-dikban a’ Görögök el
len viselt háborúról esméretes.



A’ Természeti tudományok* intézete 
Spanyol országban.

Spanyol ország’ Királya a' Mineralogia, 
áíoologia , Chemia, Botanika, Tsillagvisgá- 
jási, és földmivelési tudományokra nézve még
1815- dikben vetette meg az alapot. Az igye
kező, és a’ tanulás erónt buzgósággal visel
tető mindenféle sorsú ifjak, kik ezen tudo
mányokat halgatják, olly nagy számmal van-: 
nak öszve gyülekezve, hogy az oskolák’ szá
laiban már bé sem férhetnek. 1828-dikban 
az esztendő kezdetével a’ füvészség (botánika) 
tanulására, mellyet Soriano Vincze tanít, 
felette sokan Íratták bé magokat, kiket a* 
fentemlített Tanító Ur a’ plántákat fajjok 
szerént is megesmérni oktat. A’ tanulók’ nagy 
száma miatt a’ Király minden magát megkü- 
lömboztető tanulóra ajándékot teszen fel. A* 
földmivelési oktatást halgató ifjak’ száma is 
nevezetes. Don Sandalio Ariás tanításait az
1816- dikban illy forma czim alatt: ,,A’ föld- 
mivelésre való oktatás , melly Madridban a’ 
Királyi botánikus kertben magyaráztatik” ki
jött munka szerént tartja. Azon előmenetel, 
melly a’ mezei gazdaság külömbféle ágaiban 
és a’ kertészségben tétetett, leírhatatlan. Az 
Ország’minden tartományaiba újítások hozat
tak bé, és a’ számtalan akadályok, mellyek 
a’ régi Empyrismus’ vak igyekezetének ellent- 
állottak, szerentsésen elhárittattak. Az Aran- 
celesi Junta (Tanáts) hatalmat kapott a’ Ki
rálytól , hogy a’ Spanyol Consul által Lón-
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donból a’ Southampton Grófságból 50 hosszú 
gyapjujú kost, és a' Leicestcriböl is annyit 
vétessen, és azokat a’ Félsziget’ minden ré
szeibe elterjesztesse. A’ kosok’ ára , ’s kitar
tása a1 Kintstárnak rovására esik.

Goust szabad Státus.

Európában a’ legkisebb szabad Státus 
nem a’ St. Marinói Respublika , hanem Goust, 
melly a’ Pyreneus hegyeken fekszik. Ezen pa
rányi Státus, melly tsak egynéhány elszórt 
házakból áll , és mellyben alig vagyon 50 la
kos , fekszik egy magos hegy tetején , a’ Py- 
reneusi meleg forrásoknál mintegy 3Ó000 láb
bal ■feljebb, és sem Franczia, sem Spanyol 
országokhoz nem tartozik , hanem maga for
mál magában egy független Státust, melly 
az öregebbektől igazgattatik , kiknek böltse- 
pége törvény - erővel bír. Ezen Respublika’ 
lakosai felette sokáig élnek , pémellyek közü
lök 100 esztendősök is. A \m i ezen népnél 
a’ házasságot illeti, ők külföldről házasod
nak , rendesen Ossauból hoznak feleségeket a’ 
hová leányaikat is férjhez adják. A’ népesség 
Itten egy századtól fogva mindég egy formán 
maradt, úgy nem külömben az erkoltsök , a* 
szokások, a’ hagyományok (T raditio), és az 
egész belső boldogságok is.



Bolondok
A’ Bétsi Játékszini Újság a’ Párisi égés

sé«’ állapotjáról szólló havi Írásból a’ bolon
dokra nézve az 1815-dik esztendőtől fogva 
j 828 esztendeig való idÖ szakaszt e’képen adja 
elő: ,,Megjegyzésre méltó dolog, mennyire 
megfagytak a’ szerelem , és mennyire szapo
rodtak a’ rosszul kiütött speculatio miatt a’ 
bolondok.” Imé itt a’ lajstromok :
szerelemből, szerelem féltésből 

leltek bolondokká
rósz speculatio 

miatt
1813 —■317 — 4Ö0 — 218
1814 —310 — 4U0 — 300
1815 —300 — 410 — 309
181Ó—219 — 400 — 311
1 8 I 7 —210 — 480 — ,-407
1818—I90 — 504 — 398
1 8 1 0 - 111 •— 410 — 397
1820— 98 — 470 — 411
1821 —102 — 430 — 450
1822 —102 — 411 — 430
1823 — 102 — 407 — 431
1824— 87 — 409 — 480
1825— 84 — 401 — 484
18 2 6 — 80 — 403 — 5o6
1827— 45 — 398 — 519
1828— 19 — 398 — Ö04

A p r ó s á g o k .
Sz. Pétervárában Jun. 15-dikén délután 

3 órakor Robertson Úr (az, ki a’ múlt esz-
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tendöben Berlinben kétszer tett levegői uta
zást) a’ levegőbe felemelkedett. Az idő felet
te kedvező volt, a’ levegő tiszta, és szelíd. 
Mint láthatatlan kezek által felemeltetve le
begett a’ temérdek nagy levegői golyóbis a’ 
számtalan nézők’ feje felett, és lassanként 
egy kis pontotska gyanánt elenyészett a’ ma
gasságban , minekutánna Néván keresztül 
Ochta felé vette fordulását. Estve 8 órakor 
a’ levegői hajós a' Poltoratzki mezei házától 
5 verstnyire, a’ puskaporos malom és Néva 
közölt leereszkedett, és egy paraszt szekéren 
vissza térvén , már estve 10 órakor a’ Péter- 
vári Fő Hadi Kormányozónál udvarolt.

Franczia országból a’ múlt esztendőben • 
mindegyütt kivittek 007,077,321 frank, el
lenben bévittek 609,922,632 frank árú por
tékát.

Mayoral U r, a’ Madridi vám-tisztségnek 
pénztárnoka , 500,000 Reálig magát elégte
lennek jelentette a’ fizetésre; és a’ fogyatko
zást egy Altisztnek tulajdonítja, de a' kiért 
ö felelni tartozik. A’ felvigyázó’ fenyegeté
sére, bogy vele törvény szerént fog bánni, 
ezt felelte: „Tudva van , mennyire ragasz
kodók a’ Királyhoz, és nevezzenek tsak egyet, 
ki a’ Monárkát jobban szeretné.” A’ felvigyá
zó ez ellen nem tett kifogást, de úgy véle
kedett, hogy a* Tárnok különös szeretettel 
viseltetik Ö Felsége’ képe eránt az aranyokon.



St. Priest asszonyság, ki a* minap ment 
vissza Szevillából Madritba , előre küldötte 
egyik inasát, bogy a’ haramiákkal az olta
lom beli pénz végett megegyezzen. A’ hara
miák megtarták szarokat, és az asszbnyságdt 
Madrid kapujáig késérték , mondván, hogy 
az illy szép Dámának oltalmára ők készek , ne 
hogy durva emberek kezeibe essék , kik sem 
erszényét, sem rangját, sem ásszonyi nemét 
tekintetbe nem vennék.

l ó

A’ Carthagenai Újság Braziliáról azt a* 
fontos feltalálást köz hírré tenni méltónak 
tartja: hogy ott a’G oy a z i Praesidens rende
lésénél fogva tett nyomozások által egy 
ollyan tsigará' találtak , melly eddig a’ keleti 
kintseknek első czikelyét teszi. t. i. mellybeh 
jó féle gyöngyök vannak. Ezen tsigáknak bő
vebb meg próbálása után négyben négy gyön
gyöt leltek, mellyek négy gránt nyomtak * 
és felségesen tündöklőitek.

R e j t e t t  szó:

Pénz j vágd-el lábát j Magyaroknak Nádora
hajdan.

Papp Tg ndcz.

J e g y z e t :  Aí  1-so számbeli Rejtett 
szó: Si r ,  ír.
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Nr° 3.

Magyar Útazónk’ első tudósítása*
Pest, d. 7-a Julii. Különös örömmel kö

zöljük Tudós és a’ széles világon tengeren , és 
szárazon folytatott utazási által hires Hazánk
fiának Besse János Urnák Odessából IQ Junii 
I829. költ Levelét, mellyből kitetszik mikép
pen mind a’ kegyes Fejedelmünktől kiadott, 
és a’ Felséges Orosz Birodalom állal elfoga
dott kibotsátó levélnek legnagyobb készség
gel eleget te tt, mind pedig O Tsászári és Ki
rályi Fő Herczegségök’ az örökös Korona 
Herczeg és Hazánk’ Nádor Ispánnya adako
zásának ’s pártfogásának, valamint Hazánk’ 
Nagyai és mind azok, kik ditsoséges czéljára 
Ösztönnel, segedelemmel valának, várakozá
soknak megfelelni legnagyobb szorgalommal 
igyekezik — bár iránta a’ Nagy pártfogóin és 
igyekezeteiben segitő barátjain kiviil a'tisztelt 
Publicum úgymint néhai K ö r ö s i r ő l  mind 
eddig nem is gondoskodott , de bizunk Ma
gyar jószívüségökben, hogy a’ közelébb ki
adandó Tudományos Gyűjtemény kötetében

Második F'élesztendő. 3
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ezen ditső Hazánkfiáról, és annak a’ magya
rok eredeti helyére felválalt utazásáról tudó
siitatván, mind Felséges Fejedelmünk’ szán
dékát, valamint a’ Királyi Herczegek’ Párt
fogását,— Hazánk' Nagyainak példáját az ér
demes Publicumnak mind azon Tagjai, kik 
Nemzetük ditsoségét érzik és szomjúhozzák , 
részükről is tehetségük szerint a’ nagy példá
kat követni^ és ezen ditso tárgyat kegyes ada
kozásokkal előmozdítani el nem mulatják.

Odessa, die lQ-a Junii 182Q* — Tekin
tetes Ur! - Bétsböl elbútsúzván, hallottam 
hogy Humboldt Ur már Memmel városán nagy 
sietséggel által ment; megint Leopold váro
sában bizonyos hiradás közletett velem, a’ 
melly szerint nékem lehetetlen lett volna 
Humboldt Urat Kazán várossánál elérnem. 
Más részről költségem sem lévén elegendő 
olly nagy kerületet tenni, kéntelen voltam 
magapaat egyenesen czélomhoz fordítani, ám
bár az Uráli Hegyeket Humboldt Úrral örö
mest Öszve jártam volna, és onnan Ö vele 
Caueazus Hegyeknek visgálására vissza tértem 
volna. Mindazonáltal itt is az a’ szó, hogy a’ 
többször nevezett Humboldt Ur ugyan csak 
velem öszve találkozhatik, az Ő czélja is , a’ mint 
mondják, ezen hegyeket, a’ mellyek arannyal 
és platinával bővelkednek, megvisgálni.

Mihelyt a’ gőz - hajó útra bocsátkozik 
(talám jövő Kedden) evvel az alkalmatosság
gal Szebasztopolba megyek, ott megint más 
ha)óra ülök Tamánig, a’ honnan Kubánnak 
folyását követem egész Kaukazkájá-ig, és on-
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nan utamat Sztavropolnak fordítom. Ezen 
yáros a’ Kaukázusi Kormány-szék’ lakhelye 
lévén , szükséges hogy Generális Emanuel 
Úrtól, a’ kinek testvéröttsétöl Becsből ajánló 
levelet viszek, utazó szabad levelet kérjek.

Onnan utamat legelőször is Magyarinak 
(Madjari) veszem, maradványit ezen hajdan 
roppant városnak megvisgálom, a’ környéki
ben lakó népet kikérdezem és úgy Klapróth 
Ur előadását vagy igaznak, vagy csak véleke 
désnek fogom találni. Burgon - Magyarít, a’ 
melly kellyröl Klapróth Ür semmi említést 
nem tesz , egyszer’smind meglátogatom , hogy 
mindennek nyomába jöhessek. Mozdok lesz 
a’ második megállásom, a’honnan a’ legelső 
jelentésem Bécs felé fog indulni. Azután a’ 
Terek folyását követvén, a’ Caspium tenge
rig utazok: többnyire hellyben létem és az 
előjövő felvilágositás fogja utazásomat ve
zérleni.

Elérvén a’ Terek folyóvizéhez, egy bu- 
tella magyar borral, a’ mellyet erre a’ czélra 
innen magammal viszek , ezen folyó vizet 
Felséges Királyunk és kedves Nemzetünk’ ne
vében megkeresztelem, az edényt pedig, egy 
pergament czedulát belé rekesztvén , bizonyos 
helyre elásom, úgy hogy jövendőben a’ kik 
utánnam jönnek , mint bizonyságot megta
lálhassák.

Már most levelezésem más úton fog jár
n i , tudniillik nem többet Pétersburg felé, 
hanem ide Odessába az Auslriai Consulátus- 
b a , innen a’ FŐ Cancellariusunkkoz Becsbe
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fog küldetni, a’ ki ismét a’ Palatinalis Can- 
cellariába Budára fogja utasítani. Szinte úgy 
lész a’ rendelés a’ pénz eránt is , melly Gey- 
rniller Urnák Bétsben le fog fizettetni, a’ ki 
az ide való Pénz-váltónak Rensich Urnák ál
tal küldi , ez pedig írásomra , Caucazusnak 
akármelly részére kívánom , annyit, a’ mennyi 
szükséges, kezemhez szolgáltat.

Hogy ha valami pénz részemre vagy szá
momra kegyes Pártfogóimtól elérkezett volna, 
azt ide útasíttatni mennél hamarébb alázato
san esedezem , mert olly drága élet vagyon 
i tt ,  és az egész úton, hogy noha nyomorul
tan éltem, csak 400 fort, ezüst pénzbe ér
keztem ide. A’ költségem most még jobban 
szaporodik ; egy szobáért egy napra 4 forin
tot V. Cz. kell fizetnem, egy szolgát, a’ ki 
oroszul , cserkeszül , és törökül beszél, kell 
felfogadnom.

Jövő Hétfőn Ö Excellentiája Gróf Wo* 
ronzovnál ebédelek, és az estvét a’ Várnai 
Jusuíf Basával ott fogom tölteni.

Orlay Ur nem várta elérkezésemet, e’ 
Világtól bútsút vett, tehát™ az ajánló levelet, 
a’ mellyet Bécsböl hoztam magammal, Ely- 
seumba küldhetem *). Igen sajnálom ezen ese
tet, mert a’ mint mondják sok jegyzései vol
tak neki a’ Caucazusi lakosok erán t, ezt va-

#) Orlay Ur még a’ f. e. Mart. ll-dikén meghalt, 
valamint a* Hasznos Múl. 33-ik szám alatt Apr. 
25-ikén jelentve volt; Hesse Úr tsak Máj. 20- 
dikán indult Bétsből; ennélfogva elindulása elolt 
jóval tudva volt Orlay’ halála.

-3
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lóban jó volna Nemzeti Történeteink’ felvilá
gosítására bár melly áron is megszerzeni.

Azon naptól fogva hogy Galieziaba be
léptem, az essö meg nem szűnt; az utak olly 
rosszak, bogy az ember majd tsak el nem 
süllyed. Itt is igen esik, és kocsi nélkül az 
ember a’ házból ki nem mehet.

Kérem Ts. Urat, méllóztasson hozzám 
utasítandó leveleit következendő  ̂felül irás 
alatt Postára adni: A Monsieur de Timoni, 
Consul-général Provisoire de S. M. l’Empe- 
reur d’Autriche- par Vienne, Lemberg, á 
Odessa.

Az egésségem , hála Istennek, olly friss 
a’ mint volt, midőn Márkus O Nagyságánál 
egy>számos és vidám ebédtől felkeltem, noha 
az egész Podolián keresztül csak tojással és 
téjjel éltem, és azt is Zsidók’ kezéből, proh 
dolor í

Mai nap hivatalos valék ebédre Tom 
Úrhoz . ki csak most adta által Tisztségét Ti
moni Urnák. Ez a’ drá^a öreg Ur született 
Magyar, és UO esztendőktől fogvást a’nyelvet 
még el nem felejtette. Én hát már az Orosz 
Birodalomban szülötte nyelvemen beszélhet
tem. — Ts. Urnák alázatos szolgája Besse 
Janos m.p.

P. S. Hát az ifjak kozott senki sem ta
lálkozik , a’ ki nyomomban kívánna jönni? 
Ha találkoznak, folyamodhatnak Ők is kegyes 
Fejedelmünk Thronussa eleibe, és ha enge- 
delmet nyernek , jöjjenek csak egyenesen 
Odessába , és innen Sztavropolba. Ott a’ Fő 
Generalis Emánuel , ki hasonlóképen született
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Magyar, hozzám fogja Ókét űtasitani. Én az 
egész nyarat és az Őszt Caucazus Hegyeikben 
tö ltőm éi, hogy valamelly Történeti nyomot 
az élő nemzetekben , vagy fentartalott emlé
kekben találhassak, a melly minket czélunk- 
hoz vezethetne. Azután Tiflisnek tartom uta
mat, onnan a'Caspium és Fekete Tenger kö
zött fekvő és lakó helyeket meglátogatom ; de 
minden esetben a’ helyben való lételem, és 
az előadandó tudósítások fognak engemet ve
zérleni.

A3 Vaterlooi ütközet3 emlékjele.
Hannoverában a’ Vaterlooi ütközet’ era- 

lékjeiét (monumentum) már a’ legnagyobb 
ügyességgel tökélletességre viszik. Laves ud
vari építési Tanátsos végzi ezen emlékjel
nek fundamentomát; a' planum és a’ rajzolat 
pedig a’ mesternek betsiiletére szolgál. Azt 
mondják, hogy az oszlopa 15Ő lábnyi magas, 
és felette vagyon a’ Gyözedelem (Victoria) 
rézből verve, mellyhez belőlröl egy tsiga- 
grádits vezet. A’ talpköve elfoglalt ágyukkal 
vagyon ékesitve, mellyeken a’ Nápoleon be
tűi fénylenek, és emlékeztető táblákkal van 
felkészülve, mellyek 59 Tiszt, és 817 köz
legény neveit a’ késő világnak emlékezetül 
megtartják , kik Vaterloonál a’ Hannoverai 
felkelő Sereg’ sorából életöket a’ Hazáért fel
áldozván , elestek. Derekasan van választva 
a’ hely a’ Rezidentia’ ékességére nézve, mert 
az új kastélyból, a’ Parádé-piacznak , melly- 
pck köre 8Q0 lábnyi hosszú, és Z*QO lábnyi
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széles hátulsó része felől, pompásan látszik, 
mellette lesz a’Leibnitz temploma , a’ vadász
katonák’ új kaszárnyája , a’ szép Levél-tár’ épu- 
letje, és Alten Gróf kertje.

Mély szomorúságra indító muzsika
eszköz.

Nápolyban a’ szomorú muzsikára nézve, 
feltaláltatott egy Echo-Fagott nevű muzsika
szer, mellyrol azt mondják: hogy ez az em
ber hangját, és leginkább egy mélyen megin
dult ifjú’ panaszos daliját szépen kiejti. Pa- 
lermoban A r l i n i  M a r c h e s e ,  egy nagyra 
betsúlt Földes Ur temettelett el. Az elhunyt 
altya vala a’ szegényeknek. — Malchi Apátur, 
Arlininek egyik attyaíia ezen pompás teme
tésre felfogott egy szomorú symphoniát, mel- 
I vet R e f r a i n  híres muzsikus egy esmeretes 
szomorú ének szerént k Echo - fagottra al
kalmaztatott. A’ temetés az Istenben boldo
gult’ házától éjjel történt. Megszólván a’ né
gyes Echo, kiki hallotta a’ bánatra indító 
hangot, de senki sem vehette ki, mitsoda lé
gyen az? a’ hang olly szomorú volt, hogy 
az ember’ szíve majd hogy ketté nem repedt. 
—• Égy esmeretlen érzést gerjesztett az em
berek’ szívében, — lehet mondani — ezen 
emberi szózat. Ezen eszközről azt gyanítják, 
hogy a’ feltalálása még nagyobb , és fonto
sabb tárgyak' felfedezésének következése lé
szen.
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A p r ó s á g .

Garnerin Kisasszony , kiről 'már több 
ízben említést tettünk, f. e. Junius i4-kén 
Hamburgban levegői hajózását szerentsés ki
menetellel végezé. A’ golyóbis’ levegővel 
való töltése l órakor kezdődött, és 6 |  óra
kor egy kis golyóbis előre botsáttatott, hogy 
Garnerin a’ levegő’ minémüségét, és mene
telét kitanulhassa. 7 órakor, ’s 20 minutum- 
kor felemelkedett a’ levegői hajósné , és 
mintegy 10 minutum lefolyta alatt 3,800 
Hamburgi lábnyi magosságot ért; ekkor el
hagyó a’ golyóbist, és minden legkissebb 
megsértés nélkül a’ földre szállott. A’ tiszta 
levegő a’ szemeknek bizonyságul szolgált , 
hogy a’ golyóbis egész 18,000 lábnyig szál
lott fel , honnan e^y tojásnál nagyobbnak 
nem látszott ; minekutánna pedig lassan las
san a’ gáz belőle kiürült volna, egy patta
nás után, nem messze Banbektöl leszállótt, 
hol az odavaló Tisztarló megfogta.

R e j t e t t  szó:
Mentsen-meg az Isten én tőlem tegedet.
Mert súlyomot könnyen viselni nem lehet. 
Visszájára ejtvén, lassú állat vagyok,
Főve szád-ízének kedves étket adok ;
De testedbe hogyha béveszem magamot, 
Keserves kínok közt érzed hatalmamot.

S. A.
J e g y z e t :  A’ 2-dik számbeli Rejlett 

gzó: Garas.
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Hév könny - cseppek.
Néhai Tekintetes Ns. R i g y i c z a i  K o v á c s  

Imre Urnák, több Ts. Ns. Vármegyék 
Táblabirójának , a’ ki folyó esztendei 
Aprilis 25-dikén szűnt meg élni, ham
vaira.

Haliám Tiszának partja Lakójitól, 
Haliám, mikor Glád nemzetitől, Temes 

Széléről, Ország dolga szüntén 
Bácska kegyes kebelébe jöttem. 

Hogy jó Kovácsot nagy nyavalyák heve 
Ágyára döntvén, dúlja veszélyesen,

Sőt már utolsót csenge lelkek 
Ercze, ’s imádkoza érte végsőt 

A’ Nép — siettem, ’s kértem is egyre a* 
Mennyet malasztért, intne szemöldivel 

Tüstént oszolnék minden ártó 
Sérelem , és felidülne Imre.

Jutván azomban, mind közelebb Baja 
Tájj ára , haliám , hogy noha Aesculap 

Szorgalma nem tágíta, még is 
A’ ravatal benyelé, kit élni

Második Félesztendő» 4



Ohajta Hölgyén, és ííjain kívül 
Sok jó Barátnak szívbeli könnye is,

Melly néma bánatban esengett 
Menny egeket kegyelemre bírni.

Hát én, ki mint egy Dámona rég vagyok 
Biztos barátság hív kötelékein

Hozzá csatoltam, óh mit érzek 
Milly fene kín feszeleg valómban ?

Hát nem hagyott már vad Libitina csak 
Kisség is innen Lethe porondain 

Hogy hív Barátod karjain bár 
Lépegetél vala abba — késni ?

Csak nem hihetlen, hogy te , ki napjaid 
Mindég dologban tölteni szoktad el 

Mindég kevéssel élve, pompa 
Kórjait is ki kerülve, már meg 

Szünél ez élet pálya sikátorin 
Járdalni, ’s már nem láthatod, a’ kikért 

Szorgalma voltodnak feszülve 
Volt szakadatlanul életedben.

Hát a’ kegyes Nő szíve nyögései 
Nem győzhetének ? jó fijak és menyek 

Kérelme sem vívott ki sírva 
Semmi kegyet kebeledből óh ég ? 

Nem-—oh bizony nem! mert szeretéd te öv 
Széraf Karát is kell szaporítani

És erre kit volt venni inkább,
Mint az ahoz rokonos Kovácsot?

Menj drága Lélek, menj öröködbe fel 
Fel, fel! dicsőült égi lakókhoz, és 

Kedveld ! már bús szíveteknek 
Arjai szűnjenek •— én se sírok!!

Dömötör Fái.
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R égi E m lék-jelek .

Azon márvány - régiségek közt, mellye- 
ket Várnából Odesszába küldöttek, vannak 
több sír- emlékjelek ligurákkal, és felírások-, 
kai megjelelve; egy faragott képnek töredé
ke, melly Aesculápiust, és Hygieát ábrázol
ja , ki egy tsészét tart a’ kezében ; ezen régi
séget Várnában egy magányos ember házában 
béfalazva találták ; hihető, hogy ez Aescula
pius tiszteletére , egy betegségből való szeren- 
tsés kigyógyúlásért a’ háládatosságnak zálog
jeléül vala szentelve; továbbá találtak egy 
fejér márványból való talpkövet olly felírás
sal , mellynek következésében ez egy Heroso- 
don nevű Polgár statuájálioz tartozott, ki 
Pharmagosnak fia, a’ város Fő Kormányozó- 
j a , és az 5 városok’ közönségének Elölülője 
volt. A3 felírás azon 5 városok’ szövetségét 
bizonyítja , mellyek közül Várna (máskép. 
Odessus) közép pont lehetett. A’ többi négy 
városok valának ezek: Tomi (most Kustendsi) 
Callatia ( most Mangália ) Mesembria , és 
Apollonia (most Sisipolis).

A’ régi Gaunodurumi határban (a1 Burg 
vor Stein nqvü Várban Helvecziában a’Rajna 
mellett) napról napra találnak érczekre, fegy
verekre ’s a' t. Egy békasó hely’ felfedezése’ 
alkalmatosságával két esztendő előtt akadtak 
egy sor koporsóra , fegyverekre , késekre ’s a’ t. 
mellyeket Steineggi Zeerleder nevű Major Ur’ 
ritkaságai között tartogat. Kevés napok előtt 
( úgy ír a’ Tigurumi Újság Május 6-kán)
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Eschenz mellett a’ Vár innenső felén egy 
munkás falakra akadt, a’ köveket rendetlenül 
kiásván, egy koporsót rontott e l, melly a’ 
fejével napkelet felé vala helyheztetve , ezen 
koporsó alapja néhány hüvelykni vastag tég
lákból állott, ezeken felírások is valának , 
mellyeknek betűi, minthogy a’ téglák öszve 
voltak töredezve, és sok darabok hibáztak 
i s , igen olvashatatlanok. Azokat az ember 
majd deák, majd szálkás betűknek, mellyek 
a* napkeletieknél szokásban vannak , nézi. A’ 
sírban leltek egy arany gyűrűt, mellynek 
czimerét ékesíti egy egybenyuló háromszeg, 
egy iró-vesszot, arany ’s igen szépen kidol
gozott kis gombbal , és egy ezüst tsengetől. 
Minthogy ugyan ezen tájékon a’ parasztok a* 
szántás alkalmatosságával kőfalakra akadtak , 
reményleni lehet, hogy jövendőben többeket 
is találnak. Tsak azt kell óhajtani , hogy az
után azokat vigyázattal ásnák ki.

Chinai töredékek*
I. Yang-Yhu-Fu városa , melly egy igen 

nagy és szép város , a’ Tsászári tsatorna' bal 
partján fekszik, melly Pekingbe vezet; ezen 
városban sok Zsidó lakik , kiknek hitvallások 
a’ Talmudtól sok ágazatokban külömbözik. 
Ezekről azt mondják, hogy azon Izraelitáktól 
származnak , kiket a' tíz törzsök - nemzet el
oszlása keleti Asiába származtatott.



II. Sem Olasz országban , sem egyébb 
Európai tartományokban nem tudják azt a’ 
mesterséget , melly által a’ kerteket olly 
szembetűnő , és váratlan tekintetekre al
kalmaztatják. A’ Chinai kertek’ tökélletessége 
áll minden tájéki fekvéseknek , és a’ föld ter
mészeti formáinak öszveilletésébol, a’ vadság* 
a’ durvaság, és a* miveltség’ öszve rakásából, 
az emlékjelek’ keverékéből, a’ vízesésekből, 
kősziklákból , és bálvány-templomokból. Ot
tan az ember széles élő-fás sétálókra (alléé) 
soha sem talál, mert a’ Chinaiak, valamint 
minden napkeleti népek, meg nem foghatják, 
hogy az ember tsupa sétálás kedvéért mehetne 
ki. Ottan a’ külömbféle kinézéseket egy szűk 
kerületben öszvehűzzák , a’ természet’ minden 
elszórt tárgyait egy szűk sövény - kerítésbe 
egybegyüjtik, ’s egymás’ ellenébe úgy hely- 
beztetik, hogy azokat egyenként nézegetvén 
a’ képzelődő erőnek nyugtot nem adnak , 
az egymásra következő változások az embert 
megvakitják, és felingerlik. — A’ Chinaiak 
a’ kősziklákat, az épületeket, és a’ barlan
gokat úgy készítik, hogy a’ szél magát azok
nak üregébe vévén, egy váratlan suhogást ejt, 
és igy sokféle echót okoz. Ha az ember va- 
lamelly domb megett a’ barlang felé fordúl , 
borzasztó helyekre talál, tudniillik a’ dühös— 
hÖdÖ szélvész által gyökerestől kiszaggatott 
élofákra , zivataros vízesésekre , mellyek a’ 
magos sziklákról hulnak, mellyekről mind- 
azállal némelly bokrok imitt amott függenek. 
Mélységek vannak , ezeknek oldalain bar-

*9



lángok nyilnak , méllyekhen az ember vad
állatokat lakni gondolna. Ezen irtóztató ábrá
zolatok után tüstént következnek a* leg ele
venebb , ’s legvidámabb tárgyak u. m. a’ ma- 
dár-kaliczkák, a' gyönyörű ligetek, a’ tser- 
gedező patakok, a’ bálvány-templomok, a’ hi
dak , mellyek részszerént természetesek, rész- 
szerént márvány-kobol mesterségesen vannak 
kivágva. A’ törpe fákat itten felette szeretik, 
minthogy azokból apró erdőt is (miniatur) 
tsinálnak. A’ virágos ágyak itten felette sok 
porczellán edényekkel vannak ékesitve.

30

Színes nemzetségek Hajtiban.
9

Ejszaki Karolinában van egy Egyesület 
„A’ jó Barátok’ Társasága’' neve alatt; ez ne
hány esztendő előtt színes famíliákat (Szere- 
tseneket, ’s a’ t.) telepített meg Haytiba az 
oda való országlószék' engedelmével; a’ mon
dott Társaság ezek’ állapotának megtekinté
sére a' minap bizonyos Kennedy Tamás nevű 
Urat küldé Hayti szigetére. Kennedy Ur tu
dósításából most az tetszik k i, hogy ezen 
gyarmatok éppen nintsenek megelégedve, mint 
hogy az odavaló fold - birtokosok nem te l je 
sítették ígéreteiket. Hayti’ belső áilapotját 
nem kedvező színekkel rajzolja. Ezen sziget’ 
földét felette termékenynek mondja, melly 
igen tsekély mivelést kivan ; ege pedig igen 
gyönyörű , és gésséges. Ellenben az országiás 
new egyébb, mint katonai Despotismus; —
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a* Congressus tsak szemfényvesztés; — a’ tör
vény jobban megírva , mint megtartva ; — a* 
Praesidens’ akaratját 40,000 emberből álló 
hadi sereg támogatja; — a’ földmivelés el
hagyatva; — a’ kereskedés hanyatlik; — a* 
szokások bolránkoztatók ; — az élet módja, 
kivált a’ sziget’ belsejében nyomorult , és 
durva; — a’ nép tudatlan , és a’ több feleség 
tartásra adta magát; — és a’ népesség’ sza
porodása tsekély. Végre azt tanátsolja, hogy 
Hayti helyett inkább Libériába kell szállókat 
küldeni , hol szabados kormányt, és szaba
dos törvényt találnak, és szokásaikat, nyel- 
vöket, religiójokat megtarthatják.

A p r ó s á g o k .
Orosz Birodalomban Herts varosa- bás^ 

tyáinak lerontásakor találtak egy régi Görög 
írásra, mellyet annyival is inkább lehet saj
nálni, hogy nem volt ép, ’s olvasható, mi
vel ez egy Végzésnek (Decretum) elejét fog
lalja magában, mellyet az Atkádiabeliek Leu- 
Connak, a’ Bosporusi Királynak , vagy Archon
nak kedvező indulatból adtak, és a’ melly 
Krisztus Urunk születése előtt 3Q3—354-dik 
esztendőből való; e’ szerént régibb minden 
eddig talált afféle Írásoknál.

Tseh Országban a’ Carlsbadi fördőkben 
jelen van az idén a’ Haytii hajdani Tsászár- 
néKristopha Asszony Is két leányaival együtt.
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Ezen három Szeretseny Dáma felette palléro
zott, kik francziáúl jól beszélnek.

Boroszlóban Martius 27-kén meghalá- 
lozott egy 74 esztendős Asztalos legény , ki 
ugyan egy mesternél 53 esztendeig egy foly
tában dolgozott. A’ 84 esztendős Mestere az 
előtt 2 hónappal húnyt-el. A’ g}7alu, mellyel 
ezen legény olly sok esztendőkig dolgozott, 
természetesen különös módon elkopott, ezt 
most a’ Mester’ fia emlék-jelül tartja.

CommercybÖl egy kertibirtokos külde a* 
minap egy barátjának Párisba 80 Spárgát, 
mellyek öszveséggel lő  fontnál többet nyom
tak.

R ej t e t t  szó:

Egészem öt betűből á ll,
Reszkető tagom ritkán á ll,

Mindenem többnyire já r ;
Lakó helyem szép völgyeken ,
Vízen, vagy magos hegyeken,

Nevem lehet poros vár.
Első tagom tészen napot,
Más, tsonkán húzva állatot;

Főm nélkül egészemben 
Fekszenek ők kedvekben.

O. L.

J e g y z e t :  A’ 3-dik számbeli Rejtett 
szó: Kár.
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Nr° 5.

Maison Marsai Görög országban.
Ezen híres férj fiúról a’ Cpurrier d’Orient 

Aeginából Május Q-dikétol fogva 18-dikáig 
ezeket írja: „Maison Marsai Görög országból 
a* nélkül el nem távozhatott, hogy annak a* 
szépséggel , és mindenféle gyönyörködtető 
tárgyakkal mindekkoráig bővelkedő belső ré
szeit meg ne visgálja, ’s azoknak [állapotjárói 
tulajdon szemeivel magát meg ne győzze. 
Ugyan is Aprilis 20-dikán több nevezetes 
férjfiak’ társaságában Módónból kiindulván , 
az első éjeit Cambiában, a’ 2-dikat pedig 
Nisi nevezetű nagy faluban töltötte. Aprilis 
22-kén a’ figyelmet érdemlő Messzeniai om- 
ladékokat megnézegette, és azután minden 
haladék nélkül Leodariig fotytatá útját. 85- 
dikén Tripoliczában , és következő napon 
Lemében vala. Ezen tartományok’ minden 
részeiben a’ Törvényhatóságok, és a’ lakosok 
eleibe menvén, virágokkal , és borosztyán- 
ágokkal kedveskedtek nékie. Leméből egy 
Görög lovas svadrontól késértetvén , Argos

Második Félesztendö. 5
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felé vette útját. Ebeden az Orosz Követnél, 
Gróf Bulgarinnál vala, a’ nép’ véneit elfo
gadta, a’ lovasság’ új Kaszárnyáját megvis- 
gálta, és azután Napoli di Romániába tovább 
utazott.'A ’ helybeli Kormányozó, és az ál
landó sereg FŐ Igazgatója Heydegger Ezere- 
deskapitány egész Napolitól fél órányira 
fekvő Tyrinthi omladékokig eleibe lovagolt. 
A’ Tanáts a’ száraz kapunál fogadta, s kö
szöntette ötét. A’ Marsai a’ maga rang
jához illő tisztelkedés mellett a’ városba 
jővén , Kalergi Ur’ házába szállott. — 27- 
kén megnézegette Palamides felleg várát, 
hol ötét a’ vár Kommandánsa Raykó Űr fo
gadta el. — 28-kán a’ Skufo Urnái tartatott 
estvéli mulatságot (Bal) a’ maga jelenléiével 
megtisztelte. Ugyan az nap meglátogatta a* 
fegyveresházat, ’s úgy látszik, hogy az oda 
való renddel, és ügyességgel megvagyon elé
gedve. Május 2-dikán a’ város , ezen betses 
vendég’ tiszteletére , a’ Törvényhozó test’ 
üléseinek szép szálújában Bált adott, hol Ni
kitas Generálisnak ritka szépséggel biró Kis
asszonya borostyán koszorúval kedveskedett 
az egész Napoli Dámák’ nevében a’ tisztelt 
Marsainak. — Május 3-dikán útját Carvati 
nevű faluba folytatván , a’ szomszédságban 
fekvő Mycenei omladékokat, és az Agamem
non sírját megvisgálta. A' következő napon 
jókor megérkezett Korinthusba , a' fellegvár
ba felment, és az éjjelt a’ maga sátorában 
töltötte , meíly a’ Kiamili palota’ omladékai
nak közepén vala húzva. — 5-dikén az Isik-
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mus’ szélességén keresztül menvén , megnézte 
Kenchriest , Korinthus régi ^kikötőhelyét, 
melly vagyon a’ Sáros tenger-öble mellett, 
Kalamaki faluban fölöstökömolt , melly 'az 
lsthmusnak mostani lerakodó helye, és az 
éjtszakát a’ nagy Dervendben, vagy is szoros 
útban töltötte el, melly a’ Félszigetet a’ szá
raztól elválasztja. Éjszakának idején a’ magos 
hegyek’ erdőségében tartózkodó számtalan 
farkasok, és vérengezö török-rókák , a’ háló
helyhez közelítvén, a' Marsai’ lovait és a’ ké
sérőseregét olly félelembe ejtették, hogy fék
jeiket széljel szaggatván, egyik rész a’ setét 
éjszaka’ idején egész Korinthusig szaladt; e’ 
miatt az egész következő napot arra fordítot
ták , hogy azokat ismét megfoghassák. — 
7-kén Megárába érkezék a’ Marsai, és Fleur 
de Lis nevű hajóra ü l t , melly reá a’ közel 
lévő parton várakozott. Salamist körül evez
vén , egy kevés ideig az Athénai parton meg
állóit , és azután 8-kán reggel az Aegínai 
öbölben vas-matskát eresztett. Mólónál a' 
helybeli Tanáts, és Marquis Valmi Franczia 
Országnak ideig való helytartó Követe vára
koztak a’ Marsaira. A’ Görög hajók kitévén 
a1 fejér zászlóikat, tiszteletből szakadatlanul 
lövöldöztek. A’ Marsai a’ zöld-ágakkal, fegy
verekkel, és zászlókkal pompásan felékesitett 
Franczia Fő Consuli házba az Ipsarai tengeri 
katonák késérése mellett, szép muzsika har
sogása között; a’ házba való bémenetel előtt 
a’ Praesidenshez ment , ki azonnal a’ késéno 
sereghez tsatolla magát = A’ szép nap köz
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kivilágositással végződött. A’ Generális le
írhatatlan örömmel fogadta el a* 100 árva 
gyermekből álló kiküldöttséget , kiknek az 
attyok a’ Hazáért életöket feláldozták , és ki
ket a’ Haza háládatosság' fejében felnevelés, 
és előmozdítás végett fiainak fogadott. Május 
g-kén előadatott egy igen fényes tengeri üt
közet’ ábrázolatja , melly 12 Ipsarai Brigg , és 
szinte annyi Gálya közt ment végbe, az 
egyik rész Török zászlók alatt hadakozott; 
ezek alá végtére két gyújtó hajót eresztettek, 
inellyek minden kár-okozás nélkül elégtek. Fé
nyes bál fejezte bé a’ napot. Minden nemze
tek hajó-zászlói választott mondásokkal a’ 
Marsai’ szállása előtt tisztelet-jeléül lobogtak, 
hol Görög országnak FŐ Tisztjei valának 
öszvegyiilekezve , kik között a’ Praesidens 
a’ Betsület sereg’ nagy czimerével vala fel
ékesítve a’ három Hatalmasságoknak mind 
szárasi, mind pedig tengeri Tisztjei, végtére 
Görög országnak minden részeiből való Dá
mák , kik különbféleképpen valának felczifráz- 
va. Fjfél tájban a’ Marsai eltávozott, ’s egy 
kevés idő múlva a’ Fleur de Lis hajóval Po
roszba evezett. 10-kén itten vas-matskát eresz- 
te t t , hová maga Gróf Heyden ugyan az nap 
három linea hajóival, és egy Fregátával ér
kezett. Következő napon Hydrára hajózott, 
hol legpompásabban fogadtatott, itt egy nagy 
Klastrombán tartatott Görög Isteni ’szolgála
ton jelen volt, és a’ nép’ vér 
azt nyilatkoztatta k i, hogy 
iiek a’ Franczia nemzet cránt

űnek nyájasan 
’ Hydrabeliek- 
viseltelö hála-
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datosságát a’ X-dih Károlynak eleibe fogja 
terjeszteni ; mellyek után JNavarinba ismét 
vissza evezett.

Hogyan tellessék a* plánták’ által a3 
patkányokat , Js vakandokokat ki
pusztítani.

Hogy a’ patkányokat valami helyről el
lehessen zavarni , szükséges arra a* Mentha 
pulegium (Tsombor rnénta , közönséges néven 
pedig köszvényfü) plántának akár fris, akár 
száraz leveleit elhinteni, ezeket megszagol
ván a’patkányok onnan úgy elszaladnak, mint 
az Ördög a’ kereszttől. Ezen alkalmatlan álla
tokat még más módon is ellehet űzni, tudni
illik : ha az ember a’ lyukjokba , meliyeken 
a’ szállásokba, szobákba 's a’ t. bétsúsznak 
Cynoglossum Officinale (orvosi árnö , közons. 
ebnyelv) nevű fűszárakat szór, ennek a’ sza
gát szinte ki nem álhatják. — A’ réteket a’ 
vakandokok’ túrása ellen elegendőképpen ol
talmazhatjuk, ha a’ lyukokba egynéhány fog
hagyma darabokat teszünk. A’ mezei gazdák 
azt állítják : hogy ezen szer által a’ földi ge- 
lesztákat, és a’ tsigákat is könnyen el lehet 
pusztítani.

Hogyan kellessék a’ finom aczél esz
közöket a’ rozsda ellen oltalmazni.

Murray Úr azt állítja, hogy az aczél- 
ból való finom eszközöket a* mcgfeketedés,
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’s rozsda ellen úgy lehet oltalmazni, ha azo
kat az ember egy vászon , vagy partinkból 
való kendőben öszve göngyöli , melly mind
azonáltal az előtt mész - vízben (aqua calcis) 
vagy vizes Glauber-só felolvasztásában áztatva, 
és azután jól megszárítva volt. Talán ezen pa- 
muk, vagy közönséges gyapjúval való köri'il- 
takarás így elkészítve nem tsak az aczélt, hanem 
az Írásokat, okleveleket, ’s egyéb papiroson 
vagy pergamenten lévő irományokat a’ ned
vesség ellen foganatosán védelmezheti, és a' 
feltalálásokra nézve segíthet.

A p r ó s á g o k .
Oyarzun m ellett, a’ nyűgöt Pyrenaeusi 

megyében , egy gazdag ezüst bánya-érre ta
láltak, melly még a’ Karthágóbeliek idejében 
isméretes volt. Ennek növelésére többen, 
kivált a’ Mexikóból kibujdosolt Spanyolok , 2 
millióm frank tőke-pénznél többet öszve adtak.

Doubs megyében (Franczia országban) 
most 75 millióm Frank örökségbeli jusról 
van a’ szó. Valami egy század előtt bizonyos 
Bonnet , oda való születés , keleti Indiába 
utazott, ’s végre sokféle viszontagságok után 
Madagascari Király lett. O minden maradék 
nélkül hala-meg,és ezen temérdek nagy sum
mát a Kalkuttái bankba tette le. Most Doubs 
megyének minden lakosai Bonnet Királlyal 
atyaliságban akarnak lenni.

\



Chinában azon enyvet, mellyel az eltört 
porczellánokat öszve szokták ragasztani, így 
készitrk: igen tiszta vízben, 5—Ö minülumig 
főznek egy darab üveget, azt szél jel zúzzák, 
annakutánna egy baj-szitán keresztül szitál
ják, és azt egy márványon tojás - fejérével 
öszve keverik. Az e képpen készült enyvnek 
ereje olly nagy? bogy az általa öszveragasz- 
tott részek soha többé egymástól el írem vál
nak , még akkor sem, ha az edény ismét egé
szen öszve törik.

A’ „Londoni Medical and Surgical” 
illy szert ajánl, hogy a’ beteg részekre alkaL 
maztatott nadálvok azonnal a’ vér-szopáshoz 
fogjanak: l. i. a’ pióczákat minekelotle á’ fá
jós részre rakatnak, erős, és savanyú serbe 
kell tenni , mellyben egynéhány minutum 
alatt annyira megéheznek , hogy akár melly 
helyre alkalmaztatnak , tüstént megragadnak.

Belgiumban egy árendás a’ padláson lé
vő gabona romlása ellen mint megtsalhatat- 
lan szert hirdeti az olly vízzel való öntözést, 
mellyben minden pintben legyen egy egy 
unczia salétrom , és büdös-kövirág öszve ke
verve.

Buenos - Ayrésben ( Déli - Amerikában ) 
a’ házakat olly erősen építik, hogy majd min
den házat vár gyanánt lehet tekinteni , eze
ket lapos fedeleikről ö t , vagy hat ember akár



mitsoda megtámadás ellen könnyen védelmez
hetni, a’ mi eléggé meg van mulatva 1807- 
dikben,midőn Vittlok Anglus Generalis 13,000 
bakantsossal a’ városba bément, gondolván , 
hogy ezen keritetlen várost könnyen meghó
díthatja. Ezen gyalogságot a’ polgárok min
den ellentállás nélkül béeresztették ugyan, 
de igen kevés száz jöhetett ki abból, a’ töb
bieket mindnyájokat a’ fedelekről téglákkal 
agyon verték , mellyek ellen a’ lövöldöző 
szerek semmit sem használtak.

Junius 4-kén egy Új - Foundlandi kutya 
egy Anglus hajónak embereit a' szörnyű ha
láltól megmentette. A’ hajó a’ Lyddi partnál 
széljel repedezett, és semmiféle tsónak se
gítségére nem mehetett. A’ kutya' gazdája ki 
szinte az elsüllyedéshez közel lévő szerentsét- 
lenek’ nézői között , a’ parton vala , a’ ku
tyának a’ hajóra mutatott , melly azonnal 
úszni kezdett, és megragadván egy darab fát, 
mellyre a’ Matrózok a’ hajó-kötelet teker
ték vala, azt az Urának vivé. így ez által a’ 
kötél kézbe kerülvén , a* veszedelemtől mind
nyájan megszabadultak.

R e j t e t t  szó:

Szegény és nyomorult vagyok én egészen, 
De a’ végső tagom fő gazdagot tészen.

J e g y z e t :  A’ 4-dik számbeli Rejtett 
szó: Malom.
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Nro 6.

Szerelem Dal
a’ Ká v é s  F i n d z s á h o z *

Drága kincsem Galambocskám!
Piros virágú Findzsácskám,
Éretted halok értted élek 
Száz S z a l m á s é r t  sem cserélek* 

Ha meg pillantalak reggel
A’ rokon Findzsa - Sereggel,
Az Öröm Szívem’ ált’ járja,
’S hogy teli légy alig várja. 

Mihelyt szagod orrom’ éri
Kávém! Levedet szám kéri,
És reggel bár bajom vagyon t 
Segít’sz azon ham ar, *s nagyon*

Ha beléd mártom zsemlyémet 
Puhán —* az Etyepetyémet 
Úgy annyira felingerled,
Hogy nem győzök telni veled. 

Hallottam , mint káromolá 
A’ fejér czipót az oláh,
Hogy Tejét lopta magába 
Debreczenem’ Piaczczába.

Második Féle sztendo. 6



De te se/nmit ne tarts tőlem 1 
. Ellenkezőt higyj felőlem;

Mert én inkább azt szeretem ,
Ha veled egygyütt ehetern. 

Kárhoztatom Doctor D e c s i t ;
Hogy alázta Kávém’ becsit.
Tudom azért cselekedte,
Mivel drága volt felette.

Az lehetett czélja benne:
Hogy majd ekként olcsóbb lenne, 
És -bővebben jutna neki ,
Hogy ha nem inná mindenki.

De én rólad úgy ítélek
’S bár mit mondjanak nem félek; 
Hogy minden Italok felett 
Az elsőség a’ tiéd lett.

Akármelly drágán mérjenek ,
Nincs mód; hogy veled érjenek 
Más egyebek , —- holtig vallom, 
Leved’ mindennek javaliom. 

Szerelemről a’ mit V i t é z
Irt ,  Kávém Te rád jobban néz , 
Tudom , semmit nem hibázom 
Ha én azt reád ruházom.

,, Nincs a’ Nektár ollyan édes,
„ A’ mellyet tölt G a n y m é d e s  

A’ Jupiter Csészéjébe“
Mint Findzsám tart kebelébe’.

Bár a’ kulacsot szerette,
V i t é z ,  'és azt énekleüe,
De rólad-sem felejtkezett 
Sőt híven megemlékezett.



Mert önn’ szájából hallottam;
Hogy vele Deákoskodtam:
Hogy ha reggel hörpolgethet,
Az nap a’ legvígabb lehet.

Az volt szíve’ óhajtása :
Támadna Kávé’ forrása !
Melly a’ Téj-szín folyójába 
Belé folyna valójába’.

’S ekként őgyeledvén egybe
Folynának a’ Czúkor-Hegybe >
’S így elkészülvén egészen 
Túl a’ kádban lennél készen.

Hogy kik szeretnek Tégedet,
’S emelik becsületedet,
Bőven merítgethetnének 
Örömben lebeghetnének.

Néki a’ kölcsönt megadom,
Kulacscsától nem tagadom ,
Meg a’ valódi érdemet ,
Osztom vele szerelmemet.

Mert ha a’ H a l á s z ’ Bográcscsát 
Jól lefogyasztom , kulacscsát 
Kedvvel veszem a’ kezembe,
’S könnyek csillognak szemembe’.

De csak délben ’s vacsorakor,
Bogrács, kulacs, kellesz akkor; 
Hanem Te kávém ! fröstökre 
Italom maradj örökre !

Kedvelljék mások a’ S z a l m á s t
Nem szeretek kívüled mást. — 
Az különös dicsősséged;
Urak , ’s Dámák isznak Téged’.



És annyira meg becsülnek;
Hogy ér’tted asztalhoz ülnek,
’S pusztán le tenni nem hagynak, 
Becses abroszszaid vágynak.

A’ Pálinka csak Tótoknak
Való, és több ollyanoknak ,
De vaeynak is sáppadtt színnel, 
Te pirosítasz téj-színnel.

(Vége következik.)

Uk

A3 Philadelphiai Fejérszemélyek,
A’ Philadelphiai Fejérszemélyek áltáljá

ban véve virágoznak ugyan, de időnek előtte 
elhervadnak. Ezek termelőkre nézve több
nyire magasak, és kartsuk, hanem arczban 
halaványok, a’ mit a’ theával való mértéklet- 
len élés, és az éghajlat* melegsége okoz. Ke
vesen találtatnak , kiknek szép fogai vannak , 
és ha van is valakinek, azokat korán elveszti) 
mellynek oka az Amerikai orvosoknál divat
ban lévő Calomellel való gyógyítás. Borok 
igen gyenge , vonásaik szépek, homlokok ma
gas, szemeik villogok, orrok görög , szájok 
középszerű nagyságú , állok kerek , nyakok 
ollyan , mint az alabástrom, beszédök’ hang
ja igen pallérozott, karjaik helyesek, kezeik 
húsosok , lábaik kitsinyek , 's takarékosok; 
járások kevély ugyan , de erre nézve még 
6em bírnak ollyan könnyűséggel, mint a* 
Franczia asszonyok. — A’ Philadelphiai Fejér
személyek nagyobb részént szőkék j barnát



itten találni ritkaság. Öltözetüket a’ gyönyö
rű testállások kellemetessebbé teszi ; fejők’ 
ékessége mindenek közt pompás, ok — valamint 
a’ magyar Fö asszonyságok’ nagyobb része , — 
a’ Románokat örömest olvassák! — A’ fiatal 
leánykák minden lehetséges szabadsággal bír
nak, mellynél fogva, ha a’ fiatal embernek 
valami házban már egyszer béjárása van , 
egész órákat tölt a’ házi leányok’ nyájas tár
saságában , a’ nélkül hogj' reá a’ szülőik gör
be szemmel nézzenek, vagy, ó fájdalom! a’ 
további való látogatástól eltiltsák. A’ meleg 
kiima megérésöket igen sietteti, azért ottan 
egy 20 esztendős fejérszemélyen a’ közelgeto 
öregség’ nyomai szembetűnnek. Ök forróba 
ban ’s indulatosabban szeretnek, mint az Eu
rópaiak, de sem ollyan híven (?) sem ollyan 
érzékenyen. A’ házi dolgok’ elintézésére néz
ve a’ férjeiket paputs alatt tartják ugyan, de 
egyszer’smind azoknak gyakran minden va- 
gyonaikat eltékozolják! — A’ ruházati’ fény
űzés mind az asszonyságoknál, mind pedig a’ 
szolgálóknál nagy divatban van; sokszor az 
utolsókat az ember házi asszonyoknak gon
dolja lenni , olly pompásan vannak felöltöz
ve. A’ Nagyok’ házaiban a’ pompa nagy mér
tékben uralkodik. A’ tornáczok, és gráditsok 
legfinomabb szőnyegekkel vannak béteritve, 
sőt némelly házakban az ajtók , ’s a’ léptsok 
drága akajou fából valók. 5,500 Frank árú 
Sálok nem igen nagy ritkaság, szinte a’ /*000 
Frank árú öltözet is. A’ férjfiak az öltözetre 
pézve az Anglusokhoz, az asszonyok pedig a’

hi
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Franczia Dámákhoz alkalmazlalják magokat. 
Ezen tartomány Szépei rósz gazdasszonyok , 
’s a’ dolgot elkerülik , noha a’ muzsikát, és 
az éneklést szeretik, még is valami tökélle- 
tességre ritkán vihetik. iNyilvánságos , és ma
gános Concerteket igen ritkán tartanak. — 
Az Amerikai asszonyok a’ házi eszközökén 
kiviil Hozományul semmit sein hoznak, és 
tsak a’ szülőik’ halálok’ után örökösödnek 
azoknak vagyonúikban. Ezen asszonyságok az 
asszonyi ékességekkel és módis portékákkal 
megrakott búitokat olly nagy füsttel nézege
tik , mintha Isten tudja mit akarnának venni, 
mindent kézbe vesznek, szemesen megvis- 
gálnak , és az árrát kérdezik a’ nélkül, hogy 
valamit vennének , ezen megjegyzéssel: ,,Majd 
máskor eljövök “ — A’ gazdagabb famíliák 
a’ nyarat nagyobb részént a’ jószágaikban töl
tik ; a’ társaságban igen erköltsosök , és sze- 
mérmetesek; az idegenek előtt gyakran fitog
tatják ékességeiket; kegyességök rendkívül 
való ; a’ szegények és azoknak gyermekei 
eránt,  kiket oktatnak , igen példás gondosko
dással vannak , és a’ téli eslvék' nagy részét 
azzal töltik, hogy a’ szegények' számára ru
házatot varrnak. — llly festés után valóban 
nem tudhatni, vallyon az Észak - Amerikai 
asszonyoknak jó, vagy rossz tulajdonságai töb
bek. — Inkább , mikor az elhatározás nehéz, 
az asszonyok’ betsülelére a dolognak jobb- 
oldolát tekintsük.
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v Iszonyú Fergeteg.
Julius y-kén délutánni egy órakor , Béts- 

tol nem messze olly irtózlaló jég-esso volt, 
a miilyenre alig emlékeznek. Egy dühös szél 
hozta a’ zivatart; elsőbben tsupa zápor esett, 
de tsak hamar illanna jég is, olly sűrűén , 
hogy az egész tájék elsetéledelt. Gumpolds
kirchen, Thalern , Guntramsdorf, Möllers
dorf, Neudorf, Laxenburg, Hochau, Bie- 
dermansdorf, és Hennersdorf vidékén , egy 
leveles fa sintsen , a’ szóló tőkékről minden 
levél és fürt le van verve, ’s az aratás sem
mivé téve. Két leányt, kik a’ Gumpoidskir- 
cheni szőlőből az idő elől haza siettek , a’ 
fergeteg egy mélyen levágott úton elérvén , 
a’ feljülrol lerohanó viz Őket betsapta , és a’ 
jég ’s kődarabok úgy öszve verték , hogy az 
egyik ott megholt, a’ másik is élet halál kö
zött fekszik. A’ nevezett falukban eg}' ép 
ablak sem maradt; tyúk, galamb, és egyéb 
szárnyas állat kinn a’ szabadon meg nem 
maradt.

Marokkó.
Ezen Birodalom , melly Afrikának éj

szak-keleti partjain fekszik , Q Tartományból 
áll, és mintegy 15,700 □  mértföldet foglal 
magában, i /1,800,000 lakossal; kik Mórok, 
Bereberek, Szeretsenek (Néger) és Keresz- 
tény-hitszegök (Renegalusok), mind az Islam*



követői; Zsidók, ’s Keresztények is laknak 
köztök. Az Országlás’ módja despotai. Száraz 
földi fegyveres ereje 36,000 emberből áll, 
kik közül 10,000-en (a’ Bukharik) a’ Szultán 
testörzö-seregei. Tengeri ereje, a’ mennyire 
tudjuk, áll 10 fregátából, mellyek 16—30agyu- 
sak, és 14 gályából 2—10 ágyúval, méllyé- 
ken mindegyűtt 6,000 tengeri katona szolgál* 
Fo Városa Marokkó, igen tagos, de tisztá
talan, és most tsak 30*000 lakosa van. A* 
Szultán’ lakóhelye M e k i n e s , i 5,000 lak. —- 
Minekutánna ezen Birodalomban külömbféle 
Familiákból valóFejedelmek uralkodtak, i647- 
dikben a' Prófétának egy szinlett maradéka, 
Mul eyRes id ,  Taíileti Királynak tette magát* 
Ennek fia Archi Marokkó, Fez, és Suz orszá
gokat is meghódítá, és maradékainak örök
ségül hagyá. — A’ mostani uralkodó Szultán 
Muley Abderrahman Ben Hisán, ki 1822-kében 
lépett a’ thronusra.

R e j t e t t  szó :
Két tag, egy szép vékony termet j 

Az elseje testi rész;
Ha a’ másik elől esik,

’S a’ végsőből egy elvész,
Akkor is nagy kelleme,
Mert egy derék bal neme.

Papp ígnácZ*

J e g y z e t :  Az fi-dik számbeli Rejtett 
szó: Koldus.



H a s z n o s

M u l a t s á g o k .
1 8 2 9.

Nro 7.

* Szerelem Dal
a’ K á v é s  F i n d z s á h o z  (Végezete.)

Miilyen nagy a’ becsületed ,
Szódíja pompás Épületed,
Melly minden nagy Városokban, 
Kitetsző- ’s isznak azokban.

Senkit el nem nyomorítasz,
Sírba korán nem taszítasz,
Hogy kezeiket reszkettetnél 
Kétlem , hogy ollyan lehetnél.

De a’ Pálinkárcd tudjuk
’s Reá éppen nem hafcudjuk ;
Hogy, ki naérték nélkül issza, 
Veszéllyel .fizeti vissza 

Nem vár neki napot estét,
Meg gyújtja ’s égeti testét,
Még csontját is meg emészti,
’s így egészen el enyészti.

Nem egy két példa van rája,
Melly borzasztó a’ munkája-----------
Findszák! én veletek tartok 
Hiszem; hogy ti meg nem martok.

Második Félesztendö. 7
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Már a’ reggelt alig várom ,
’s Mihelyt szemeim’ fel tárom, 
És ruhámat felöltözöm 
Kedveit kávémmal töltözöm.

Horpölöm édes örömmel,
Vigyázok, és nem torom el 
Piros virágú Findzsámat, 
Mellyhez szoktattam a’ számat*

Alig hogy azt el végezem,
Mindjárt Pipám' környékezem; 
Az is jobban esik százszor , 
Mint a' kávé nélkül másszor.

Orvosra semmi szükségem ,
Ha ebben van elégségem ,
Az obstructiót nevetem ,
Ha ezt kezembe vehetem . . . .

Ha becsben van az a’ Teve,
Melly M e c c á b a  Kurír leve 
Vívén Koránj át  Szultánnak 
’s Vele tisztelettel bánnak ;

Többé senki nem terheli
Mindenütt bátran legeli,
A’ legzsírosabb Réteket 
Keresztül járván ezeket.

Én ezerszer becsesbeknek
Tartom neveket ezeknek 
Kik a' Kávé’ italára 
Szoktathattak valahára.

Melly előtt mindon Puncs bújjon , 
Csokoládé ’s a’ Rum húlljon 
Pálinkákkal egyetembe’
A’ legmélységesbb verembe.
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És valamennyiszer kávét
Iszom, mondok mindég A vét,

7s Pórokat is áldom nagyon ■—
Orom Dalom eddig vagyon.

K. S.

Az öreg Dessaui Herczeg.
Azok , kik a’ háborúkat, és Nagy Frid- 

rik Burkus Királynak idejét esmérik, jói tud
ják ezen nevezetes hadivezérnek , és Herczeg- 
nek történeteit. O valamint közönségesen 
minden Öreg Urak , főképen af hadi emberek, 
karakterére nézve sok különösségekkel b irt, 
és azokban gyönyörködött. A' hadi szolgála
tokban felette kemény és szoros v o lt, de az 
úgy neveztetett illendőséggel, szokás szerént, 
semmit sem gondolt. így p. o. a’ télnek ide
jén gyakran szobájában a’ kemencze melleit 
egy ingben öSzvehuzva ü lt, liógy a' kelleme- 
tes meleget apródonként magába szívhassa. 
Éppen illyen helyhezletésben vala egyszer a* 
Herczeg, midőn egy fiatal Tiszt a’ hadi szol
gálatot érdeklő tudósítással szobájába belép. 
Ezen különös esetnél fogva, hogy az Öreg 
Urat morgyiás tekintetben a’ naptól ’s portól 
megégetett ábrázatban , rettentő bajnoki hely
hezletésben , és fejér ingben találta, olly za- 
varodásba jött a’ fiatal Tiszt, hogy a’ kato
nai rendszabásokról megfelejtkezvén, a’ tiszti 
kalapját levette. Erre a' felelet vala a’ Her- 
czegnek egy mord tekintete. Az vala a’ ijalaí
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Tiszt’ szerentséje , Hogy mindjárt rendbe 
szedte magát. A’ kalapját azon píllantatban 
feltette, és a' katonai jelentést, melly már a’ 
nyelvén vala , elbarapván , a’ legközelebb lévő 
szobába sietve ment, hol teremtetlézés közt 
jelentette ki boszonkodását, hogy az útasitás 
szerént az Öreg Marsait nem találhatja: ,,Itt 
kellene néki lenni, ’s még sem akadhatok reá, 
már hová vihette a’ patvar az öreg Urat” ? 
’s a' t. A ’ Herczeg mind ezeket hallván, észre 
vette , hogy bizony maga is hibázott; egész 
tsendességben bétsúszott egy oldal szobába 
az ingére övét, ’s kardot kötött fe l, bokré- 
tás kalapját feltette, és ismét a’ kályha mellé 
állott. A ’ Tiszt kevés idő múlva vissza for
dulván , midőn a’ Marsait czimereivel feléke- 
sitve látta, illendő helyheztetésbe vette ma
gát, és mintha az előtt semmi sem történt 
volna, dolgát előadta. A’ Herczeg igen nyá
jasan fogadta, ’s szokatlan barátsággal eresz
tette el magától a" T isztet, és későbben is 
mindég jó akarója volt.

A 3 Fekete-Tengeri Orosz erő.
A’ Szmirnai Courrier (így írnak Odesz- 

szából) a’ fekete tengeren lévő Flottánk’ ere
jét Z»2 hajóra hibásan tette. Ennél fogva hi
vatalos , ’s hiteles tudósítások szerént azon 
tengeri erőnk e* következendő : Linea-hajók: 
I ’s 2) Paris és Ferencz Tsászár, mind a’ 
kettő 110 ágyús, a’ 3. ’s U) Maria Tsászárné,
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és Tseszma mind a’ héttő 74 ágyús; 5) Pan
teleimon 80 ágyús; Ő. 7. 8* és q) Pimen , 
Éjszaki sas , Pármen ésAranyszáju János (Zla
toust Iván) 74 ágyús ; 10. 11. és 12) Tepedos, 
Archipelagus, Eriwan 60/ ágyús; 13) Anup 
84 ágyús; 14) Skory az Ármáda Ispitály ha
jója. — Fregatták,l. 2. 3. és 4) Eusztaphy, 
Flora, Pospeschny : és Standarte 44 ágyús; 5) 
Raphael (ez a’ Török által elfogaltatott) 3Ö 
ágyús. — A’ Sloop Diana 28 ágyús. Jason 
Korvet 23 ágyús. — Briggek : i. 2- és 3) Mer
kur , Pegasus , és Orpheus 20 ágyús ; 4) 
Ganimedes 18 ágyús, és 5) Mingrelia 15 
ágyús. — Brigantinok : Nárcisz és Ersébeth, 
10 ágyús. — Sónerek: Szebasztopoly 14, és 
Gonetz (Gourrier) 12 ágyús. — Luggok : Szé
les , Mély , és N yíl, 10 ágyús. — Gályák: 
Sólyom (Sokol), Fülemüle (Solovej), és Fets- 
ke 10 ágyús. — Mind ezen hajókon együtt 
1496 ágyú vagyon. — Ezekenkivül a’ Fekete
tengeri Flottánál mostanság vagyon 43 bom- 
bárda-hajó , három Jacht , 2 posta hajó * és 
ló  szállító hajó , mellyeken az ágyúk’ száma 
mints tudva. Mind ezekkel együtt pedig a' 
Fekete-tengeri Flottánk ÖO hajóból áll.

Jelek, mellyekrol az időjárását előre 
meg lehet esmérni.

Ha alkonyodáskor a’ nyugoti felhők bár
sony szinü feketék, szép időt jelentenek. En
nek az oka az , hogy a’ levegő, ha száraz,



több veres, vagy is meleggel tele súgárokat 
ereszt; minthogy^pedig a’ legszárazabb íeve- 
gő egészen által nem látható, a' láthatárra 
(horizon) ezen sugárok vissza ütődnek A ’ 
nap’ réz , vagy sárga lemenetele , essöt jelent; 
de még is a’ nedves időre nézve egy jel sem 
oltyan bizonyos, mint a’ hold udvara, mel- 
lyet a’ praecipitált víz okoz. Minél nagyobb 
ezen udvar, annál közelebbek hozzánk a’ fel
hők, és az esso annyival is hamarább esik. 
Innen szokták mondani ; ,,A’ reggeli szivár
vány a’ juhászt inti,  az estvéli pedig biztatja.” 
A ’ szivárvány tsak akkor formálódik, ha a’ 
felhők, mellyekben esső van, a* nappal által 
ellenben vannak, és e’ miatt estve a’ szivár
vány kelet felé , reggel pedig nyűgöt felé lát
ható. Mivel hozzánk a’ nyugoti szél közönsé
gesen essos időt hoz, a’ nyugoti szivárvány 
azt jelenti , hogy a’ rósz idő már útban va
gyon ; a' keleti szivárvány ebemben, hogy 
az essovel mégterhelt felhők tőlünk eltávoz
nak.— Ha a’ fetskék magosra repülnek, jele 
hogy tartós jó idő leszen, ha pedig alalso- 
nyan repdesnek, és a’ földet verdesik , essöre 
bátran lehet számot tartani; ez e'képen vilá
gosodik meg? a’ fetskék a’ legyeket, és szú
nyogokat üldözik , ezen bogarak pedig a’ me
leg levegőt szeretik, minthogy pedig a’ meleg 
levegő könnyebb, és közönségesen nedvesebb 
a? hideg levegőnél , ennél fogva kevesebbé 
hihető, hogy midőn a’ meleg levegő-rétegek 
magosán vannak , azoknak nedvessége a’ hi
deg levegő egybekeveredése állal levereltet-
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nék. De Ha ellenben a* meleg, ’s nedves le
vegő a’ föld színéhez közel van , majd bizo
nyos , hogy a’ hideg levegőnek reá rohaná
sa miatt zápor esso következik.

Levegői golyóbis.
Aiguillarában , melly Rómától \k olasz 

mértföldnyi távolságra esik , 180Ó-dik eszten
dei December 17-kén a’ nap’ lemente alkal
matosságával láttatott meg a’ Garnerin le
vegői golyóbisát, melly Parisból ért oda. 
Ezen golyóbis Aiguillarában a’ Bracciano nevű. 
tóra szállott. A' dühösködö forgó szél ’s 
fergeteg miatt a’ dolgot annyira nem vihet
ték, hogy azt szárazra kihúzzák. Következő 
napon a’ halászok hálóikkal megfogván , 
azt kirántották , és e’ következendő Írást ta
láltak rajta ,jEzen levegői golyóbist, mel
lyen ezen czédula találtatik, l80Ö-dik esz
tendei December l6-kának estvéjén Páris 
városa’ rendelésénél fogva O Felsége Napo
leon Tsászár’ tiszteletére, midőn neve nap
ját innepelnék, eresztették fel. — Garnerin 
szépen kéri azon személyeket, kik levegői 
golyóbisát megtalálták , hogy reá gondot vi
seljenek , és ötét róla környtilállásosan tn- 
dósíttsák. Maga Garnerin, a’ midőn lehet
séges lészen, szándékozik azon helyre, hol 
golyóbisa találtatott, elmenni. Ezen golyó
bis , minthogy drótból egy ékes galéria volt 
rajta, noha 500 fontot nyomott, még is 22 
óra alatt, mintegy 300 franczia mértföldnyi



utat, az Appenninus hegyeken ’s a’ t. ke
resztül tett, az az ollyan utat, a’ milJyent 
eddig még egy levegői golyóbis sem tett. 
JE’ Szerént minden órában 8 j  német mért
földet haladnia kellett. Éppen ezen golyóbis 
vala az , mellyel Garnerin Berlinben , Sz. Pé- 
terváratt , és Moszkvában hajózott a’ le
vegőben.

, »

A p r ó s á g .
Schönbrunnban a’ Ts. Kir. vadállatok* 

fogházában lévő ama ritka állat a* Giraffa , f. 
e. Junius 20-kán megdöglött, noha semmi 
orvosi segedelmet el nem mulattak. Ezen 
drága és ritka állat 1827-diki Febr. született 
ugyan azon észt. Májusban. Kordován tarto
mányban fogták meg. 18‘28 Mart. 28-kán Ale
xandrából elindult, April. 27-kén Velenczé- 
ben a’ szárazra szállott, Aug. 7-dikén a’múlt 
észt. Schönbrunnba érkezett. Ennél fogva mint 
egy 2 esztendős és U hónapos volt, két esz
tendeig , és egy hónapig élt a* fogságban.

R ej t e t t  s zó:
Rövid nevetskémnek sok a* szeretője,
Mert kelleme’ betses, ’s haszonnak szerzője. 
Első tagom teszi Takáts munkájában, 
Másikát a’ vadász,— sok mulatságában,—• 
’S oily erővel bir még egész nevem nedve, 
Hogy ez által jön meg a’ Magyarnak kedve.

Lengyel László.
J e g y z e t :  Az 6-dik számbeli Rejtett 

szó: Kartsu.
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M u l a t s á g o k .
i 8 2 a

Nro 8.

AJ hív páros életJ példája.
A’ publikán madarak’ kisebb nem e,m elly  

a’ Guineái verebek neve alatt esméretes, azon 
nagy gondoskodásnak megjegyzésre méltó pél
dáját adják, mellyel a’ hím-párok a’ nősté
nyek eránt viseltetnek. A’ fentemlített ma
dárkák az egymás eránt viseltető érzékeny 
hivségről különösen esméretesek ; és bátor 
ezeket a’ repülő állatokat a’ mi erköltsi haj
landóságainkhoz hasonlítani semmi esetre nem 
akarom , nem találok mindazonáltal semmi 
ollyast, a’ mi inkább közelítene hozzá, mint 
az, a’ mit ezeknek páros társalkodásában észre
vehetői. Az arról való észrevételt rövid 
kivont részbe foglalom, mellyet egy bizonyos 
Bonnet nevű Dáma tulajdon madarairól meg- 
jegyzelt. Mind a’ két madár vala egy négy
szegű, a’ magok’ neméhez alkalmaztatott kalit
kába bézárva. A’ hím majd mindég a’ nős
tény mellett ugyan egy vesszőn ült,  és így 
közel lévén egymáshoz, gyakran a’ leghívebb 
szeretet' kijelentésével tekintgettek egymásra*

*M ásodik F éiesztendö.
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Ha történetből néha el is távoztak egymástól, 
ez tsak nehány minutumig tartott , mellyre 
ismét Öszveiiítek, és pedig egymáshoz nagyon 
közel. Mindenkor együtt ettek, és a’ felső 
polczról tsak hamar ismét vissza repültek. 
Időről időre a’ tsendes énekléssel, és a’ köl- 
tsönös felelettel mulatták egymást. Sokszor 
mindent öszvezavartak , hol magasabb , hol 
mélyebb hangon énekeltek, sokszor egymás
sal öszve kapván, egybevesztek, de ezen czi- 
vakodás mindenkor a' határtalan szeretetök’ 
új tanúbizonyságával végződött. így ezen 
szerentsés párosok U álló esztendőt ollyan ég
hajlat alatt töltöttek , melly az ö természe
tökre nézve egész más vol t , de U esztendő 
leforgása után— a’mi reájok nézve talán hosz- 
szú idő volt, —  a’ Jankadtság’ egyiket elérte,' 
mellyet alkalmasint az öregség okozott, a’ 
lábai megdagadtak , és ollyan görtsösök let
ték , mintha köszvényes lett volna. Ennél 
fogva nem is tudott többé ételéhez lejö- 
n i , de a’ hív hím szorgalmatosán vitt néki 
ételt, és négy álló hónapig táplálta őtet. A 1 
nőstény gyengesége naponként nevekedvén, 
annyira jutott, hogy a’ vesszőre többé fel 
nem repülhetett , hanem a’ kaliczka’ fene
kén ülve kínlódott , hasztalanul próbálván 
többé a’ vesszőkre felrepiilni. A ’ hím min
den erejéből ápolgatta őtet. Majd az orrával 
a’ szárnya’ felső részét gyengén megfogván, a’ 
vesszőre felhúzni igyekezett, majd az orrával 
megragadván , minden erővel segitett neki. 
Minden mozgása , minden törekedése arra



czélozott , hogyan segíthessen a’ szenvedő 
nőstény’ beteges állapotján. Azon pillantat, 
njellyben a’ nőstény a’ kimúláshoz közelített, 
felette szívreható volt ! soha senki sem ta
pasztalt a’ madarakban nagyobb érzékenysé
get. A’ szerentsétlen hím a’ vonagló nőstény 
körül szüntelenül futkározott , megkettőzte- 
teít buzgósággal, és hív gondoskodással, pró
bálgatta száját orrával felnyitni, hogy abba 
tápláló szereket tegyen. Belső szorongatása 
mindég nagyobb lett. A ’ legnagyobb serény- 
séggel, és nyug hatatlansággal ide’stova futott, 
utóbb panaszos hangon kiábált , ’s arra 
tüstént a’ nőstényre mély tsendességgel né
zett. Lehetetlen dolog vala, az özvegyen ma
radott hím’ szivének határtalan aggodalmait , 
's fájdalmait (majd lehet mondani kétségbe 
esését) meg nem esmerni; ezen esetre még 
a’ leg keményebb szívnek is meg kellett indul
nia. A’ hiv nőstény’ megdögiése után , a’ jó 
hím olly szomorúságba esett, hogy abban Ő 
is nehány hónap múlva elenyészett.

. 59

Vigyázatlanság.
Egy Matróz gondatlansága által, ki égő

gyertyával bemene a’ puskaporos kamarába , 
f. e. Junius /»-kén Brotkillban New-Yorktól 
nem messze , Fulton nevű gőz-fregáta a’ leve
gőbe vettetett. A’ hajón lévő 6o személy kö
zül sokan elvesztek, a’ megmaradtak pedig 
megsebesittettek. A ’ Tisztek éppen akkor ül-
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tek az asztalnál, hol több rendbeli asszon y
ságok is valának; a’ hajó egészen semmivé 
tétetett, noha rajta tsak 3 hordó puskapor vala.
.— A ’ közelebbi tudósítások szerént a’ fellob- 
banás’ durranása az ágyú - lövésnél nem vala 
erősebb, és azért többen, kik a’ parton ál
lottak , mind addig annak tartották , míg 
a' szerentsétlenség után nem sokára követ
kező rettenetes felhő-forma füstöt nem lát
ták. Mások, minekelőtte a’ durranást halla
nák, már is az árbocz-fákat a' levegőbe szál
lási i látták , és azon pillantatban a’ levegő 
hajó-töredékekkel vala tele. Noha ezen iszo
nyú nagy hajó’ oldalai U lábnál vastagabbak, 
és a’ többi részei is ahozképest elég erősek 
vajának , még is azon pillantatban a’ víz szi- 
néig semmivé tétetett, és a’ hajó-töredékek 
a’ partól, hol az vasmatskán állott, 100 Öl- 
nyire, úgy látszattak a‘ vízben, mint valami 
omladék-halom , és egy nagy tsoport népnek 
nézését magokra vonták. Jóllehet a’ szom
szédságban sok hajók voltak , mindazáltal 
azok közül egy sem sértetett meg. A’ hajó
hoz tartozott 143 személyek közül mintegy 
Co volt a’ hajón; ezek közül 25 megholt, 5 
úgy elveszett, hogy nem tudni hová lettek , 
Q2 megsebesittetett. Egy 50—60 esztendős 
pattantyúsra volt bízva, hogy az estvéli lör- 
vésre a’ puskaporos-kamarából port hozzon; 
ez annak a’ kötelességét tellyesítette, ki az 
előtt a’ hajóról elment vala; a’ hajós Kapi
tány a’ pattantyúst különösen arra intette, 
bogy a’ gyertyát, kívülről aza’végre készített
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üveg-ablak megé tenné. Hihető’ hogy ez a’ 
vett parantsolat’ ellenére gyertyával a’ pus
kaporos kamarába ment , és ez által láina'- 
dott a’ szerentsétlenség.

Hogyan kellessék arany és ezüst ten- 
tát készíteni.

A’ „Technological Repository “  ezen 
tenta tsinálásra e’ következendő Receptet 
ajánlja: ,, Végy arany , vagy ezüst leveleket, 
és törd azokat porrá , azután finom fejér nád
mézzel egy tiszta kon dörgöld öszve. Ez meg
lővén , tedd azokat egy nagy üveg edénybe , 
és erezd fel vízzel. Az arany, vagy ezüst az 
edény fenekére leülepedik , a nádméz pedig 
a' vízben elolvad. A ’ folyadékot töltsd k i, és 
a! megmaradt porokra tölts ismét vizet , azt 
addig keli leszűrni, míg minden nádméz abból 
ki nem jön, szárítsd meg azután a porokat, 
a' mellyek igen fénylenek; ha azokkal írni ,  
vagy festeni , akarsz arabiai gummi feleresz- 
téssel keverd öszve, és kész a’ tenta. Ha meg
szárad az írás vagy festés, eb-foggal ki lehet 
simítani.

A p r ó s á g o k .
N yugct- Indiában a’ Dámák’ orczái a' 

tüzes levegő, és a’ nap forrósága, által felette 
szenvednek, de azért ők kétségbe még sem 
esnek, hanem a megégetett bőrt képeikről
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lehúzzák; a’ mi igy esik meg: ott teremni 
szokott, dió-forma gyiimoíts’ külső héjjávalké- 
pékét szbrgalmatosan megdörzsölik , mellyre 
a’ bőr felpuífad és megfeketedik. £gy nap 
alatt az égész bőr lehámlik, és a’ szobában 
egy heti contumacia - tartás után, legfrisebb, 
*s legszebb új képek lészen. (Sok Dámák fog
ják kérdezni : ugyan nem lehetne e’ ezen 
dióra valahogy szert tenni ?)

Egy Ásiából nem régibben vissza érke
zett Anglus az úgy mondatott Chinai polgári 
törvények közt talált egy ollyan tzikkelyt, 
melly szerént a’ férjfinak jussa van a’ felesé
gét az elválásra kénszeriteni, ha törvényesért 
hébizonyithatja, hogy fetsegő.

Szevillában (  Spanyol országban ) mos
tanság láthatni egy öt esztendős bikát két egy 
másba nőtt fejjel, 5 szarvvíil , három szem
mel. Három esztendő előtt Madridban mu
togatták ezen tsudálatos bikát, az állatkülörn- 
ben felette erős, és eleven.

Franczia országnak Livron nevű Mező
városa (Orom Megyében) a* Franczia törté
netekben a’ következő eset által lett hiressé. 
Ezen városka tudniillik hajdan erős lévén, a’ 
Religioi háborúban, melly a' Delphinátusban 
dühösködött, nagy részt vett. A’ Protestán
sok ezt l575*ben ostromolták. Minekutánna 
a’ Royalistáknak minden rohanásai ezen vá-
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ros ellen, mellyel a’ reltenlieletlen Mont- 
brun •védelmezett, foganatlanok valának , har
madik Henrik maga személyesen vévé által a* 
vívás' kormányozását. Ostromot futtata , de 
nagy veszteséggel visszaveretteték; erre á” 
lakosokat felszóllitá, hogy 2h óra alatt ma
gokat megadják, kiilömben mind kardra há
nyatja. Erre az vala a’ fe le let, hogy a’ meg
szállottak' feleségei fonókerekeiket a’ bástyára 
felvittéh, és ott egy puska - lövésnyire az el
lenség szeme’ láttára tsendesen fontak. Ezen 
asszonyi bátorság annyira megijesztette a’ Ki
rályt, hogy az ostrommal azonnal felhagyott.

Az éjszak Amerikai egyesült Státusok’ 
tengeri ereje f. é. Junius 17-kén álla: 7 linea- 
hajóból; 7 első, és U másod rendű fregatá- 
ból ; 12 hadi slopból, ’s 7 sónerbol. A’ hajó 
építő műhelyben vala még 7 linea-hajó, és 
6 fregáta. Az ezekre fordítandó költség esz
tendőnként nem megy 3 millióm Dollárnál 
többre.

Folyó esztendei Junius 23-kán Gróf Flo
rida Blancát, és feleségét estvéli 8 f  órakor, 
midőn vissza térnének azon látogatásból, mel- 
lyet Bonaventi la Alameda Herczegnének jó
szágában tettek, Madridtól mintegy félmért- 
földnyiré , lk  jól felfegyverkezett zsivány 
megtámadta; és minekutánna egy közölök a* 
lovakat kantároknál fogva hintóstól együtt az 
ország-űtjából a’ mezőre félre vezette vófnay
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minden drágaságaiktól megfosztották. Tsudál- 
kozásra méltó dolog, hogj'Álcáiéból 16 kotsi- 
nál több éppen abban az időben jővén , ezeket 
fel nem tartóztatták , hanem Madridba szeren- 
tsésen megérkeztek , pedig némelly személyek 
látták, hogy ezen rósz emberek az Ország
út'mellett puskáikkal hevertek. Éppen az előtt 
néhány nappal reggeli 10^ órakor Porté Eze- 
redes Kapitánynét sétáló útjában Madrid mel
lett pénzes erszényétől megfosztották.

A’ Talaveyra de la Reinaban (Spanyol 
országban) volt jégessöröl, ezt jelentik: hogy 
tizennégy minutumig , mindenféle nagyságú 
jégesso szemek, mellyek közül némellyek fél 
fontot is nyomtak, plly nagy mértékben hul
lottak , hogy a’ földszíne egy Spanyol réfnyi 
magosságra (a’ Berlini mérték szerént a’ réf* 
^ részét teszi) vala betakarva. Egy másik jég 
esső , melly Mejoradában , és Segurillában 
esett, kétszáz tölgyfát megsemmisített.

R e j t e t t  szó:

Két tag egész valóm: hol a’ fejem forog, 
Rothadni és veszni készül ott a’ dolog; 
Lábam nélkül díszes házat nem építesz ; 
Egészre ha gondolsz, Magyar ! könnyet ejtesz.

J e g y z e t :  Az ?-dik számbeli Rejtett 
5zó: Szőlő.

\



H a s z n o s

M u l a t s á g o k .
1 8 2  9.

Nro 9.

A3 Marha-tenyésztés’ nemesítése Ha-« 
zánkban.

Egy érdeme9 nagy tudományág e9 ne
vű. hazánkfia  ̂ a’ következő Ismertetést közié 
velünk a’ hazai gazdasági állatok’ nemesíté
sének módjáról $ és különösen az állatoknak 
múlt tavaszon a’ Pesti gyepen történt kiál
lításáról a’ megjutalmaztatás végett,'— mel- 
Jyet egész kiterjedésében közleni, érdemes 
Olvasóink előtt nem tartjuk unalmasnak.

Az 1829-dik esztendei Pünkösd' hava’ 
31-kén Sz. Királyi Pest városában a’ nemzeti 
Gazdaság’ gyarapítására öszveállott Egyesület 
Mlgos Báró Wenckheim József Cs. Kir. Ka
marás úrnak és Ns. Arad Vármegye’ Fő Is- 
pányának ügyelése alatt gyülekezetét tartván, 
a’ midőn ez alkalommal a’ leendő kiállításá
ról tanátskozás tartatott volna, a’ számosán 
jelenlévő nemes igyekezető Hazafiak minde
nek előtt fontolóra vették, melly szükséges 
légyen a’ nemzeti Gazdaságnak előmozdítása 
és annak erős talpkőre belyheztóse különös

Második Feleselendő* 9
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sea Hazánkban, mellj egyébként is szántóvelf* 
és marhatenyésztő ország lévén , ezekben ke
reste és szerentsésen fel is találta a’nemzet bol
dogságának tsalhatatlan kútfejeit, és minden
kor boldog marad és belső erejét örökösíti, ha 
ennek ágait nemesíteni és tökéletesíteni fogja. 
— Elöadatván továbbá,hogy a' marháknak ne
mesítésére nézve több nevezetes lépések tör
téntek már a' Hazában, mellyek között Gróf 
Széchenyi István eszközlése által mind a’ 
nevezetesebb Uraságok, mind a’ kisebb Gazdák 
lovaira felállított ló-versfutás különös tekin
tetet érdemel, mivel a’ gazdaság és keres
kedés előmozdítására sikeres hasznot hoz , 
mind pedig a’ háborúknak viselésére szük
séges — de egyébként is a* ló a’ nemzeti Ge- 
niushoz legalkalmatosabb állat lévén , annak 
nemesítésére különösen törekedni kelletvén 
a* magyarnak ; ugyan ezen törekedés és hasz
nos intézetek folyamatja meggyőzte a’ kö
zönséget arról , hogy ezek a’ nemzeti gyarapo
dásra czélozó intézetek még nagyobb bőví
tést kívánnak tudni illik : hogy minden gaz
daságbeli állatok kedveltessenek és a’ lehető
ségig nemesítessenek. Ennek előmozdítására 
az állatok’kiállítása minő sikeres mód légyen, 
több pallérozott Európai nemzeteknél szá
mosabb esztendők óta behozatott állatok* 
kiállítása tanúbizonyságul szolgál; mellyre néz
ve meghalároztatott: hogy e’ folyó esztendő
ben a’ versfutás* alkalmatosságával a’ gazda
ságbeli állatok* kiállítása is tartassák. •—Ezen
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kiállítás a’ Hazánkban legelső lévén , valamint 
minden kezdetben gyenge, úgy ez is ba ke
vesebb jószágot is mutathatott megkéretetnek 
a’ Hazafiak, hogy ezen igyekezetei kegyesen 
vegyék és ápolgassák, hogy a’ gyenge kezdet 
nagyobbra terjedvén , vagyonúnkra hasznos, 
Hazánkra jóltevo lehessen.

Ezen fontos és valódin előadott okok
ból a’ gyülekezet a’ czélba vett gazdaságbe
li állatok5 kimutatásának hasznáról meggyo- 
xetettve lévén megbatároztatott: hogy f. e. 
Junius 5-én délutáni 5 órakor a’ Pesti gyepen 
a’ lópályafutás’ helyén legyen a5 kívánt és 
már elölegesen kihirdetett gazdaságbeli álla
tok’ kiállítása, mellynek megszemlélésére és 
megbirálására bizonyos Kikúldöttségeknek ki- 
neveztetése szükségesnek találtatván, az el is 
határoztatott, hogy egy Centrális kiküldöt
tségen kívül a’ Lovak’, a’ Juhok’, és Szarvas 
Marhák’ megtekintésére külön Kiküldöttségek 
rendeltessenek, hogy ezek a5 Centrális Kikül
döttségnek a’ kiállított és általok megvizsgált 
állatok eránt észrevételeiket közölvén azok 
eránt véleményét adja. Ennél fogva a’ cen
trális Kiküldöttségnek Előlülése B. Wenckheim 
József u rra , a5 lovak szemlélésére rendelt 
alküldöttségnek vezérlése Öregebb G. Viczay 
Mihályra , a1 Juhok’ tekintése kormánya Gróf 
Károlyi Lajos Urra, a’ szarvas marhák’ Íté
lésének vitele Báró Orczy Lörincz Urra bi- 
zattatott.

Elömutattattak pedig ezen a’ kiállításra 
már előre meghatározott napon.



IrSZÖr Gróf Viczay Mihálj úrnak Tolna 
Vármegyében lévő Üregi nagy hírű ménesé
ből származott tulajdon Q darab Csődör, 
Heréit és Kancza paripák, 6 darab íialal 
kanczák és 2 ménlovak.

2- szor kiáiittattak Báró Orczy Lőrinoz 
Heves Vármegyében fekvő Fegyverneki mé
nesében nevelt 8 egyforma kotsiba való sár
ga és pej lovak.

3- szor Nemes Nógrád Vármegyében 
JNs. Szabó József úr két esztendős lova e l 
vezettetett.

k-szev Mihi Ferencz urnák Ns. Pest 
Vármegyében Palotán nevelt pej lova. Egyéb- 
eránt bejelentetett még Gróf Csáky Sándor’ 
méneséből 5 darab ló, Gróf Waldstein Ema
nuel’ méneséből pedig 4 darab.

Mellyek tekintése után a’ Juhok bemu- 
tattattak, úgy mint:

1- ször Gróf Károlyi Lajos Nyitra Vár
megyében fekvő jószágában Surányban ne
velt ft darab egy és két esztendős kosok és 
2 darab anya-juhok.

2- szor Gróf Festetits Imre Vas Várme
gyében fekvő jószágában nagy Pátyon nevelt 
4 darab kosok.

3- szor Gróf Hunyady Jósef és Ferencz 
uraknak Nyitra! Vármegyében jószágokból 
Örményből származott 2 kos, és 2 anya-juhok.

Zi-szer Kappel Fridrik Ür által a’ Budai 
határban nevelt Szakszoniai fajból eredt 5 
Kosok és 2 anyajuhok.



5- szÖr Gróf Sándor Móricz Urnák Esz* 
tergoin Vármegj'ében fekvő jószágából eredt 
lU darab juhok, és 4 kosok, 2 kos, 2 nyostény 
bárányok.

6- szor Pest Vármegyében Keresztár' hely
ségében nevelt 10 darab kosa Török Ignácz 
Úrnak.

7- szer Heves Vármegyéből bemutattatott 
J00 darab hízó Ürü és U Lombardiai kosok , 
ß. Orczy Lőrincz* tulajdona.

(Végezete következik.)

L o n d o n .

Ezen Óriási várost, mellyet Pitt a* vi
lág lerakó helyének nevezett, német mért
földekre véve, távol vagyon Amsterdamtól 45 
mértföld, Kopenhágátói 120 , BétstŐl l ó k ,  
Madridtól 172, Rómától 1QO Konstantinápoly- 
tói, és Moszkvától 330, Stokholmtól 150, 
Sz. Pétervárától 230 , Berlintől 108 , és 
Lizabónától 170. Londontól fogva Hartvikig 
van 74 Anglus mérlföld , Doverig 7Q | , 
Edinburgig 338, Dublinig 280, egész Holy- 
ljeadig, és onnan a' tengerig 18, melly Du
blintől tsak 20 óra járásnyira vagyon , Fal-» 
mouthig 266, Bating 107. London’ fekszik 
egy gyönyörű, és legszebb mezei házakkal 
feléhesitett völgyben, a’ Temse’ két partján, 
jnelly viz itten 12 láb mélységű, és a’ ha
jókat egész a’ Londoni hídig elbírja. Ezen 
roppant yáros a’ nyűgöt’ szélső pontjától sf
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kelet’ szélső pontjáig 7 \  Ang. mértföld , és 
északtól, délig közel 5 Anglus mértföldnyi 
szélességű. Benne a’ levegő nem igen kelle- 
meles. Az esztendő 365 napjai közül 65 na
pon vagy a’ hó , vagy az esso esik , 200 nap 
vegyes, 50—6o nap ollyan, hogy azokban 
a’ nap szépen süt; 120 - 150 tsak rövid 
ideig mutatja magát, és egész esztendőben 
legfellyebb 140 nap vagyon tiszta. A’ szelek 
leinkább ősszel, és télen majd huszszor vál
toznak napjában ; a’ tél mindazonáltal ke
mény, és a’ tavasz Februáriusban már meg
jelen ; az őszi idő is többnyire kellemetes. 
London városa áll magából Londonból (más
kép City) Southmark és Vestminster nevű 
városokból, a'külső városi kerületekből u. m. 
Brixtonból, Hölbornból, Finsburybó), Tomer- 
bol és, 105 Plébániai megyékből, ezek közt 
Stepney , melly vagyon a’ város keleti részé
ben , legnagyobb az egész világon , minthogy 
minden Anglus matrózok és hajósok ehez 
tartoznak , ezen megyének kötelességében 
áll mindazoknak neveit a’ templom Jegyző 
könyvébe béiktsftni, kik a’ tengeren megha- 
láloztak. Város fertálya van 2Ó, mellyek kö
zül mindenik egy Tanátsbelinek (Alderman) 
engedelmeskedik, a’ magános házak többnyi
re 2. emeletüek egyszerű téglákból, ’s vakolás 
nélkül vannak épitve, és koszén feleresztés 
által setétre festve , de az ablakok tükrökkel, 
és édesség tartó helyekkel vannak ékesitve 
A’ házak’ száma fel megy mintegy l 6o,000, 
a’ nagy, ’s kis utszák 8200, az eleségi sze-

i
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rekre nézve van 3 4 vásári placz, és közön
séges nagy piacz 25 , ezeknek a’ közepén 
kertek vágynak , mellyek közönségesen a’ 
körül lakóké. —

I t . < . . . t

Az öreg katona.
Egy köznépi zavarodásban, raellyet a' 

GiraffV nézése 1827-dik észt. Junius 4~kén 
okozott, Jeanty vásár - kerítő’ lova Parisban 
a’ í>z. Viktor utszájában letiport egy öreg 
asszonyt, ki arra foglalatosságai végett kol
dusmankóján tántorgott. A’ szegény asszony 
ez által a fején, és a’ teste’ egyéb részein 
több nehéz fél elmeket kapott. Jeantynak azon 
vonakodása , bogy a’ fájdalom’ fejében meg 
Ítélt 100 frankot a’ nyomorult asszonynak 
lefizetni nem akarta, a’ pert ’s annak vége
zetét egész 1828* Augustus 12-dikéig húz
ta. — Ekkor tsak azt hallja a’ nagy szám
mal öszve gyülekezett Publikum a’ Biró’ 
szájából, hogy a’ kérdésben forgó 84 eszten
dős Haucerne özvegy, ki a’ városnak egyik 
részében közönségeden „Öreg katona” neve
zete alatt élt, 1773-iktól fogva egész 180Ö- 
dig, az az 35 esztendeig a’ Franczia Armá- 
dánál a’ férje mellett katonáskodott, a’ nél
kül hogy valaki reá esmért volna , hogy 
fejér személy. Tsak a’ katonai marsokban 
27000 órát haladt. O a' testén ejtett 10 
nehéz sebhelyeket mutathat. 1783-dikban 
,, Paris városa” nevű hajón az Anglusok fog-



ságába esett. A’ szerehtsétleíi mostanság isak 
1()5 Frankból áJJó liópénzt húz , azon feljut 
élelmét saját munkás kezeivel keresi, melly- 
hez a’ sok ember - szerelő jólévök’ ápolása is 
járul. A* Béke-bírónak ezen előadásai után 
a’vásár kerítő, az esztendőkig tartott vonako^ 
dása után a’ 100 frankot meg fizette.

A p r ó s á g o k .
Juh 5ikén Parisban az éjszak - Amerikaiak 

hazájok’ függetlenségének 53-dik esztendejét 
ünnepelték. Ezen alkalmatossággal Lafayette 
Generális is jelen vala , ki szívrekató fontos 
beszédet tartott.

Báró Rothschild megvette Franczia or
szágban Ferrieres kastélyt, melly az előtt 
Ottranloi ( Fouché) Herczegé volt; fizetett 
érette 2>600,000 Frankot.

R e j t e t t s z ó í

Sárból vagyok én készítve*
7S fejem által melegítve;
Két végsőmmel hasíthatod 
Fejem’ ; hármam, vissza, tag od;
Tedd még a’ másikat ehez,
’S régi Historikust nevez.
J e g y z e t :  Az g-dik számbeli Rejtett 

szó: Mohát».



H a s z n o s

M u l a t s á g o k .
1 8  2 9.

Nr° 10.

A 3 Marha-tenyésztés* nemesítése Ha
zánkban (Végezete.)

A’ juhokat követték a’ szarvas marhák , 
úgymint:

1- ször Heves Vármegyéből Fegyvörneki 
pusztából előállított B. Orczy Lorincz t 
negyed fa , 1 harmad fu , 1 tavalyi Bikát, 
10 Gulyabéli Tehényt.

2- szor Bihar Vármegyéből Sarkadról G. 
Almásy Ignácz 1 Bikát, 8 borjus tehényt.

3- sor Ismét B. Orczy LÖrincz fél hí
zásban lévő 4 ökröt.

4- szer Úgy szinte B. Orczy Lörincz elő
mutatott a’ többször említett fegyverneki 
pusztán neveltetett 8 jármas ökröt.

5- ször Molnár Jósef, és iMuzsek Mihály 
Pesti mészárosok előmutattak B. Zsenyeinek 
Ns. Zemplén Vármegyében lévő gulyájában 
nevelt, és Debreczen városában vásáriott 2 
goböly ökröt , mellyek értelmes betsülök 
által i Q mázsa hús 5 ^ mázsa faggyúra be- 
tsültettek.

Második Félesztendúi 10
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6*szor Muzsek Mihály Pesti mészáros 
előállított Ns. Arad Vármegyében vásárlott 
6 göböly ökröt.

Ezen czimeres nagy ’s jól kihizlalt ök
rök lev'áeattaltak , került belölök öszvesen 
iilöo font hus , és 1227 font faggyú es így 
áltáljában egy ökörre (jg4 |  font hús, és 204 

font faggyú esvén, a' fent érdeklett ökrök ne
hézsége is darabonkint 8(j8 fontra tétethetik.

Ezek után megvizsgáltattak a’ kisebb 
gazdák által elövezetett tulajdon nevelésű 
tsikai«

A’ kiállított és megviszgált tsikók tulaj
donosai közül a’ Kiküldottséc a' következén- 
döket talalta jutalomra érdemeseknek:

1- ször Ns Tolna Vármegyei Kokásdi la
kos Ebert György egy világos pej 3 eszten
dős kancza tsiEóért jutalmul nyert 20 tallért.

2- szor Ugyan Kokásdi lakos Schneider 
Ferencz két világos pej két esztendős kanczá- 
tól minden darabtól 15 tallérjával számlálván 
nyert 30 tallért.

3- szor Szinte Kokásdi lakos Krug Mi
hály égj' setét pej 3 esztendős kancza tsikóért 
10 tallért.

Továbbá noha ugyan tsak egyedül kan
cza tsikókra volt jutalom meghatározva, mi
vel azonban az előmutatott kancza tsikókból 
több jutalomra alkalmatos nem találtatott , 
hogy a’ jutalom pénzből többen is részt ve
hessenek , czélerányosnak tartotta a’ Kikiil- 
döltség , hogy a’ kiállított mén tsikókat s 
megvizsgálja. Ezek között találtattak jutalom
ra alkalmatosoknak:
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1-  ször Ns. Pest Vármegyei Bugyi lakos 
Sznlay Péter egy fekete esztendős tsikóért 
10  tallért.

2- szor Ugyan Pest Vármegyei Taksi la
kos Weinhard Mihály egy esztendős setét pej 
tsikóért hasonlóan 10 tallért nyert.

Melly jutalmak a’ lo-vak tulajdonosainak 
a* Kikíildottség jelenlétében ki is íizettettek.

Mind ezeknek bérekeztésére azt is meg
jegyezni szükséges, hogy ezen gazdaságbeli 
állatok kiállításához való megjelenéstől, a’ 
közben jött reggeltől mint egy délután U 
óráig huzamosan eső által elidegenítlelvén, 
a’ mutatásra készített barmaikat ki nem ál
líthatták; ezt az is bizonyítja, hogy több 
Uraságo'i nevezetes lovaikat a’ Választoltság- 
nak már elolegesen beíratván, azokkal meg 
nem jelentek, és igy kételkedni nem lehet, 
hogy ezen gazdaságbeli állatok kiállifása no
ha hazánkban legelső volt, még is tsak egye
dül az enalitett kellemetlen idő okozta, hogy 
számosabb nem volt. Mind ezen akadályok 
mellett ss’.ámos részvevők jelentek meg a’ 
hely’ színén, ’s áltáljában az egész közön
ségnek szives részvétele szembetűnő volt. A’ 
Küldöttségek tökélletesen meggyőződtek a’ 
felől, hogy Hazánkban a’ gazdasági állatok
nak nevelése a’ Juhokban ugyan vetélkedve 
előment, a’ lovakban pedig és szarvas mar
hában most is feltaláltatik amaz-eredeti töke, 
melly ha ápolgattatik , ismét azon számra és 
értékre>emeltethetik, a’ mellyben ugyanezen 
állatoknak hire és keletje Hazánkra nézve 
nevezetes vala. %
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Mély tisztelettel és hálaadatos indulattal 
említeni kötelesség Ö Ts. K. Fő Herczegsé- 
gének az ország tisztelve szeretett Wádor 
Ispányának, és 0  K.-Fő Herczegségének a’ 
Magyar országi tő Hadi Kormányzónak azon 
kegyelmüket, hogy a’ kely színére megjelen
vén, a kiállított gazdaságbeli állatokat meg
tekinteni, és ezen Intézeten való megelége- 
désöket kijelenteni mélíóztattak. Ezen kegyes 
pártfogás, és a’ hazafiak’ tapasztalt szives 
részvétele bizonyos reménységet nyújt, hogy 
a’ kezdetbe vett Intézet esztendőről eszten
dőre emelkedvén , Hazánk’ Gazdasági boldo- 
gitásának nein tsekély előmozdítója fog lenni.

Egy Afrikai Dámának leírása.
Klapperlon Anglus utazó megérkezvén 

Vávába Bornu országnak egyik városába, 
ottan a’ legnagyobb vendég szeretetnek örö
mével fogadtatott. Ezen város gazdag, az út- 
szák benne szélesek, ’s tiszták, a’ házak göm
bölyű kunyhók, mint mindenütt Afrikában, 
a’ lakosok betsiilet-tudók , és víg kedvűek, 
de nem mindenütt, mindazonáltal nyakasok, 
és minden tekintetre nézve az italnak adva, 
A’ Klapperton’ többi látogatói között vala 
egy Arabsnak özvegyi sorsra jutott 20 eszten
dős leánya is, ki dusgazdagsága mellett a’ 
keleti szépségnek valóságos remekje , és fejér 
férjre vágyódik , Klappertont meglátogatván, 
kikérte magának , hogy az utazó ötét is a’
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maga hajlékába látogatná meg. Az Anglus a* 
szép teremtésnek e’béli kívánságát annyival 
is inkább tellyesitette, minthogy maga is ki- 
vántsi volt Yávában a’ legszebb házat látni , 
és a’ gazdag asszony’ házi rendét megtekinte
n i, kinek 1000 rabszolga volt birtokában. 
Ezen házi udvar állott sok kunyhókból, a’ 
rabszolgák a’ külsőkben , a’ rab - asszonyok 
pedig a’ belsőkben laktak. Mind ezen laká
soknak középpontján álla egy nagy négyszegű 
hajlék , melly vitorla vászonnal vala takarva, 
és három oldalról gyékénnyel megakasztva; a 
negyedik oldala vala egy lefüggö kidolgozott 
ökör bőrrel elzárva. A’ kedves vendég előtt 
ezen bőrt felhúzták, és ott látta a’ gyönyörű 
Zuma özvegyet keresztbe tett lábbal egy tö
rök szőnyegen ülni, mellette állott egy fejérón 
edény, mellyben a’ gourája (füge neme) volt, a’ 
mellett pedig egy más edény , mellyben fris vi
zet tartott, ezzel Zuma időről időre az ajakait 
nedvesítette, midőn a’ goura - evéssel vagy 
a’ dohányozással elfáradt. Jobb felől vala egy 
jabszolgai korbáts. Zuma a’ legszebb pamuk, 
és selyem szövetből való öltözetben volt, a’ 
turbánja vala durva fejér muselinból. A’ 
nyaka, ’s melye egy rakás kaláris és drága 
gyöngy-sorokkal, arany-lánczokkal, és rubin 
drágaságokkal vala ékesítve. A’ szemöldöke 
’s szeme alja ezen Vávai legszebb asszonynak 
feketére, a'haja indigóval, a’ kezei ’s a’ lábai 
veresre valának festve. Jobb kezében egy 
száraz levelekből készített legyezőt tartott.— 
Az utazó Anglust a’ szőnyegére leültette, és
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hosszabb ideig legyezte otet , annakutánna 
egyik rab- szolgálójával előhozatta minden 
drágaságait, hogy azokat Klappertonnak meg
mutassa. Ezen kintsek állának négy arany 
karkötőből, két nagy toilet-skatulából , mel- 
lyekben tükrök , kaláris gyöngy-sorok, gyű
rűk, ezüst kar - kotok , és egyéb számtalan 
apróságokból. Minekutánna Zuma ezen kin- 
tseket megmutatta volna , bévezette az utazót 
más híves szobába, melly a’ nagy tisztaság 
mellett külömbféle fejérón , ’s réz edények
kel , ’s tsészékkel vala felékesítve. Itten az 
utazónak kinyilatkoztatta a’ férjének már jó 
idő óta történt halálát, és hogy tőle Isak egy 
fia maradt, ki nálánál sokkal feketébb , hogy 
ő a’ fejéreket szereti, és hogy ö az utazóval 
Busába a* végett elmenni kész, hogy ottan 
öszvekeljenek. Ezen kijelentések közt egy 
tükröt vett a’ kezébe, abba először maga 
nézett, azután pedig az idegennek adta mond
ván * ,,én valamivel öregebb vagyok az Ur
nái , de tsak igen kevéssel.” Az Anglus észre- 
vévén az özvegy’ szándékát, tanátsosnak tar
totta őtet többé meg nem látogatni. Gon
dolni lehet, mint tsudálkozott , midőn útját 
tovább akarná folytatni, és tsak egyszerre 
két posta kerül eleibe, azelső Zuma özvegy
től főzött kását, és sült madarakot azon üze
nettel hozott, hogy ötét a’ szomszéd faluban 
látogassa meg; a’ másik posta vala a’ Vávai 
Helytartótól azzal a’ kinyilatkoztatással, hogy 
a’ hátra maradt szereit Vávából mind addig 
ki nem vitetheti, míg Zuma gazdag özve
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gyet, ki egy félórával előbb o érette a’ vá
rosból elmene, vissza nem kozza. Ezen je
lentésnél fogva Klapperton Vávába viszsza 
menni kéntelenittetett. Alig tért vissza, azon
nal ott termett Zárna sok felfegyverkezett 
rabszolgáitól körülvéve valóságos hadi formá
ban. Egy dobos, kinek feje strucz- madár 
toliakkal vala felékesilve , előre ment, egy 
nyilas lépdegelt Zuma’lova előtt, hátúi pedig 
irtóztató sok fegyveresek , ’s lánlsások követ
ték. O egy a’ hazai szokások szerént felszer- 
számozott ’s felczifrázott lovon vitézi módon 
ült; a’ ló’ feje lapos rezekkel, a’ nyaka réz 
tsörgőkkel vala ékesítve , a’ ló szügyérol le- 
logott egy darab skárlátposztó, mellyen la
pos érez szeletek tiindöklöttek, és a’ lótaka
rója szinte skarlát- posztóból aranyra vala 
varva ; maga az özvegy selyemből veres nad
rágot, szafianból veres tsizmát, fejér turbánt, \  
és aranyra kivart köpenyeget hordott. Ha 
ezen asszonyság tsak valamivel fiatalabb 
lett volna , (mert a’ 20 esztendős az oda 
való ég alatt már nem fiatal), Klapperton ké- 
sértetbe esett volna, a’ mint Ö mondta; és 
Európában ezen asszony ritka szépségnek tar
tatott volna. Zuma a’ Helytartó előtt kénte- 
len volt letérdepelni, és a’ maga viseletéről 
feddést halgatni ; de midőn eleresztetett vol
na , hátat fordítván az Igazgatónak , és mély 
megvetéssel lerázván lábairól a’ port, mint 
egv megsértett Királyné büszke lépésekkel 
távozók el.
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A p r ó s á g o k .
Montreal városában ( Kanadában ) mos* 

tanság épül egy 2U tornyos templom, mellé
nek hosszasága 5Ö0, szélessége 150 láb, és 
magossága 100 láb. A’ felépítésére kivántató 
költségek fél millióm dollárban vannak meg
határozva.

A’ minap megbélyegezék Londonban az 
aranymíves palotában ama nagy borhüto ezüst 
edényt , mellyet Rundell, és Bridge Urak 
készítettek az Angol Király’ számára. Ez olly 
nagy, hogy hat embernek elég helye van 
benne, és 5000 uneziánál többet nyom.

A’ napkeleti Repositorium Leandelhall- 
Streetben (Angliában) nem rég Tippo Szaib- 
nak igen drága könyv-tárát kapta ajándékban. 
A’ könyvek többnyire Arabs nyelven vannak, 
és egy Korán kéziratban , mellyet maga Tippo 
Szaib írt.

R e j t e t t  szó:

Egész egy tagból áll, két betűje két pár; 
Együtt a’ több mártír között meghala bár. 
Végső párját vesd-el, húzd meg a’ középsőt, 
Lesz szép város, noha ellenségtől győzött.

J e g y z e t :  Az Q-dik számbeli Rejtett 
szó: Fazék.
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M u l a t s á g o k .
1 8 2 9. 

r  i i .

Leopoldina’ Fundátiója.

Ezen nevezet alatt :  „L e o p o 1 d i n a’ 
F u n d á t i ó j a  az A u s t r i a i  B i r o d a l o m -  
b a n ” az Austriai Beobachter ezeket közli: 
„Ö Ts. Királyi Felsége, a’ ki nem tsak maga 
alatvalójinak boldogitásáról, hanem a’messze 
földön élő emberi nemzetnek javáról is atyai 
szeretettel gondoskodik, méltóztatott megen
gedni , hogy Státusaiban egy ollyan Egyesü
let álljon fel, mellynek nagy czélja az Éjszaki 
Amerikai tartományokban lakó nem keresz
tény népek megtérítése végett küldendő Mis
siók felsegélésére terjedjen ki. Leopoldina 
Fundatiójának azért neveztetik , hogy az 
által Leopoldina Fő Herczeg - Aszszony- 
nak az Amerikában megholt Braziliai Tsá- 
szárnénak ditső emlékezete méltóképen fen- 
tartassék. Ezen egyesület felállítója a’ Cin
cinnati (ezen új Püspökséget VII. Pius Pápa 
állította fel) , és Philadelphiai Püspökségek 
Generalis Vicáriusa R e s e  F r i d r i k  Úr ,  ki

Második Félesztendö. 11
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a* Római Propagandának nevendékje volt. 
Ki midőn Bétsben mulatna , érzékenyen lefes
tette, minő szomorú állapotban legyen az Ame
rikai katholikus Missio , nevezetesen Cincin
natiban . mellv kevés ott azok száma, a' kik 
az Urnák szőlőjében munkálkodnak , ’s melly 
szám nélkül valók ellenben, a’ kik az élet
nek szavát óhajtozzák , hogy Templomok, 
Seminariumok, és Oskolák’ építésére tellyes- 
séggel nínts módjok.Ezen nemes czélra azon
nal sok jó gondolkozásuak ajánlván segedel
meket, az Egyesület az Anyaszentegyháznak, 
és a’ Státusnak pártfogása, és kezessége alatt 
felállolt Az Olmuczi Herczegi Érsek , és 
Kárdinális Rudolf Ö Ts Kir. Fő Herczegsé- 
ge maga méllóztatott az Intézetet FŐ gondvi
selése alá venni, ’s helytartójának Bétsben az 
idevaló Herczegi Érseket kinevezni , ki a’ 
múlt Majus 13-kán tartotta ezen tekintetben 
előlülése alatt igen sok nagy Méltóságok je
lenlétében az első ülést. Minekutánna itt az 
Egyesület’ czélja, és megállitott szabásai fel
olvastattak , Píecz’ Jó’sef Eanonok , és Ts. Kir. 
Professor Úr szívreható beszédet tartott a’ 
Gyűléshez, kifejtegetvén a’ Katholikus ke
resztényeknek a’beli kötelességeit, mellyek 
szerént tartoznak az Egyesületet segedelem 
adásokkal gyarapitni. Ezen beszédre nézve a’ 
Gyűlésben elvégeztetett, hogy az, mind az 
eredeti nyelven , mind pedig fordításban a’ 
Monarchiában uralkodó főbb élő nyelveken 
is kinyomtattassék. — Azóta már elküldözte 
a’ Centrális Directio az O Felsége által hely



85

ben hagyatott, és kinyomtattatolt megállított 
szabásait ezen Egyesületnek az O Ts. Királyi 
Fö Herczcgségének , és Eminentiájának , mint 
az Intézet’ Kurátorának meghivó levelével 
együtt az egész Monarchiabeli Ordinariatu- 
sokhoz ; ’s reményű, hogy a’ Birodalomnak 
nemes gondolkozásé, és minden jóra kész la
kosai munkás segedelemmel fognak az Inté
zet’ gyarapításában részt venni. Idővel a ' Di
rectio mind a’ segedelem adásoktól, mind 
arról , hogy mire fordittattak az Amerikába 
küldött summák , valamint a’ Missiók foganat
járól is közönségesséjtétetendő irás által szá
molni fog, ’s azt az Egyesületben részt ve
vőknek megküldi. — A’ rendes segedelem
adás hetenként egy krajczárban áll ezüst ér
ték szerént , úgy hogy ez által a’ szegény 
sorsuak is részt vehetnek a’ hit terjesztésének 
nagy munkájában , és részesülhetnek a’ jóté
telnek lelki gyümöltsében , mellyet az Ur 
Ígért azoknak , kik az Ö nevében egyet az ő 
kitsinyei közül felfognak , és a’ mellyet az 
Anyaszentegyház feje a’ részvétellel egybe- 
kaplsolt.”

Chabert’ tsuda próba - tételei aJ mó- 
reggel.

A’ Gazette Literary nevű Londoni Újság 
Julius 18-dikán ezen czikkelyt közli: „Ked
den vala alkalmatosságunk itten C h a b e r t  
Urnák azon rendkívül való természeti adó
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marijáról magunkat meggyőzni , mellynél 
fogva a’ méreg néki sem belülről, sem kívüle 
rol nem árt. Ez a’ C ha b é r t  Úr az az em
ber , ki képes a’ tüzet is kiállani, valamint 
azt a’ minap az által megmutatta, hogy a* 
behevitett kemenczében bézárva maradt , 
mellyben sokkal nagyobb melegség volt, mint 
sem hogy azt valami élő állat kiálhalta volna. 
Mostani próba-tételeit 15 személy előtt mu
tatta , kik között valónak Doktor Smith 
Gordon, Bury Seborvos, és más tudós férjfiak. 
Minekutánna az állati méreg ellen oltalmazó 
szerével ( praeservativum ) felfegyverkezett 
volna, a’ bámuló férjfiak’ jelenlétében lénye
ié 40 grán foszforust, ezt egyik a’ jelenlévők 
közül tette a’ Chabert’ nyelvére, mellyet 
Ö minden kétségen kivül lenyelt. Vélekedé
sünk szerént ezen méreg mennyisége mind
nyájoknak megölésére , kik jelen valónak, ele
gendő lett volna. Az utolsó próbatétele abból 
állo tt, hogy két kanál forró olajat lenyelt, 
a’ forróság 530-dik grádusban volt, tehát a’ 
fövő víz melegségén felyül H8 grádussal. 
Ezt ő minden látszható irtózás nélkül teve, 
noha a’ kanál nehány minutum alatt úgy meg
melegedett, bogy ahoz senki se nyúlhatott. 
Végre Chabert Úr az egérkőnek (Arsenicum) 
felemelkedő gőzébe tartotta a’ fejé t, melly 
gőz midőn a’ szoba’ egy részében elterjedt, 
olly erős lelt , hogy a’ jelenlévők félvén a’ 
veszedelemtől, mind kifutottak. Mind ezekután 
(mi bizonyos gyönyörűséget érzettünk az ép 
megmaradásán , ’s örültünk azon seercntscn-
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ken , hogy nem voltunk saját gyilkosságának 
részesei) láttuk hogy Chabert Ür igen jó 
izüen ebédelt. Azt állítja, hogy a’ méreg el
len néki három szere van, egyik t. i. a’ nö- 
vevényi, másik az állati, és harmadik az ás
ványi méreg ellen. Sót azt is erősiti, hogy 
a’ Berlini kéksavanyt minden veszedelem nél
kül elnyelheti ; és mivel a’ viperák’, és más 
mérges állatok’ marása néki nem árto tt, úgy 
vélekedik, hogy az Ő szere a’ dühös kutya’ 
marása ellen is használna.

Iszonyú nagy hadi-seregek, és ütkö
zetek.

Ha az ember a’ régi, ’s új idők’ törté
neteit öszve hasonlítja , kitetszik hogy hajdan 
a’ háború’ viselése sokkal nagyobb vérontás
ba került , mint a’ mai időkben , a’ mi a* 
tüzelő fegyverek’ fogyatkozásából , ’s az a’- 
miatt támadt vérengző kézi viaskodásból kön
nyen megmagyarázható.

l) A’ Cimberek , ’s Teiitók egyszerre 
háromszáz ezer emberből álló ármádával mé
nének az Alpes hegyeken keresztül. Midőn 
Marius ugyan ezen Cimbereket Róma építte
tésének 657-dik esztendejében Vercelli mel
lett meggyőzte, a’ holtak’ száma némeily írók 
által százezerre tétetik. Hajdan a’ háború* 
diihössége nem tsak a’ katonákra terjedett, 
hanem mind azokra , kik az ellenség’ orszá
gában voltak , akár fegyveresek voltak azok,
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akár nem. 2) Junius Camillus idejében Bren
nus Franczia országból Olasz országba 300,000 
emberből álló hatalommal rohant be , de 
ezen 300,000-bŐl egy sem tért vissza hazájá
ba. 3) A! Karthágói első hadban a’ Rómaiak’ 
és Karthagóbeliek’ részéről egy millióm em
bernél, és 1200 hajónál több veszett el. A’ 
második hadban a’ Cannäi ütközetben Hanni
bal a’ Rómaiak közül 50,000 fegyveres em
bert tett semmivé. U) He a' régi időben ’s il
letőleg a’ Státusok’ felállásával azt állítja 
Mum el t e r ,  bogy minden emberek, kiket 
az öregség, vagy az erő nem gátolt fegy
verben voltak , melly kornyüláilások ele
gendőknek látszanak némelly Tudósok előtt 
arra , hogy hajdan az ármádák’ irtóztató 
nagy voltát, és hódításaikat hihetőkké tegyék. 
]gy p. o. Ninus’ hadi-serege egy millióm hét
száz ezer gyalog, kjátszáz ezer lovas katonák
bó l, és i()00p kaszás szekerekből állott, ezek 
által felső Ásiának majd minden Státusait 
meghóditotta ; — Semiramis ármádája , melly 
által Indiát megtámadta, de az Indusok Ki- 
rállyától, ki még nagyobb ármádával állott 
elő, vissza verettetett, állott három millióm 
gyalog, fél millióm lovas, és száz ezer tevés 
katonákból , ezen táborozás olly rettenetes 
vala , hogy mind a’ két részről 9—10 millióm 
emberre lehetett tenni az egymás ellen 
hadakozókat. Sesostrisnak hadi ere e hat
száz ezer gyalog, huszonnégy ezer lovas, hét 
ezer kaszás kotsiból , és számtalan hajókból, 
álla,mellyek által Afrikának egyik részét, egész
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Asiat, Európának tengeri-partjait meghódítot
ta , volt alatta 1700 Al-vezér, kik vele egy 
nap születtek, és e' végre voltak nevelve.

Irlóztató jégesso, és forgó-szél.
Cazorlában (Jäenben Spanyol országban) 

Junius l 5-kén aélutánni 3 óra tájban ollyan 
irtóztató j é g e s s o ,  és f o r g ó - s z é l  volt, 
mellyhez hasonlót a’ Historia nem esmér. 
Ugyanis egy rettenetes jég-zápor, (melly- 
nek legkisebb darabjai diónyi nagyságúak, és 
a’ legnagyobbak négy fontosok voltak), úgy 
leverte a’ házaknak tetejét, és falait, ’s úgy 
megtöltötte az útszákat kö-és fa töredékek
kel , hogy a' város hasonló leve az ellenség 
ágyúi által elpusztított városhoz. Sok házak 
egészen széljel zúzva hevernek, a’ többiek 
mind tetemesen megvannak rongálva. Az a* 
rettenetes Orkán , rnelly a’ kö-essöt hozta , né- 
melly házakról egészen elkapta a’ tetőt desz
kástól, gerendástól együtt, és messze— né
hányat puska-Iövésnyire a’ — várostól elhajítot
ta. A’ közellévo fás ligeteknek , majoroknak, 
alléknak nagy része tőből ki van szaggatva, 
a’ gyökerek felfelé állanak, és a’ megmaradt 
fáknak minden ágai elvannak tördösve. A* 
városhoz ( Cazorlahoz ) tartozó egész megye 
elpusztult, a’ falusi, ’s mezei lakosok a’ két
ségbe esésre juttattak, mert a’ gazdag búza 
vetések 10 minulum alatt eltűntek szemeik 
elől. — A’ jégesso megállóit, ’s ekkor neki

k



zuclult a’ legrémitőbb forgó-szél, a’ minémü- 
re ember nem emlékezik, melly az embere
ket a’ földről felkapta , ’s vitte a’ levegőben 
a’ nélkül Hogy lehetséges lett volna segítsé
geikre menni; hasonlóképpen elragadt a’ szél 
minden négylábu állatokat, és őket nagy da
rabon a* levegőben repülni látni lehetett. A’ 
lakosok nagy Ínségre jutottak, mert annak 
a’ kevés marhának is, mel!y megmaradt az 
egész Megyében nem lehet találni takarmányt. 
Sokan elvesztek, és még többen halálos bete
gen feküsznek. (Ezen szinte hihetetlennek tet
sző előadást a’ későbbi tudósítások is bizo
nyítják).

A p r ó s á g .
Irlandban él egy paraszt ember ki óriá

si nagy erejéről hires. Egy Lord, ki maga 
is erős ’s nagy öklöző volt, meghallá, ’s 
felkereső ötét. A’ mezon találá a’ parasztot, 
’s néhány oldalba - döféssel tudtára adá jö
vetelének okát ; a’ paraszt ezen meg nem 
indult, hanem ásóját letévéu , megmarkolá a’ 
Lordot, 's a’ keritésen kihajtá; azután ismét 
ásóját fogván, kérdé: Nem szolgálhatna e’ 
még valamivel a’ Lordnak ? — „Igen is”, fe
lele a’ Lord „vesd ide által a’ lovamot is.”

R e j t e t t  szó:
D ú l az e g é s z , ’s di'iliödött e llen sé g ’ v ér e it  o n t j a ; 
B al so r so t te sz  e lő l j két vég  b etű jére  rak a’ b ö lts .

K ó t s i  G y ö r g y .

J e g y z e t :  Az io-dik számbeli Rejtett 
szó: György. #
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Nro 12.

Statistikai Jegyzések Mekka városáról*
A’ Mahumedánusok’ fo bútsujáró tem

ploma Mekkában vagyon, melly az éjszaktól 
délfelé nyúló szűk, és homokos völgyben fek
szik , a’ veres tengertől mintegy 48 Angol 
mértföldnyire. A’ völgy 100—700 lépésnyi 
széles, s a’ város annak legszélső részében fek
szik. A’ város’ mind a’ két oldalai felől 200 
— 500 láb magosságú hegyek emelkednek. A* 
hegyek’ fő bércze a’ keleti részen van , és a' 
város’ egy része annak töviben áll. A’ hegyek 
mind terméketlenek , és egy élőfa sints raj
tok. A’ város meglehetős szépnek látszik, 
mivel az útszái szélesek, a házak magosak, 
és köböl építve ; a’ házak ritkán vannak ki
meszelve; az ablakok’ nyílásai nád-rostéllyal 
béfonva. Minden háznak van áltánja , melly- 
nek padlója lefelé hajlik, hogy az essö az 
títszákra lefolyhasson; mert, mivel az ess5 
rendesen ritkán esik, nem érdemes a’ vizet 
tsatornába gyűjteni. A’ terrassok köfalak-
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ka! vámnak elfedve, hogy az eráber ne lát
hassa az asszonyokat, kik ott gyakran a’ házi 
dolgokkal foglalatoskodnak ; mert a5 keleti 
férjfiakra nézve szégyen az altánokra kukuts- 
kálni, mivel azt gondolják , hogy az asszo
nyok után más kázakba is tekintgetnek. Min
den lakásban az idegenekre nézve vannak 
bérbe kiadó szobák, és azért ezeknek a' k i, 
’s bejárások a’ házi LV szobájitól el van vá
lasztva. Az utszák nintsenek kirakva, és szá
raz időben a’ por által szinte ollyan kellemet* 
lenek, valamint essős időben sara’ miatt.— 
Mekkában, ’s Medinában a’ Szeracenusoknak 
hajdani pompás épületeik’ omladékáiból sem
mi sem látszik, melljek külombén a’ majd 
figyelmet nem érdemlő Syriai, ’s Egyiptomi 
városotskákat ékesítik. Tsak egy szabad piacz 
vagyon a’ templom előtt, melly egynéhány 
nagy magános épületeken , két tárházzá vált 
Collegiumon , és egy pár oskolán kivül egyedül 
valamirevaló épület. A’városnak sem kőfalai, 
sem kapni, sem élÖfái,sem kertjei, sem éjjeli 
kivilágosílása , sem bátorságra ügyelő rendelé
sei nintsenek. Mind elvan itt hagyatva , a nj ií- 
vánságos épületek romladozásban vannak , az 
egyetlen egy vízcsatorna is , melly hajdan 
a’ városban vala, Öszve van omladozva, noha 
a’ kúti víz igen rósz. Az utazót a’ piszok, sár, 
’s koldulás mindenfelé szomorilják. A' minden
féle Mahumedánus nemzetségekből való la
kosok’ száma felmegy 30—34,000-re. Meg
jegyzésre méltó , hogy a’ Mekkái, ’s a’ Dschid- 
da körül lakó férjfiak megbélyegezletik ma-
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gokat; mellynél fogva ha valamelly gyermek 
már uo napos , három mély metszést tesznek 
az orczáján mind a’ kétfelől , ’s kettőt a vak- 
s/.emén , mellyek a’ képét egész életre elrútit- 
ják. A’ leányok mindazonáltal nintsenek így 
el tsúíitva. A’ férjtíak a’ fényűzésre , ’s házi 
élelem’ módjára nézve felette pazarlók; a’ 
j;ikadalmok , ’s a’ hörnyülmetéltetések ünnep
lései rettentő sokba kerülnek , és sokszor 
megesik, hogy illy alkalmatossággal a’ hívok 
le is isszák magokat.

Égbekiáltó vétek.
A' Gers - Departamentúrni fenyito Tör

vényszék Auchban (Franczia országban) folyó 
esztendei Julius 11 -kén T r e n q u e  Franczis- 
ka nevezetű 2k esztendős leányt, mint édes 
szülőinek, és testvéreinek gyilkosát, halálra 
Ítélte. Ezen gonosz teremtés édes attyát, édes 
annyát , két férjéi,- ’s két leány testvéreit 
azért étette meg, hogy mind a’ reá szállandó, 
mind pedig amazoknak jutandó javakban egye
dül örökösödjön. Francziska 18 esztendős ko
rában a’ fentemlitett városban , az Ursulinák’ 
klastromában szolgált, hol a’ szín - ’s képmu
tatása kitetsző volt. Egykor a' kápolnába ve- 
zeté az Apáczákat, hogy nekik egy nem ré
gen meghalálozott Apáczának bujdosó lelkét 
megmutassa. Hasztalanul állították az Ursuli
nák, hogy semmi ollyasl nem látnak; Fran
ciska állhatatosan újjal mutata a’ lélek’ meg-



jelenésének helyére; sot azt is elakarla velük 
hitetni, hogy a’ lélek beszél vele. Egy jó da
rab idő múlva rajta kapván Francziskát va
lami hivtelenségen, a’ klastromból kikerget
ték , midőn ő a’ szülői’ házához vissza tért. 
Trenque Francziska a’ Bíróság által reá ho
zatott halálos Ítélet’ felolvasását hideg vérrel 
halgatta, és az orczáján a’ megijedésnek leg- 
kissebb jelét sem lehetett észrevenni.

9 2

Új rozs-fajta.
Trevouxból ( Franczia országban ) a 

földmivelés-társaságának egyik levelező tagja, 
több városokat olly különös fajta rozsnak 
vetésére tanitott, ’s azt velők megesmértet- 
te , melly a’ felette nagy haszon miatt , 
minden mezei gazdák’ figyelmét megérdemli. 
Az előadó 1827-dik esztendei Nov. hónapjá
ban ajándékba kapa 6o szem rozsot ezen 
különös idegen fajból, melly már a’ Sayssel 
tájékán termett. Ezeket egy ritka, ’s tsakegy 
kévéssé trágyázott homokos földbe vetette; 
minden szem egymástól 6 hüvelyknyi távol
ságra vala a’ földbe bévetve, és Mártiusban 
tsak egynéhány íiiszál nő tt, de Májusban az 
egész föld sűrűén vala bénöveazzal, Június
ban már 075 , hat hüvelyknyi hosszú kalászt 
lehetett számlálni, és minden kalászban 4 0 ~  
1í6 szem volt, e’ szerént 28,000 szemig ter
mett volna, ha egy nevezetes részét a’ jég
eső el nem rontotta, a másikat pedig az égi
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madarak el nem pusztítóitok volna; és mind 
ezek mellett a* termés még is minden kalászban 
10,000 szemre ment, mellyekkel egy meg
lehetős tál megtelt.

Az illyes szem, a’ közönséges rozsnál 
nagyobb , hosszabb , és nehezebb , mint 
némelly búza szem majd általátszó, és azt 
mondják , hogy belőle igen finom , fejér, 
tápláló, és jó izü kenyér készül. A’ termést 
nyolcz , külömbféle Tartományokból való 
mezei gazdák közt elvetés végett felosztotta , 
a’ megmaradt részt pedig ugyan azon mód 
szerént szinte elvetette. A’ múlt ősszel igen 
jól tsirázott, vidámon kibújt, és ismét gaz
dag aratást igér. Ezen gabonának levele 1 
lábnál hosszabb, és 6 líneánál szélesebb, 
a’ szára ö lábnyi magos, és a‘ gyökerétől 
fogva egészen a’ kalászig felelte ízes, vagy 
gortsös. Minden kétségen kivül reményleni 
lehet, hogy ezen jeles rozs-faj a’ mi tarto
mányainkban is megterem, és a’ bő termé
séért, valamint a’ gyönyörű lisztjéért, igen 
méltó a’ vetésre.

Dolvtor Nantini észrevételei a’ holdról.
Doktor N a n t i n i  Ur Szárdiniának Niz

zai tartományában Mentoni Tsillagvizsgáló, 
és Phisikus, közel a’ tengerhez egy Messze- 
látót készíttetett melly 27 Anglus lábnyi , 
Js a’ mellybe az üvegekhez léptsőkön kelletik 
felhágni, hogy a’ szem lassan hozzá szokhas-



sék a’ szemet rendkívül erőltető világosságnak 
ellürhetéséhez , és az égi tárgyak vizsgaIásá— 
hoz. Ez a’ messzélátó ötszáz ezerszerte na- 
gyobbitja a’ tárgyakat, és egyszersmind az 
égi testeket olly közei hozza , hogy még ed
dig senki ennyire nem vihette. N a n t i  ni  
Ur Május t8-kán éjjeli l l  órakor a’ holdat 
vette yisgálása tárgyául; és, a’ mit,még ed
dig illy tisztán senki az Aslronomusok közül 
nem láthatott, Ö a’ holdban hegyeket, rende
sen épitett városokat, folyóvizeket, és er
dőket látott.— Úgy látszott néki, mintha a’ 
vizeken élő teremtések mozognának vagy úsz
kálnának. Látott ezen kiviil a’ szárazon ret
tentő nagyságú testeket lassan mozogni , ’s 
tovább haladni, a’ melljek tehát Liliét Ókép
pen élnek. Egy kis munkátskában ezen oziia 
alatt: „ElÖleges tudósítások a’ lakosokkal ra
kott holdról”, leírta N. Úr eddig tett tapasz
talásait, és ezt folytatni is fogja, mihelyest 
t. i. a’ rendkívül való megerőltetés által el
gyengült szemei annyira megerősödnek , hogy 
visgálásait ismét elkezdheti. Ezen nevezetes 
messze - látóról vagy telescopiumról az ahoz 
erto tudósok igen magasztaló ditsérettel szól
janak a’ közönséges íolyóirásokban, és fsak 
azon sajnálkoznak, hogy a’ legerősebb alka- 
tású szem sem győzi el sokáig azon áltál a’ 
nézést, és a’ ki több izbeu próbálja a’vizsgá
lódást , tarthat tőle , hogy megvakul.
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A p r ó s á g o k *
Hollandiában Hertzogenbusch mellett 

Iran egy kis íalu, bol azon régi szokást ismét 
megújították, hogy azon férjfiakat, kik a1 
feleségeikkel való rósz bánás miatt eíhírésed- 
tek , kivezetik a’ mezőre , ott őket eke eleibe 
fogják, és égy darab földet velék megszán- 
tatnak. Ez trombita-harsogás, és irlóztaló 
lármázás közt esik meg, mellyet azöszvegyü- 
lekező sok ember indit. — Jól esik az illy 
feleség-kínzóknak; mert néha Ők ezen ártat
lan teremtések ( ? )  előtt igen fent hordják 
orrokot! —

<J5

Bostonban rövid idő óta mutatja magái 
egy betegség , melly közönségesen az emberi 
nemet félelembe ejti, ’s álméikodásra indítja. 
A’ jelenése olly vidámságot okoz, hogy azt 
az ember pajkosságnak méltán mondhatja. 
Mihelyest ezen esztelen időszakasz elmúlik, 
azonnal következik a’ szédülés, és gyomor
rágás, ezt követi a’ valódi dühösség, és leg
feljebb 25—30 minutura alatt a’ guta-ütés. 
Ezen betegségben , mellyet az Orvosok dühös 
hideglelésnek neveznek , ló nap alatt meg
holt 2,438 ember. A’ levegőnek, és a’ meg
romlott ivó-víznek tulajdonítják. Eddig bor
ral , 's rakkal próbáltak ezen mirigynek el- 
lentállani , de ez igen keveseknek használt. 
Egy Herrison nevű Tanátsbeli a’ betegség* 
kezdetével mindjárt eret vágatott magán, & 
ez által a’ rosztól megmenekedett, de más tíz



beteg közűi ezen feltalálás alig használt egy
nek , hanem mindnyájan a’ kimondhatatlan 
rágások között guta-ütésben kimúltak.

06

Az Indiából vett legújabb tudósítás’ kö
vetkezésében az a’ Bramin, ki Madraszban 
a’ levegőben ü lt, ’s kiről az első Féleszten
dei Hasznos Mulatságunk’ 307-dik lapján em- 
litest tettünk, megholt, 's a' titkát magával a’ 
sírba vitte. A ’ Literary Gazette nevű Újság 
egy Kalkuttai’ előadásából azt írja , hogy 
Schastersben a’ levegőben ülés’ mesterségét 
rendesen tanitják , és főképpen attól függ, 
hogy igen fáradtságos munka által (az az a’ 
lélekzet’ elnyomása által, ’s a’ t.) az arányos 
testi nehézség (gravitas relativa) felelte meg- 
líissebbedik (?) Már Ibn Batula a’ Hindostáni 
Tsászár’ udvarában látott két bűbájost, kik 
köpenyegeikbe begöngyölve a’ levegőbe szál
lottak.

R ej t e t t  s zó i

Eleim’ érdemi nagyok,
Haj ! most is üldöztetem j 

Elől-hátul tsak az vagyok,
A ’ mi volt eredetem.

Az egésznek vég hármába 
Soknak megbotlik a’ lába.

J e g y z e t :  Az ll-d ik  számbeli Rejtett 
szó: Bajnok.
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Koltsönös Jótétemény.
Egy Anglus Újság Konstantinápolyból 

vett magános tudósításból, az Orosz foglyok 
elbolsátásáról ezeket adja elő : „Rezembe a* vé
gett veszek pennát” úgy kezdődik azon magános 
levél, „hogy azon történetet világosságra hoz
zam; melly itten rövid idő óta szóban forog, 
és a’ bal vélekedésekre könnyen szolgáltathat 
alkalmatosságot. Én itten a’ Török Tsászár> 
azon Hatti-Serifjét (Ts. Végzését) értem , 
mellynél fogva a’ i l2  fogságba esett Oroszok, 
a’ Nagy Úrtól nem tsak vissza nyerték 
elöbbeni szabadságokat, hanem a’ Szultán* 
költségén egész Odeszáig el is küldetlek. It
ten közönségesen azt tartják, hogy a’ Török 
kormányszék az Orosszal megegyezett a* 
foglyok’ kitserélése felöl. Én arról megva
gyok győzettetve, hogy minden szabadon bo- 
tsátás tsak következése a Torok’ háládatosságá- 
nak. Egy Bim-Basi (ki a' Töröknél annyi, 
mint nálunk az Ezeredes-kapitány) a’ tavalyi 
táborozás, alkalmával Várna mellett az Oro-

Mdsodih Félesztendő» 13



szók fogságába esett, kivel az Oroszok legbe- 
tsületesebben bántak , és főképpen egy Orosz 
Tiszt oliy különös szivességgel viseltetett 
eránta, bogy még az elszökésben is segitet- 
te ötét. Erre a’ ßim-Basi, ki egyik vala a’ 
Szultán’ kedves emberei közül, nem sokára 
olly parantsolatot vett, bogy a’ fő városba 
menjen , és a’ Szultán előtt megjelenjen. 
Rövid idő múlva éppen az a’ szerentsétien 
sors érte az emlitett Orosz tisztet is, ki szin
te a’ Törökök’ fogságába több Hazaliaival 
esvén, Konstantinápolyba küldetett. Éppen 
azon idő pontban szándékoztak Őket Halki 
szigetébe küldeni, midőn a’ Bim-Basi törté
netből a’ parton lévő kávéházban vala, a’ 
barátjára esmért, kinek életét ’s szabadságát 
köszönhette. Alig múlt egy nehány nap, a’ 
Bim Basi hívesitö ételekkel ’s italakkal, va
lamint ruha-darabokkal pipákkal, ’s a’ t. meg
terhelvén egy kis tsónakot, a’ mondott Szi
getbe evezett. Azon öröm , mellyet az ismét 
látás okozott, leírhatatlan.” Minthogy a’ Bim 
Basi eránta olly barátságos gondolkodással 
viseltetett, az Orosz Tiszt bátorságot veLt 
magának, ’s azt határozta magában, hogy 
a’ Bim-Basinak egy ezüst tsészét küldjön, 
mellyre az Ő, 's öt fogoly-társainak nevei 
valának metszve, és hogy Ötét a’ tsészéhez 
mellékelt könyörgő levelében arra kérje, 
hogy a’ Nagy Urnái szabadságok'kieszközlése 
végett vetné magát közbe. A’ Bim-Basi ezen 
kérésre pontban hajolt, és egyik kezében a’ 
tsészét,a’másikba pedig az esedező leveleivé-

90



vén, a’ Szultán eleibe ment , és néki az 
Orosz Tiszttel való öszveköttetését környiil- 
állásosan előterjesztette, könyörögvén , hogy 
ő tet, és a’ többi fogoly-társait szabadon bo- 
tsátaná. Ezeket a’ Szultán nagy részvétellel 
hallgatta, és nem tsak azon hat Orosz Tiszt' 
szabadságát, hanem mind azon személyeknek, 
is, kik azon időben fogságba estek, visszaadta.

90

S á r k á n y .

Egyiptomnak Manuf nevö városában a’ 
Bahri tartományban egy repdesö sárkányt 
fogtak, mellynek hossza 8 lábnyi, és a’ vas
tagsága 2* láb. Igen magosra ugyan soha 
sem repült, de az által még is nagyon segí
tett magán, hogy sebesen elhaladhasson. 
Sok próbatételek után végre hálóba kerítet
ték, s megfogták. A’ kígyó nem mérges, 
és igen szép változó színeket játszik. Az oda 
való lakosok MusufFnak nevezték , illyen ne
vű Helytartójáról a’ tartománynak , a’ ki 
azt legelőször látta repülni, ezen ritka álla
tot az Egyiptomi Vice Királynak küldötték 
ajándékba.

Borzasztó történet, (intésül.)
F l i n t  Űr a' maga history of the Ves- 

tern States nevű Írásaiban (Éjszak Ameriká
ban) egy ollyan esetet beszél , melly &



1 0 0

Laocooni mesés történeténél szomoruabb volt. 
Egy nagy számmal bujdosó familia vigyázat
lanságból éjjeli hálásra sátorait egy domb* 
allyán húzta-fel, mellynek ürege, oh fáj
dalom! tele volt tsergö - kígyókkal. A’ tűz 
által az üreg megmelegedvén , és a’ rettentő 
állatok nagy számmal barlangjokból ki búj
ván, éjtszakának idején a’ sátrokban fekvő fa
míliára másztak. A’ kígyók az egész helyet, 
hol a’ szerentséllenek valának , meglepték , és 
minden ágyba tsusztak ; a’ gyermekeket szü
lőik’ ölében a’ férjeket feleségeik mellett 
megmarták. A’ szerentsétlenek majd mindnyá 
jan helyben meghaltak, és tsak egynehányan 
kerülhették el a mérges állatok’ dühét.

Szörnyű nagy Szekér.
Stökbridgében (Berkshire nevű tartomány

ban Angliában) M o r g a n  n Ur egy a’ vas 
utakon használható goz-szekeret talált fel , 
mellyet az ember nagysága miatt Száraz bár
kának méltán nevezhet, minthogy ez úgy 
Tan elkészítve, mint az utazók’ által-szállitá- 
sára szánt eddigi gőz - hajók. Ezen szekérnek 
Tan Hajós - Kapitányi kamarája, ágyai, és 
egy padokkal felkészített fedél, mellyen kö
rül lehet járni. A’ szekér 20 személynél töb- 
re van készitve , és egy az első részében al
kalmaztatott gőz-mii-szer húzza, mellyet egyet
len egy ember könnyen. igazgat. Erről azt 
mondják, Jhogy a’ tett öszvevetés szerént egy
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óra alatt 12— 15 Angol mértföldet halad. 
Még ugyan eddig nagyban nem tettek vele 
próbát, a’ mi nem sokára meg fog történni. 
Ha a’ dolog jól iit-ki , gondolni lehet, hogy 
ezen szekérnek a’ behozása a’ Kormány-Szé
ket az országos fuvarosokra nézve figyelmes
sé fogja tenni.

Vissza emlékezés aJ régi idó'kre.
Azon asszonyi czipok közé, mellyyk tu

lajdonosaiknak szerentsét, és betsiiletet sze
reztek, tartozik a’ R h o d o p e  nevezetű kel- 
lemetes leány’ czipoje is, kit fiatal korában, 
sőt életének legszebb virágjában rabképpen 
vittek Egyiptomba , hol Baukratis városá
ban vevőre talált, ki Rhodope’ ingerlő szép
ségének földig hódúit. A’ mit ezen leányon 
leginkább tsudálni lehetett, volt a’ mód fe
lelt szép lába, mellynek egész szerentséjét 
köszönheti; mert midőn egykor a’ .Nílusban 
feredne, és a’ szolgálói a’ levetett ruhánál 
játszanának , hirtelen leszólIa egy sas, és 
felkapván Rhodopének egyik czipőjét, azt 
egész Memphisig a’ Birodalom’ fő városáig 
vitte, hol Psameticus Király ölébe éppen 
akkor ejtette le , midőn szokás szerént a* 
nyilvánságos vásárban Bírói Székében ülne. 
A’ Király felette tsudálkozott a’ gyönyörű 
czipön, gondolván, mennyivel kellemefesebb 
és takarosabb lehet a’ tulajdonosa? azon 
pillantalban felkerestelni parantsolá a’ leány
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zót megtalálván, szépségétől annyira elra
gadtatott, Hogy azonnal feleségül vette. Vi
tellius Római Tsászár Svetoniűs előadása sze
rént, szép hitvesének mindenkor maga húzta 
fel a’ czipöjét, és a’ jobbik lábáról való ezi- 
pőjét mindég a’ melyén hordozta, és azt leg
nagyobb betsben tartván, öröm-elragadtatással 
gyakran tsókolta. — Lengyel országban szo
kásban voít asztal felett egy szép vendéglő 
asszony* atlaszból való czipöjét pohár gyanánt 
használni ’s abból Tokaji bort inni ; ez Ma
gyar országban sints példa nélkül. — Fran-i 
czia országban hajdan a’ fejér-személyek ol- 
lyan magos sarkú czipöt viseltek, hogy egy 
férjíi lakodalom után kisebbnek találta a’ 
feleségét, mint az előtt gondolta, és látta.

Különös természeti tünemény.
Eperjesről írják Jul. Q-dikén hogy Ter- 

nye helységnek egyik részében , melly Gom
ba falu felől esik, tsendes essőzés közben, 
egyszerre oHy iszonyú forgószél támadott , 
melly nem tsak a' házak fedeleit felkapta , és 
öszvetörve szél jel szórta, hanem a’ fákat is, 
gyökerestől kiszaggatta , a’ házak, ’s kertek* 
kerítéseit elpusztította, sőt egy kőfal keritést 
is úgy elsepert, hogy annak tsak a’ funda
mentuma látszik. Megjegyzésre méltó, hogy 
ugyan ekkor a' helységnek más részében nap
fény, és tsendes idő volt, ’s midőn a’ ziva
tar után onnan a’ lakosok kárt nézni által
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mentek , nem győztek a' megfoghatatlan törté
netnek tsudálatos voltán álmélkodni. Ugyan 
ez a’ forgó-szél Adám-folde íelé vevén útját , 
ott két házat fundamentumáig elseprett, és 
6zéljel szórt.

A p r ó s á g o k .

Caisley városa’ szomszédságában (Skó- 
cziában) egy kertben , melly a’ régi Stanelie 
nevű kastély mellett vagyon felette nagy fi
gyelmet érdemlő , olly régi emlék-pénzre ta
láltak, melly még azon időből való (K. U. 
születése után 70-dik észt,) mellyben a’ Zsi
dók a’ Rómaiak által meghódittattak , midőn 
Titus Jeruzsálem városát elrontotta. A’ pénz 
érczből való, igen vékony, és az általmérő- 
jében éppen 1  ̂ hüvelyknyi nagy. Az egyik 
felén vagyon Vespasianus Tsászár’ feje ezen 
felírással: „Vespasianus Rom. Imp. Aug.; a* 
másik felén pedig egy pálma-fa mint Zsidó 
országnak czimere. A’ pénz’ alján mind a’ két 
felén látni egy egy figurát, mellyek közül 
az egyik térdethajtó helyheztetésben íil, a’ 
másik ellenben áll — a’ felírás : „Judaea 
capta” alatt ezen két betű van : s. c. Ezen 
régiségnek tulajdonosa Thornlieben Vilson 
Win. Ür. Mintegy esztendő előtt hasonlóra 
találtak York városában.

Nagy Kallóból, JuJ. 22-kén. Ezen hó
nap n-kén szüle itt egy szegény sorsú asz-
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szony Za k á r  J á no snak kiszolgált katoná
nak fel esege, ki most 53 esztendős , 3 ép ’s 
egésséges fm  gyermeket, kik most js élnek 
és egésségesek. A’ szegény gyermekágyasnak, 
’s kisdedeinek tápláltalások felöl sok jótevő 
lakosai a’ városnak emberszereto módon gon
doskodnak.

Londonban most jőve ki K é p é r  Major 
utazásának ' leírása, ki a’ régi Babylont meg- 
visgálta. O azt mondja, bogy a’ régi Bábel 
tornya, melly nap-sugárainál szárazlolt tég
lákból épült vala , omladékai most is egy, a’ 
tűz által megemésztett begyet ábrázol. A’ te
tejéről észrevehetői ama régi város’ irtóztaló 
omladékáit, mellyet Semiramis oily hiressé 
telt vala.

Egy levegői golyóbis, melly a’ szél faj
tában megyen , minden órában 5 német mért
földet halad , következésképpen egy nap , és 
egy éjjel 120-at. E’ szerént fi—8 nap alatt 
könnyen mehetne az ember Porlsmoulhból A- 
merikába.

x R e j t e t t  szó:
Az egésznek ellent még a’ fa sem állhat;

Első tagjával él sok szelid , ’s vad állat;
A ’ másik tag tagja akármelly egésznek; — 

Első fele madár, más dísze embernek.
Sebessy János.

J e g y z e t :  Az l2-dik számbeli Rejtett 
szó: Görög,

r jk'-
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Orruányi Piros Istvánról.
DÚ 3 P iros  Istvánnak nintsen  vásár iam  k önyvet  

P é n z e :  d e  v a n ,  tudora é n ,  fö ldszerezésre  elég.  
Ú g y  v a n ;  m ert  lö ld jé t  m unkáltathatja  c s e l é d d e l ,  

Vagy m ássa l:  m ég  is haszna b e lő le  v a g y o n .
Á m  de ha k ö n y v et  v e s z ,  szük ség  d o lg o zn i  magának, 

A b b ó l ,  m i l ly  n agy baj.' venni ha h aszn ot  akar.

O r m á n y h e g y i  Pa l o t a .

K é r k e d ik  (és  m é ltá n )  O rm á n y  h egye  szép  p a lo táva l ,  
T ágos k eb léb en  m e l l y  f e le m e lt e  fejét.

Mester az ép ítést  bölcsen  v ég ezte:  szobáknak  
I l l ő  kö ltséggel d iszt  ada fö ld es  uruk.

H á t  m i  h ibázik m é g ?  —  m i?  csak eg y  k ö n y v tá r :
de nem o lcsó  j

H át m i l l y  áru l e g y e n ?  —  M in t  m aga a’ p a l o t a ,  
í g y  m aga leg job b  h irt  szerez  a’ jó gazda m a g á n a k ,  

íg y  árad k i , ’s hat  e l  m eszsz ire  n em ze t i  fén y .

Második Félesztendő. 14
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Ly d i á h  o z.

L idia  ! m o n d d  m e g : k e l l - e  ta n u ln i  az A sszo n y a
N em n e k  ?

L y d ia  m o n d :  S z é p ,  ’s j ó ,  A ssz o n y i  N e m  ha tanúi» 
L é l e k b ő l ,  ’s t e s tb ő l  á l l  a’ szebbik  N e m  i s ,  ú g y  e ?

M ind  ketló're teh á t  k ö lten i  k e l l  egyaránt»
M it m o n d ék  e g y a r á n t ?  h isze n  a’ lé lek  nem seebb  a* 

T e s t n é l :  h á t  m é ltó b b  g o n d v ise lé sre  az ész.
A ’ t u d o m á n y ’ g y ém á n tja  b o r it tsa  az é s z t ,  m ik o r

a ’ te s t
F ő t ő l  fogva  e g é s z  ta lp ig  aranyba ra g y o g .

A ’ k ö n y v - z s i v á n y .

H a ln i  ak ar B l o n d e l :  de h o g y a n ,  ’s m é r t?  k ony*
vek et  o lv a s»

’S m ajd  m e g h a l , k ö n y v e t  nék i ha  senk i sem  ád. 
K ö n y v e t  ven n i ha k e l l ;  a’ gazd ag  B lo n d e l  azon n al  

F á z ik ,  m ajd  m e g f a g y ,  ’s  s irb a  ragadja h a lá l .  
Benne teh át  le lk e t  m ásokn ak  k ö n y v e i  tártnak , 

M e lly e k e t  ö  so k szo r  r e j t , ’s soha  vissza sem  ád ,  
í g y  válik  k ö n y v ó r z ó v á , ’s uj m ó d i z s iv á n n y á  

B lo n d e l  sok  k ö n y n e k  rejtegetése  u tán .
Szép János.

Kisdedek’ őr-oskolai Intézete.

A ’ k i p a l l é r o z o t t  v i l á g  m é g  e d d i g  s e m m i  
o l l y a n  n e v e l ő  v a g y  t s i n o s í l ó  I n t é z e t e t  e l ő  n e m  
m u t a t h a t o t t , m e l l y  a z  e g é s z  e m b e r i s é g ’ k ö z  
j a v á r a  n é z v e  o l l y  c z é l a r á n y o s  v o l n a  , m i n t
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a’ Kisdedek’or-oskolájának felállítása , és Inté- 
' zete,~ mivel ebben a’ gyermek minekelötte 

a’ rendellenségnek , vagy gondatlanságnak 
adná magát , már jó előre a’ rendes 
életnek alapját vetette. Ezen Intézetbe ol- 
lyan 1 ^—7. esztendős gyermekek fogadtatnak , 
kiknek szülőik annyira el vannak szegényed
ve , bogy azokat fel nem nevelhetik ; a’ gyér* 
mekek, ha a’ szülőik ebédre való kenyeret 
adnak velők, vagy küldenek utánnok , ezen 
Oskolában, a’ kipallérozott, Tanitók’, Tani- 
tónék’, ’s gondviselő asszonyok’, szoros fel- 
vigyázása alatt az egész napot, az az reggel
től fogva késő estvéig tölthetik. Ebben a’ 
gyermekek mindjárt a’ korokhoz alkalmatos 
hasznos tárgyakra taníttatnak , és még a’ 
játékok is úgy vannak elintézve, hogy a’ 
gyermekek illy alkalmatossággal nem tsak 
semmi kárt, nem tehetnek semmi illetlensé
get , avagy pajkosságot el nem követhetnek, 
hanem inkább leikökre ’s eszökre nézve pal- 
lérozódnak. A’ czélra nézve van egy nagy 
tiszta, ’s körös körül ülni való padokkal, 
kiilömbféle, tanolásra való tárgyakkal, a’ 
kisdedeket oktató ’s mulattató szerekkel felké
szült szála ; van azonkívül egy árnyékos ját
szó hely, melly arra nézve van felállítva, 
hogy a’ gyermekek testüket a’ szabad leve
gőben is feléleszthessék ’s megerősíthessék.

Az olly szegény anya, ki kisdedeire se 
othon nem vigyázhat, sem magokra nem 
hagyhatja, sem az útszákra el nem botsát- 
hatja (itten a’ nevelésről szó sintsen) ezen
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jótéteménynél fogva bátran láthat a’ dolga 
után , és a’ famíliáját az elnyomorodástól 
könnyen megmentheti.— A’ tehelos ’s gazdag 
ellenben , ki gyermekeit többnyire durva , 
neveletlen, és vigyázatlan zsoldosra bízta, 
és szerentsetlenségére! rövid idő alatt a’ gyer
mekeiben vagy lelki , vagy testi hibákat ta
pasztalt, melly szerentsés most ,  hogy tse- 
kély adakozás mellett gyermekei őriztetnek, 
oktattatnak , ’s élet’ módjára tanittatnak.

Ezen Intézetek, mellyekre az emberiség
nek legnagyobb szüksége vagyon , Angliában, 
Német, Burkus, és Franczia országokban 
az illető Kormány-székek’ parantsolaljára fe
lette hamar állíttattak fel ’s elterjedtek. De 
illyen szent Intézet már mi-nálunk Magya
roknál is találtatik , melly a’ nagy Méltóságú 
Korompai Brunszvik Maria Theresia asszony
ság O Excellenlziájának nagy lelküsége, és 
buzgó igyekezete által állíttatott fel, melly 
áldozatért a’ ditsö Nemzet’ háládatosságára ; 
’s tántoríthatatlan bizodalmára O Exja magát 
érdemessé tette. Múlt esztendei Junius nap
jától fogva Budán , és Pesten több rendbéli 
illy kegyességnél fogvást felállított Intézetek
rő l, azoknak elrendeltetéséröl, és sikeréről 
kiki meggyőzheti magát.

Vajha ezen szent menedék - helyek ha
zánkban minél elébb közönségessé lennének 
és mindenfelé elterjednének, hogy a’ gyer
mekeknek kora , nem természetes, gyakran ke
gyetlen halálok által, a’ szülők vagy szolga
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lók’ gondatlansága miatt a’ Familia szeren- 
tséje meg ne zavartatnék.

N em es R eh lin gen  Antal,

Riód omladékok.

Még 132Ö- clik esztendei October hónap
jában , Helvetziában Zoíingen városában , S u- 
t e r m e i s t e r  Tanátsbeli Jószágában a* föld
kiásása’ alkalmatosságával kőfalakra, töredé
kekre és Római régiségekre találtak. A* 
kiásást a’ Zofingen város’ Tanátsának elinté
zésénél fogva most is szorgalmatosán ’s sze
mesen folytatván , egy felette nagy kiterje
désű és igen régi épületre akadtak , raellynek 
tsak a’ fundamentuma vagyon fen, erről 
ezer esztendőnél régibb föld-boltozatott hány
tak le. Itten egy fő épületben mellynek mély
ségi mintegy (JO, s hosszasága mintegy 20O 
lábnyi vala , látni lehetett tornáczos pa- 
dolatokat, oszlopokat , nagyobb , ’s kisebb 
szobákat, mellyek közül háromnak a’ mozaik
ból való padolatjai rajzolatokkal felékesitve 
meglehetős épek voltak. A’ fő épületnek déli 
szárnyával öszve vannak kaptsolva a’ fejér 
márvánnyal ki-rakott viz-’s izaszló-fördők , 
tűzhelyekkel, ’s a’ viz kifolyására alkalmaz
tatott tsatornákkal együtt, az által ellenben 
léve épület szárnyán látszanak a’ házigazda
sághoz tartozó épületek vagy is istállók. A’ 
földben találtatott pénzek azt mutatják, hogy 
ezen majort legalább a’ Z*-dik század végéig, 
vagy kezdetéig embertü lakták.
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A' Balkán bdrcze.

A’Bálkan, máskép’ Hämus kegye Európai 
Török országnak legnagyobb részét teszi , 
és keresztül nyúlik Bosnia, Szervia , Bulgaria , 
Románia, Maczedonia, Epirus, és Albania 
tartományokon. A’ Száva*, ’s Duna’, völgyei 
a’ bérez’ éjszaki völgyeivel egy sorban álla
nak. A’ begy gerincze kopasz, ’s öszve töre
dezett gránitkövekből ál l , sok tekeformájú 
bérczei vannak, számtalan kőszikla darabok, 
mély meredekek, mellyek ollyan sziikek , 
hogy inkább hegynyilásoknak, vagy hasadá
soknak lehel; mondani. A’ legmagosabb tete
je nyári időben tsak igen rövid ideig van 
jég nélkül, ’s e’ miatt rajta majd semmi nö- 
vevény sem terem. — Jóllehet az egész bérez 
altalján véve a* felmenetelt akadályoztatja, 
*s felette nehézzé, *s bajossá teszi, mindazonáltal 
R o t h  Generális a’ jelenvaló háború’ alkal
matosságával folyó esztendei Julius 20-kán 
elérte a’ legmagasabb pontját.

A p r ó s á g o k .

Páris városa' népessége az új öszveírás 
6zerént áll 713,705 lakosból, kik közül férjfi 
van 346,188 , és fejér - személy 307,790;
366,000 lélek a’ maga jövedelmeiből, keres
kedésből és mesterségből, 348,000 napszám
b ó l, és 77,192 gyámol, ’s segítség által é l; 
vagyon az Ispitályokban 3(J87 beteg, 1Q77I
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munkára alkalmatlan , vagy agg ember» 12,580  
fattyu-gyermek, lő 000 őrző katona, 10,450 
Tisztviselő, 446 törvény-bíró, 47000 deák, 
és 80,000 tseléd.

A* Franczia A s t r o l o g  nevű feltaláló 
hajó az Ausztráliai tengeren mintegy nyolcz- 
van új szigetekre akadt.

Lord Herlfordról azt mondják , hogy 
Rómában a’ Pompejus oszlopát, melly alatt 
Julius Caesar meggyilkoltatott , 5,100 font 
Sterlingért az az 58,000 forint, megvette volna.

Nem rég Londonban egy új találmánnyal 
tettek próbát, melly által az embert a’ tűzi 
veszedelemből meglehet szabadítani. Ezen 
műszer vitorla-vászon-lepedőből áll, melly 
alá széles hevederek vannak húzva, és szélei 
kötelekkel bészegve, megerősítve. Ezen mű
szert 14—lő férj fiú az utszán rudakon magas
ra feltartotta, és egy ember Ő5 lábnyi ma
gosságról (az ablakból) leugrott reá ; legkis- 
sebb sérelmet sem kapott, ’s ezen próbát 
több ízben ismételte. Erre a’ jelen voltak 
közűi többen mulatságból őtet követték, 
nagy magosságról leugrándoztak.

Ama híres Tudós Angelo Mai,  a’ Vati
káni Könyvtár’ őrzője , Tacitusnak , Sallus- 
tiusnak, és Cornelius Neposnak még eddig 
i méretlen töredékeit találta fel a’ Vatikánban.
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Ezután Londonban Isiik ellj embereket 
fogadnak fel Politia - Tiszteknek , kik 5 láb- 
n ji ’s 2 híivelyknyi magosak; főképen meg- 
kivántatik, hogy erős égésséges testtel bír
janak; ennél fogva a’ ki illy tisztségre vágyó
dik, a’ Politia Seborvosától bizonyság - leve
let kell elomutatnia.

Irlandból 1827-dik esztendei Januárius 
1-sö napjától fogva December 31-dík napjáig 
szarvas - marhákból Liverpoolba behajtottak 
38,052 ökröt, tehenet, és borjút ; 132531 
juhot, és 158574 disznót.

Utolsó esztendőben végbe ment öszve- 
irás szelént Dániában született 3f>»Q5k gyer- 
mek, meghalt pedig 20,101 személy; a’ mi
ből megtetszik , hogy a’ népesség száma 
10,794 lélekkel megszaporodott.

Parisból írják: hogy a’ napokban a’ bün
tető Törvény-szék elölt egy 70 esztendős öreg 
ember fog megjelenni, mivel ugyan egy idő
ben 6 feleséget vett, kik közül hárman még 
élnek.

R e j t e t t  szó:
Játék vagyok ; a’ fejemet 
Vedd-el , és a’ búza-szemet 

Én általam merheted,
Ha utánnam elveted.

J e g y z e t :  Az 15—dilt számbeli Rejtett 
szó: Fűrész.



H a s z n o s

M u l a t s á g o k .
1 8 2 9.

. Nro 15.

I p a r k o d á s .
A’ kézi mesterségeknek, és áltáljában sl 

hazai iparkodásnak egy barátja illy czikkelyt 
közié velünk: Midőn a’ külföld sebes lépé
sekkel halad a’ mesterségek’, és műszerek’ tö- 
kélletesitésében , akkor nálunk azoknak né- 
melly ágai, az egész hazának nagy rövidsé
gére, elhagyatnak, ’s minden figyelem nél
kül maradnak. Mennyi erdeje van Magyar 
országnak , ’s azokban melly temérdek nagy 
épületi fák tenyésznek ! ’s még is ha p. o. 
deszka, lécz ’s a’ t. 15 lábnyinál hosszabb 
kell, nagy költségek’ feláldozásával kéntele- 
nek vagyunk azokat a’ külföldről megszerez
ni ; miért? azért mivel nálunk tsak olly fű 
r é s z - m a l m o k  vannak , mellyek 12 , legfel
jebb 15 lábnyi hosszú deszkát ’s léczet vág
nak. Ezen fogyatkozáson segített most egy 
értelmes és munkás Pesti polgár H a n k e  
Mihály Úr Asztalos - mester, Pesti születés, 
ki a’ maga mesterségében magának eleitől 
fogva bő isméreteket szerezvén, az e’ végre

Második Félesztendő, 15
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tett utazásaiban szerzett tapasztalásaival azo
kat gyarapítván, ’s hozzá járulván természet, 
és gyakorlásbeli ügyessége, olly hasznos gon
dolatra vetemedett , mellynek szüleménye 
lett egy sokkal tökélletesebb fűrész - malom
nak építése. Ez a’ Mechanika’ rendszabásai 
szerént, az e’féle műszerekben béhozott leg
újabb javításokkal úgy van felkészítve , hogy 
mindenféle deszkákat, és léczeket nem tsak 
l6 —21 lábig , hanem ha szükséges volna, 
3 0 , ’s még több lábnyi hosszukat is, és olly 
vastagokat, a’ miilyen tetszik, készíthet. Eb
ből láthatni , Hanke Ür’ igyekezete melly 
hasznos a’ hazára nézve, melly ezután e’rész
ben sem lesz kéntelen a’ külföldre szorulni, 
’s a’ drága pénzt kivinni..— Hanke Ur fűrész- 
malma vagyon a’ lineán kivül a’ Váczi út 
mellett a’-Határi kortsmánái ; maga lakik 
Pesten a’ Retek útszában 115Q szám alatt; és 
felvállal akármel^ rendeléseket hnnnyi fából 
a’ kívánt vastagság, szélesség, és hosszaság 
szerént.

Borneóban ä9 Dayak nép.
A’ ki olly szerentsés, hogy ezen nagy 

sziget’ belsejébe béhat, attól minden kétsé
gen kivül még nagyobb felfedezéseket várunk. 
Talán azon veszedelem , mellyel az odavaló 
vad emberek fenyegetnek , nagyítva van ; mert 
a’ Chinaiak, kik Asiában nem igen bátraknak 
tartatnak , Borneo szigetét már egy század
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óta látogatják, és ottan figyelmet érdemlő 
gyarmataik vannak. A’ sziget’ viszontagságai
ról ugyan semmit sem tudunk, de az Euró
paiak által telt néraelly egyes felfedezések 
azt bizonyítják, hogy annak történetei mél
tók a’ figyelemre. Itten az ember elpusztult 
városokra, templom-omladékokra, státuákra, 
és a’ mi megjegyzésre méltó, nérnelly olly 
felírásokra talál, mellyek a’ mostani Borneoi 
lakosok előtt esméretlen nyelven vannak írva. 
Úgy látszik, hogy a' régi időkben ezen szi
get' lakosai a’Japaniakkal, ’s Chinaiakkal szo
ros szövetségben voltak, és már ebből lehet 
következtetni , hogy hajdan ezen sziget a* 
pallérozottságnak bizonyos grádusát elérte, 
midőn most mély setétségbe, ’s durvaságba 
van egészen merülve. Minden bizonnyal ezen 
nemzeteknek virágzó gyarmatjai voltak, egy 
olly szigeten, mellyben arany-erek voltak és 
a’ Chinaiak, ’s Japániak Borneón ollyan rol- 
lét játszottak , miilyent a’ Phoeniczia és Kárt- 
liágóbeliek Spanyol országban. Az Ö gyarma
taiknak jelei kivált azon porczellán-edények, 

„mellyek a’ sziget’ kirlömbféle részeiben van
nak elszórva, nevezetesen pedig korsók,mel- 
lyeket az odavalók a’ sziget’ belsőjében na
gyon keresnek, ’s drágán megvesznek , mert azt 
hiszik , hogy őseiknek hamvai valaha azokban 
tartattak. — Ha az ember meggondolja az 
odavalók’ irtóztató durvaságát, kéntelen saj
nálkozni, hogy a’ Chinaiak gyarmatjokat egé«z 
szigeten el nem terjesztették, és a’ magok’ 
módjok szerént ki nem pallérozták azon vad
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embereket. Főképpen a’ hegyi lakosoknál 
azon fertelmes szokás uralkodik, hogy az 
embereket vadásszák; ez a’ szokás más sziget
belieknél is előfordul , és ba az ember meg
fontolja, hogy ez a’ szokás több ezer eszten
dő óta gyakoroltatik, szánakozni lehet, hogy 
az emberi nem annyira el van téveijedve. 
Palm Hollándus utazó’ előadása szerént, ki 
1779-dikben a’ Dayakat , vagy Biadjokat 
meglátogatta, a’ Religioról, vagy polgári al
kotmányról semmi esmeretok sintsen; szol
gáikkal együtt nagy fa sátorokban laknak, 
gyakran száz embernél több lakik egy oilyan 
gőzös, büdös és füstös kunyhóban, melly 
kis szobákra van felosztva, több fatnilia-ta- 
gok számára. Ok egy világ-tcremtŐt hisznek , 
de azonban úgy látszik, hogy az isteni szol
gálatról semmit sem tudnak, mind a’ mel
lett a’ babonaságot és a’ jövendőmondást hi
szik , megbétyegeztetik magokat , és majd 
egészen meztelenen járnak. Néha néha a1 he
gyekről lejőnek a’ partokhoz , és ottan ara
nyokat, nádjokat, s rizs - kásájokat feltseré- 
lik szövetekért , edényekért, szerszámokért, 
és üveg-portékákért. Ezen nemzet, mellj' még 
is úgy látszik, kogy a’ durvaságnak nem a’ 
legnagyobb grádusában van , a’ szomszéd ki
rályságokra nézve felette veszedelmes , főkép
pen a’ Banjer- Mossingi királyságra nézve. 
Minden Dayaknak betsületére szolgál onnan 
hazulról ember-vadászatra menni, a’ falujába 
egy ember-fejet hozni , és ezen borzasztó 
győzcdelmi jellel a’ sátorát felékesíteni. Min-
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d e n  i f j ú ,  k i  m a g á t  m e g k ü l ö m b o z t e t n i  a k a r j a ,  
m i n e k e l o t t e  m e g h á z a s o d i k  , m i n d e n  ö z v e g y  
f é r j f i a , k i a ’ h á z a s s á g o t  i s m é t e l n i  s z á n d é k o z i k ,  
e s m e r ö s e i v e l  i l l }  e s  v a d á s z a t r a  m e g y ,  a ’ B a n -  
j e r  f o l y ó ’ m e n t é b e n  e g y  b é k e s é g e s  f a l u b a  
o r o z v a  n é k i  e s ik  e g y  e m b e r n e k  , a n n a k  f e j é t  
e l v á g v á n  , a z t  g y ő z e d e l e m k é p p e n  h a z a  v i s z i .  
A’ l a k o s o k  e z e n  g y ő z e d e l m e s n e k  , v a g y  i n 
k á b b  g y i l k o s n a k  e l e i b e  m e n n e k ,  é s  é n e k s z ó 
v a l  d i t s é r i k  b a j n o k i  v i t é z s é g é t .  P a l m  a z t  
á l l í t j a ,  h o g y  e g y  a l k a l m a t o s s á g g a l  b é l e p v é n  
e g y  k u n y h ó b a  , n a g y  m e g i l l e t ő d é s s e l  m i n d e n  
s z o b á b a n  e m b e r - f e j e k e t  f i i g g e n i  l á t o t t ,  m e l -  
l y e k  n a g y o b b  r é s z é n t  f r i s  v á g á s u a k  v o l t a k .  
H o g y a n  m e h e t  e g y  n e m z e t  a n n y i r a ,  h o g y  
a l a t t o m o s  g y i l k o s s á g o t  b a j n o k i  g y o z e d e l e m -  
k é p p e n  t i s z t e l ?  E u r ó p a  r é g e b b e n  , o h  f á j d a 
l o m !  k e g y e t l e n s é g e k k e l  m o t s k o l á  b é  m a g á t ,  
m e l l y e k  h a  n e m  is  v o l t a k  o l l y a n  i r t ó z t a t o k  ,  
m é g  is  k á r h o z t a t á s r a  m é l t ó k  ; a z o m b a n  m i n d  
e z t  a z  i n d u l a t o s k o d á s b ó l  , v a g y  e l ő í t é l e t e k b ő l  
m e g l e h e t  m a g y a r á z n i , m e l l y e k e t  a z  a n n y o k '  t e 
j é v e l  s z o p t a k .  N e m  l e h e t  e ’ a ’ D a y a k o k ’ t ö r 
t é n e t e i b e n  e g y  o l l y a n  k ö r n y i i l á l l á s r a  t a lá ln i  ,  
m e l l y b ő l  e z e n  i s z o n y ú  s z o k á s n a k  e r e d e t é t  
m e g l e h e t n e  m a g y a r á z n i  ? T a l á n  e g y k o r  e z e n  
n e m z e t e t ,  v a l a m i  k e g y e t l e n  h ó d o l t a t ó  a ’ s z i 
g e t ’ h e g y e i  k ö z é  v i s s z a  n y o m t a  , é s  a z ó t a  e r ő 
r e  n e m  k a p h a t v á n  , a l a t t o m o s  b é r o h a n á s o k  
á l t a l  a ’ h ó d o l t a t ó n  b o s s z ú t  á l l .  S o k á  m a r a d  
e m l é k e z e t b e n  a ’ n e m z e t e k n é l  m é l t a t l a n u l  e l 
v e s z t e t t  é d e s  h a z á j o k ,  é s  a ’ k é t s é g b e  -  e s é s  
a z o n  dühös állatokhoz hasonlókká teszi,
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melljeknek fiait elragadták. A’ Borneoi arany 
’s gyémánt - erek félelmes Őr-áliúkat találnak 
ezen emberekben. Angliában néhány eszten
dő előtt azt a’ javallatot tették, hogy egy 
társaságot küldjenek ezen gazdag bányák’ ki
ásására, de ugyan mellyik társaság válalná 
fel magára, hogy ezen durva nemzetnek pré
dikáljon? mégis hihető, hogy Német-alföld 
utóbb is meghóditja őket, minthogy most is 
közülök sokan katonáskodnak a’Német-alföldi 
armadánál.

AJ világitó palaczk.
Végy egy tiszta hosszú üveg palaczkot, 

melly, nagyságára nézve hasonló légyen a’ 
Colonia vizes-palaczkhoz. Ebbe egy diónyi 
foszforuszt kell tenni ; reá igen vigyáz
va forró tiszta olajat tölteni. A’ palaczk 
harmad részig üres legyen, s azután bé kell 
dugni. Ha az ember a’ világitást akarja látni, 
vegye ki a’ dugót, eresszen belé levegőt, ’s 
azonnal ismét dugja be. Azon üres hely, 
melly a’ palaczkban van, tüstént világit, és 
ollyan világosságot ád , mint egy gyengén 
égő lámpás. Valahányszor a’ palaczkban a’ 
világítás elalszik , mindannyiszor kelletik belé 
fris levegőt botsátani. A’ hideg időben mi- 
nekelölte a’ mesterséghez fogna valaki, szük
séges a’ palaczkot elébb kézben megmelegi- 
teni. Egy illy módon elkészített palaczk hat 
hónapig szakadatlanul használható.
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Nagy egiháború.
Z o b t e n b e r g e  helységében (Sziléziá

ban) múlt Julius hónap 28*ha éjjelén irtóz- 
tató égiháboru diihösködott. A’ forróság már 
2Ó-kán majd kiállhatatlan vala. 27-kén a’ dé
li 5s nyugotti völgyekben 26 gráduson felyül 
volt, és a’ lélekzést felette nehézzé lette. 
A’ nap lealkanyodása után mintegy 9 óra táj
ban a’ Zobten egész éjszak-nyugoti láthatára 
bésetétedett. A’ levegő tikkasztó volt , és 
mindenek azon éjjel támadó borzasztó égi— 
háborúra mutattak, midőn a’ Zobten hegye 
9 óra után foszforusz fényben lenni látszott, 
melly bizonyos távolságra is világitott. Ezen 
tüneményt alkalmasint az electricitással meg
terhelt levegő okozta; a’ természeti játék 10 
óra utánnig tartott; melly idő alatt majd 
minden a’ szomszéd helységekben lakó em
berek szorrongattatást éreztek, nevezetesen 
pedig a’ gyengébb alkatásu személyek gyom
rokban egy igen kellemetlen munkálódást, 
melly hányásra ingerlette Őket. 10. óra után 
egy nagy villámlás , melly úgy látszott, mint
ha a’ hegyből a’ fellegek felé huzódott volna, 
az egész tüneményt megszüntette, 's midőn 
a’ szél letsendesedett, támadott egy tsattanás 
nélkül való villámlás, melly fél óráig szaka
datlanul tartott. De minekutánna 11 óra fe
lé egy erős dörgés történt volna, a’ felhő
szakadáshoz hasonló sűrűségű esső olly nagy 
mértékben hullott, hogy nehány minutum 
alatt a’ hegy éjszaki, ’$ nyugoti részeiről
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lezuhanó patakod; 2—3 réfnyire megáradlak. 
Éjfél tájban a’ fergeteg éjszak-kelet íelé hú
zódván, az ég kitisztult; a’ levegő’ mérsék
lete mindazáltal tsak egynéhány grádussai 
változott, a' fergeteg több napokig tartott, 
’s tetemes károkat okozott.

A p r ó s á g .
C ha b é r t  Ur folyó esztendei Julius 2Ö- 

dikán ismét próbát tett több emberek előtt 
a’ méreg, ’s forró olaj’ elnyelésében. Azon
kívül két darab marhahúst vévén a’ kezébe, 
a’ szénnel béhevített kemenczébe bebújt, ’s 
nyolcz minutum múlva a' nézők eleibe ki
hozta az egészen megsült hds-darabokat. Míg 
a’ kemenczében volt, egy tső által szívott bé 
kivülről levegőt. Ha bizonyos számú adako
zók (Subscribensek) lesznek egy font Ster
lingjével véve, kész titkát felfedezni. Minden
ben, a’ mit tselekedett, tudományos férjtiak 
vigyáztak reá , de semmit sem vettek észre 
ollyast, a' mi a’ tsaláshoz hasonlítana.

R e j t e t t  szó:
A’ hármában erő vagyon;
Vég hárma is bátor nagyon,

Jár a’ tornyok tetején.
Ront ,  öl, pusztít mind a’ hete,
’S gyászos az emlékezete 

A’ háború idején.
Sí. J.

J e g y z e t :  Az il»-dik számbeli Rejtett 
szó : Teke.
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A 3 B a r á t s á g .

Hol a’ szelíd Virtus hever 
Nem földi kellemében ,

Ott durva gond bút nem kever 
Az élet édenében ,

’S a’ böltset itt szent kelletek 
Víg kedv, öröm kerítik,

Híg balzsamos lehelletek 
’S elégedés hevítik.

Nyílt szívek’ illy* rózsássiban 
Kezet fog a’ Barátság 

’S lét’ tiszta pillantásiban 
Főbb trónusára felhág,

’S érdem-virág oltárjain 
Égő világokat gyújt 

Az éj’ setét homályjain ,
Fénylő arany reményt nyújt. 

Most mint derült ég’ hajnala 
Mosolyg reánk , uevetget; 

Most mint az erkölts* angyala 
Ösvényein vezetget:

Második Félesztendő. 16
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Jótétemények fej lenek
Ebben ’s Örök tavasz jár,

Hír név ditsön gyöngyellenek,
’S minket nyugolt öröm vár.

A’ tükör ím’ előttem áll 
Lefestve mellybe’ látom 

A z t , kit kerül ’s fél a’ halál,
Vagy, hív NAGYOM’ 's Barátom’.

Sivó Sándor ,

Vallaston Chemikus.
Ezen jeles férjfiu, ki a’ leggazdagabb 

Tudósok közül vala , 1828» esztendei Decem
ber 22-dikén meghalálozván, hagyott maga 
után egy szép jószágot, és 50,000 lont Ster
lingből álló tőkepénzt, mellyet ö tudományos 
nyomozásai’ szerentsés használásának köszön
het. Tsak a* platinum’ részeinek visgálása, 
mellyben két új érczet (Rhodium , és Palla
dium) fedezett fel, a’ köz vélemény szerént 
béhozott 500,000 for. A’ dolgozó szobáját 
szent-szekrény gyanánt tartotta , és ennél 
fogva ezt az emberek’ szemei előtt nagy szor
galommal rejtegette, főkép’ pedig azok előtt, 
kik néki a’ Chemiai munkálódásokban segéd 
társai voltak. P. Richard , egy érdemes Che- 
mikus, ki Vallastont egykor meglátogató, az 
alatt, hogy az inas őtet béjelenteni eltávo
zott, tudta nélkül bévetodött a’ laborátorium- 
jába; ezt észrevévén a’ házi Ü r , eleintén fe
lette boszonkodék, de nem sokára ismét meg-
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engesztelődéit, és P. Chemíkust a’ karjánál 
fogva a’ kemencze eleibe vezette, kérdezvén 
élesen tőle. „Látja e’ az Úr ezt a’ kemenczét? * 
„Igen is látom’’ felele amaz. „No hát mélyen 
hajtsa meg magát néki, mert ezt soha többé 
nem látja.” — Vállaston vagyonait nemes 
hasznokra fordította. Mert midőn egy az es- 
merosei közül, kit a’ szerenlsétlen kereskedés 
a’ szegénység’ mély örvényébe taszított, arra 
kérte volna ö té t, hogy némelly nagyobb te^ 
kintetü férjfiaknál vetné magát közbe, hogy 
azoknak segítsége, 's pártfogása által a’ Kor
mány-széknél valami hivatalt kapjon , Valla- 
stont arra nem lehetett b írni, ki azt mondá: 
„Én már 6o esztendős lettem a’ nélkül, hogy 
én valaha valami nagy Urnái kegyelemért 
esedeztem volna j azt vén koromban sem fo
gom tselekedni , hanem ha az én segedelmem 
foganatos lehet, vegye az Ür ezt a’ pakétát, 
és a’ mit benne talál, használja azt kedve ’s 
kénye szerént. Ezen pakétával Vallaston 100,- 
000 ftok felvételéről szólló útasiló írást ada. 
— Kevés esmerös van ,ki illy bőkezűen kíván
na valakit gyámolitani.

Ritka Történet,
Midőn 17 50-ikban Kelet-Indiában Sera

jakkal Dawloh a’ Nagy-Mogul Al-Királya vé
letlenül az Anglus birtokokba bérohanván, 
azokat elfoglalta, Clive Ezeredes kapitány 
parautsolatjára azoknak vissza - foglalására
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Mád részből egy kis hajósereg küldetett-ki, 
melly minden akadály nélkül oda szerentsésen 
érvén , Bugee-Bugee kis várát körül vette, az 
ellenség battériáját azonnal elnémította, és 
némelly külső sánczokat elfoglalt. A’ vár’ 
Őrző serege mindazonáltal a’ vár feladása 
eránt alkudozásra nem akart lépni , ennél 
fogva az határoztatok, hogy a' várat ostrom 
által veszik be, és ezen dolog végre hajtására 
a’ legközelebbi nap rendelleLett; a’ táborban 
minden jól el vala intézve, a’ midőn tsak 
egyszerre nagy lárma hallatszik, mellynek 
következése volt a’ vár elfoglalása , és hogy 
ment ez végbe? Míg a’ hadisereg a’tábor
ban legnagyobb tsendességben nyugodott , 
egy Stratham nevezetű köz matróz, annyi 
vizes rumot (grogb) talált inni,  hogy res
telvén lefeküdni, éjszakának idején szünet 
nélkül ide’slova addig botorkazolt, míg egé
szen a’ várig el nem tévelyedett. A’ nélkül 
hogy tudta , vagy akarta volna egész a’ Vár* 
faláig ment, hol egy az Anglus ágyuk ál
tal törött résre akadván, azon bébujt. Té
velygését mind addig folytaié, míg tsak a’ 
bástya’ tetejére nem jutott; hol egyszerre 
észreveszi, hogy egynéhány szerelseny ü l, 
mellyre a’ má maros matróz hirtelen kirántá 
a’ kardját, elsülé a’ pistoljait , és mineku- 
tánna háromszor ,,Nosza rajta” lármázott 
volna, felkiáltott: ,,Enyim a’ Vár.” A* sze- 
retseny katonák az eltévelyedett vitézt kemé
nyen megtámadták, de ö rendkívül való ma- 
gaelszánással addig védelmezte magát, míg
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azon lármára egynéhány szinte a* Tar felé 
eltévelyedett matróz azon a’résen segítségére 
nem jött, kik a’ gyözedelmi hangot többször 
kiáltván, az egész Armádát mozgásba hozták, 
meliy azonnal minden parantsolat, ’s rende
lés nélkül a’ matrózok példáját követte, ’s 
a’ vár elfoglaltatott. Stratkam, ezen vakme
rő elfoglalásnak bajnoka, a’ fo hadi vezér 
eleibe idéztetett, ki minden szerentsés kime
netel mellett is szükségesnek találta Őtet meg
dorgálni , hadi fenyíték ellen tett tselekede- 
téért. ,,Ifju!” színlelt haraggal felkiálta a' 
fő ve^r ,,mit tsináltál?” A’ matróz egész alá- 
zatossaggal meghajtván magát, a’ fejét vakarta, 
’s a’ kalapját másik kezében forgatván, ezt 
felelte: „Annyi bizonyos, Nagyságos U r, 
hogy én a’ várat bévettem, és reményiem 
hogy ez által semmi roszat nem tseleked- 
tem.’’ A’ hadivezér, és a’ melette lévő Tisz
tek elnevetvén magokat , a’ matróz botsá- 
natot nyert.

Statistikai Jegyzések.
A’ tudományok Akadémiájának (Fran- 

czia országi) gyűlésében Moreau János Ur 
Julius 27-dikén felolvasó azon emlékirást , 
mellynek ez a’ czime; „Recherches Statisti- 
ques et Oeconomiques les Paturages de l’Eu- 
rope.” Ezen munkában figyelemre méltó is
méretek találtatnak. Nagy' Britannia’ föld-terü
lete a’ legújabb felmérés szerem foglal /*3



millióm hektárt, (egy hektárban van mintegy 
2 hold földj. Ezekből gabona vetésre vagyon 
5,2Q0,000 , és rétre fordilandó 7,500,000 hek
tár, a’ széna termő földrész táplál 10 mil
lióm darab szarvas-marhát, 1,800,000 lovat, 
62,000,000 juhot ’s a’ t. — Franczia ország 
föld területe teszen 52 millióm hektárt.A’ föld
re vetett adó’ Jegyzőkönyvéből megtetszik, 
hogy a’ szántani való földje 22,818,000 , és a' 
fü termő földje ,mellynek majd a’ fele rétek
ből áll 7,413000 hektárra megy. A’ legelőji- 
bŐl tápláltatik 6,081,000 darab szarvas-marha
1.656,000 ló , és 2Q millióm juh. A’ lobjai közt 
különös figyelmet érdemel az Anglusoknak 
Ausztráliái birtokaikban, nevezetesen Uj-Hol- 
landiában rövid idő alatt mennyire gyarapo
dott a’ marha - tenyésztés. Ezen Britanniái 
gyarmat, a’ köz tudomány szerént tsak 1708- 
dikban kezdődött,’s akkor tsak 5 darab szar
vas-marhája, 7 lova , és 29 juha volt. 1822- 
dikben már 48000 darab szarvas-marhával, 
4500 lóval, és 200,000 juhval ditsekedelt. 
Angliában az egész föld területének a' felél, 
Skócziában Franczia országban az Ausz
triai Monarchiában i  foglalják a’ fű-termő 
földek. Angliában a’ kaszálásra használható 
földet különös szorgalommal mivelvén, e* 
részben minden Európai részeket felyülhalad. 
Franczia ország Moreau János Ur szerént a’ 
széna termo-fcld miveltetésére, és a’ marha- 
tenyésztésére nézve tsak most látszik azon 
polczra felhágni, mellyen Anglia már 126 
esztendő előtt állott. Moreau Ur a’ maga
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emlék-könyvében ezeket is adja elő: í-ször 
hogy ha a’ széna termo földet nagy szorga
lommal mivelik , és a’ természetes réteket 
mesterség által tökélletesitik, igen bő termést 
ád : 2̂  Franczia országban , ha a’ 7,413,000 
széna-termő hektár, melly most mindenestől 
282 millióm frankot hoz be, mesterség által 
tökélletesittetnék, béhozna 8Ö3 millióm fran
kot.

A p r ó s á g o k ,
0

Azon gőz-kotsi, mellyet Gurney Ur An
gliában feltalált, most már egészen elkészült; 
és a’ napokban B a t h b a egy utat tett; de itt 
egy tsoport nép megtámadta, ’s kővel úgy 
hajigálta, hogy egy közel lévő ház udvarára 
kéntelenek voltak a’ kotsit bévinni , külömben 
oda lett volna. Gurney Ur maga, és a’ többi 
utasok sebeket kaptak. Ezen megtámadásnak 
oka az , hogy a’ Bathi dolgozó nép nagy gyü- 
lölséggel viseltetik minden masinák ellen,  
meliyek tudniillik a’ munkásokat kereseteiktől 
megfosztják.

Az Orosz Hadi Ministerium’ Biztossága 
nyilvánságos feíszóllítást hirdettetett ki vá
szon, tsizma, ’s a’ t. szolgáltatás eránt a’ka
tonák' számára. A’ szolgáltatás’ határ napja 
felire a’ f. e. Nov. i-sÖ napjára, és másik 
felire 1830-diki Jan. l-so  napjára rendelte
tett. Szükséges pedig 18,255,735 arsina(sing)
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vászon; ebből 8,875,108 arsina ingnek való 
vászon legyen. Tsizma, új és fejelés, kell 
704,933 pár.

Gróf Diebits Orosz Tsászári Generális 
Burkus-Sziléziában született; Báró Geismár 
pedig Churhessenben, ki előbb Austriai hadi 
szolgálatban volt.

Felszámlálták , bogy az Angol Státus- 
adósságért minden perczenetben (másod mi- 
nutumban) 8 |  tallért kell interes fejében fi
zetni.

Stokholmban Julius hónap’ némelly nap
jaiban a’ hévség olly nagy mértékben ural
kodott, hogy a’ hév-mérő több ízben 2Q — 
30 gráduson állott az árnyékban.

R ej t e t t  szó:

Két tagból, és öt betűből 
Álló szót tesz az egész,

Mellybol épületben három 
Első a’ legfőbbik rész;

Ezt most láb nélkül az erdőn,
’S három utolsót boltban

Keresd ; az egészt pedig az 
Enni való darabban.

G. J:

J e g y z e t :  Az 15-dik számbeli Rejtett 
fizó: Kartáts.
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Nro 17.

Szép Mesterségek.
Ismeretes a’ lelkes hazafiak előtt E h r e n- 

r e i c h  Urnák,  Pesti híres réz-metszőnek, 
azon buzgó igyekezete, mellynél fogva a’ haza’ 
ditsőségét nem tsak bent az országban, hanem 
a’ külföld előtt is nagyobb fényre deríteni 
törekedvén, nehány esztendő előtt a’ kimúlt, 
és most elő jeles és országos hivatalt viselt, ’s 
tiselo Hazafiaknak képeit gyönyörű rézmet
szésben páronként kiadni kezdette, és azóta 
szerentsés foganattal folytatja. Most a’ ig-dik 
fogásban megjelent : 1) Monyorókeréki Gróf 
E r d ő dy Józsel, Magyar ország’ Királyi Fő 
Tárnok Mestere, Kir. Udv. Magyar Cancel
larius , Nyitra Vgye’ Fő Ispánya’, ’s a’ t. képe; 
(szül. 1754. Apr. 22. megk. 182Ó. Jun. 12.)
2) Vitsapi Báró M a l o n y a y  Nép. János 
Aloiz , Kir. Udv. Magyar A1 - Cancellárius , 
Nyitra Vgye’ Fő Ispánya’, ’s a’ t. képe. Mind 
ketten jeles hazafiak , a’ Fejedelem , és Haza’ 
szolgálataiban szerzett sok érdemeikért mél
tók arra, hogy a’ maradék ismérje; ez aman-

Mdsodik FéUsztendö. 17
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nak nyomában járván méltóságára, hivatalá
ra , és erköltseire nézve, itt is a’ kiadó el* 
szakadhatatlan társává tette; amaz a’ familia’ 
birtokában lévő eredeti-képről, ez az eleven 
képről vétetett. Művészeti tekintetben tsinos, 
és finom rajzolására, tiszta és tökélletes met
szésére nézve igen jeles munka, úgy hogy 
akármelly Képes gyűjteménynek , vagy palo
tának ékességére szolgálhat. Talállatik Pesten 
Müller Könyvárosnái.

F ő Tisztelendő Herketz Imre Duna 
Földvári Esperest 3s Plébános"* 
emléke.

Nem csak a’ fényes hivatalokban, hanem 
a’ kissebb Kormányokon is tündökölhetnek 
az embernek valódi érdemei, Epaminondás- 
nak ama bölcs mondásaként: ,,A’ hivatalok 
egy Polgárnak ugyan tisztességet adhatnak, 
de egy Polgár is adhat tisztességet a’ hiva
taloknak.”

Ezek között méltán helyet foglal Fo 
Tisztelendő Herketz Imre Földvári Plébá
nos Úr ki Zala Vgyében helyheztetett Lé- 
grád M. Városában 1751 született tisztes
séges és jámbor szüléktől, Herkecz Jóséitól 
és Nemeskei Máriától. Szülei tehetségük sze
rént mindent elkövettek hogy fiókból hasz
nos Polgárt és ió Hazafit neveljenek. E’ vég
re kissebb iskoláit Nagy-Kanisán ’s Pétsett, 
pL felebb valókat pedig Győrött végezé, an-
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íjak végével Egyházi életre szentelé magát ; 
ugyan azért a’ halhatatlan emlékezetű K li 
mo G y ö rg y  Pétsi Püspöktől az ö Megyé
jébe felis vétetett 1772. Az Egyházi tudo
mányok ditséretes halgatása után Kajdacsra 
tétetett Káplánnak, a’ hol kevés idő múlva 
az ott való Plébános egyszer’smind Prolo- 
Notarius Apostolicus Szabó Jósef meghalá- 
lozván, annak helyébe kineveztetett Plébá
nosnak, innét pedig későbben Kisasszonyfára 
Esperesti rangul által költözött, itt pedig 
8. esztendőket egész Pásztori buzgosággal 
ditséretesen eltöltvén, szomorúan botsátot- 
ták el a’ Kisasszonyfaiak, midőn t. i. 1803. 
a’ Felséges Magyar Király Helytartó Tanáts, 
Mélt. Galánthai Gróf Eszterházi László he
lyébe Őtet D. Földvári Plébánosnak kinevez
ni méltóztatott, itten, mint Ns. Tolna Vár
megyének legnépesebb M. Városában pász- 
torkodott 2Ö. esztendeig és három hónapig. 
Ezen idő alatt eléggé kitiindöklött minden 
tetteiben mély bélátása, bölts Ítélete, józan 
gondolkodása , mindenekhez kegyessége, pász
tori szorgalmatossága , Apostoli buzgósága , 
példás élete, határtalan Vendég szeretete, 
igaz Hazafiusága. Ugyan is ;

Különös buzgosággal hirdette az Isten 
igéjét még elélemedett korában is, ’s valódi 
pásztori szorgalommal forgolódott beteg hí
vei körül mind addig, míg ezen kettős hiva
talában emlékezetének hivsége , szemének 
világossága ’s lábainak erei el nem hagyták. 
A’ Keresztényi Oktatást mindazonáltal min-
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den Vasárnapokon élete fogytáig magának 
fenntartotta. Mivel pedig itten a’károm Nem^ 
zeti iskolába 5 0 0 . Ifjúságnál több jár, ezer 
két leginkább szivén hordozta, minden héten 
legalább kétszer elment hozzájok, s Atyai 
beszédével, ajándékokkal a’ Hitbéli, és más 
tudományoknak tanulására, az erköltsnek ’s 
minden jónak követésére serkentette, búzr 
ditotta őket.

A’ házassági panaszolkodókat majd 
szép bánás módjával, majd Atyai intésivei, 
oktatásával úgy annyira megegyeztette, hogy 
2l melly félnek keménj'ebb fenyítéket kelle-r 
tett is kiáltani, tökéletesen megelégedett bölts 
ítéletével. A’ melly házassági egyenetlen 
dolgok eligazításában a’ Káplánnyait is min-r 
denkor meghívta, nem mintha azoknak ta- 
nátsára szorult volna, hanem hogy tanulja
nak, és ha ma holnap Kormányra kerülnek, 
a’ nyomos dolgokban tapasztalások legyen. 
Óhajtanok, hogy minden Plébános Urak ek- 
kép éreznének fiatalabb Pap társok eránt. 
Minden felebarátját ugyan tökélletesen, de 
a’ Káplányait, kik véle együtt az Isten szöl- 
löjében munkálkodtak , izzadtak , tulajdon 
testvérjénél sokkal jobban szerette , betsülte ; 
azért még Testamentomában is megemléker 
zett rólok. Sok alamizsnálkodásait, mellyer 
két egész éltében úgy iparkodott tenni, hogy 
a’ bal kéz ne tudná , mit tész a’ jobb, még 
bólta után is tiltja a’ szemérem előszámlálni, 
elég az hozzá, bogy mai napig is sok házi 
szegények ’s koldusok könnyezik a’ boldpguU
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tat, kik közül soha eg)et sem botsátott el
Üresen.

Példás élete pedig valóságos tüköré volt 
a' Papságnak, Minekmánna a’haldoklók szent
ségével egész buzgosággal az örök életre el
készült, az élet erei elgyengülésében meghalt 
ezen nagy Pap, hasznos Polgár, ’s jó Hazafi 
e’ f. esztendei Majus hónapnak io-kén. Hi
deg tetemi illő pompával harmad napján ta- 
karittattak el ön kívánsága szerént a’ közönsé
ges temetőbe hívei között. Földvárott 10. 
ezer Katholikqs Lélek vagyon, de alig ma
radt el 2000 , a’ többiek nem tsak sírással, 
és gyászos pusmogással, hanem sokan jaj J 
szóval késérlék szívből szeretett Lelki pász
toroknak hideg tetemeit a’ sírba, ott sírtak 
áldást és békeséget betses hamvaira l-1!

Ennek helyébe a’ Felséges Magyar Ki
rályi Helytartó Tanáts most folyó esztendei 
Julius hónapnak 2l-dik napján Fo Tisztelen
dő E g y e d  A n ta l  Paksi Plébános és Espe
rest külömben is kiadott munkáiról esmére^ 
tes Urat Földvári Plébánosnak méltóztatott 
ki nevezni. Kinek a’ Földváriak hosszú éle-r 
tét, és erőt azzal az édes óhajtással kíván
nak, hogy elfelejthetetlen Herketz Imre Plé
bánosoknak nemes tulajdonságai 0  benne ne 
tsak feléledjenek, hanem virágozzanak is!

Bognár István.
Földvári Káplán,
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Rio » Janeiro Brazíliának fő városa.
Ezen fő várost, méllyé t máskép St. -Se

bestyénnek is neveznek, B a r ro w  Anglus, 
ki egynéhány esztendeig olt mulatott, e’képen 
írja le: ,,Rio-Janeiro megérdemli, hogy Bra
zíliának fo városa legyen, egy ollyan országa 
nak , melíy magában 100,000 □  német mért
földet foglal, következésképpen ollyan nagy, 
mint egész Európa, hogyha az Európai Orosz 
birodalmot kivesszük. A’ bémenetel ezen vá
rosba , melly erős kőfalakkal van bekeritve, 
megesik két kopasz , és 700 Jábnyi magos 
tündöklő gránit sziklák között Melly orvén-* 
deles pillantat lepi el tüstént az ember sze  ̂
mét, mihelyest a’ tsalornán keresztül ment! 
egy véghetetlen viz-szín , melly a’ kellemetes 
országba be 10 mértföldnyire nyúlik, ezt egy 
felséges hegy-koszorú veszi körül, melly hü- 
lömbféle szint játszik , és majd az eget éri. 
Ezen vízen mindenféle apró szigetek vannak 
elszórva , melly a* szemet legszebb plántái 
ékességekkel , az orrot, pedig legkellemeteseb- 
ben illatozó balzsami szagokkal illeti, Ekesiti 
ezen fo várost a’ sok templom, klastrom , egy 
emlék-oszlop (obeliscus) a’ Tsászári palota, 
ezek mind gránitból lévén épitve, melly a’ 
maga ragyogó sugaraival a’ szemet felette 
gyönyörködteti. A’ legszebb, ’s legfelsége
sebb tárgy itten a’ víz-tsatorna , melly a’ he
gyekből két zsiliben foly, és majd minden 
házat kielégit. Vasconcella Al-Király ennek 
építése által nevét halhatatlanná tette. A’ Rio**
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Janeiro’ kikötő helye oily nagy, hogy ezer 
hajó is bátran kiköthet. Itten sok alkalmatos 
hajó-épitő műhelyeket, tengeri fegyver-háza
kat, és nagy magazinumokat láthat az em
ber. Azon jelességek, mellyekkel a’ termé
szet megajándékozá ezen áldott tartományt, 
és a’ mellyeket még a’ mesterség elősegített, 
Janeiro városát minden kintseknek , mel- 
lyek eddig Brazíliából Portugalliába szállíttat
tak , fó lerakó helyévé tették./ Állanak pedig 
ezen kintsek aranyból, drága kövekből, pá
ninkból, festő fa-héj jakból, nádmézböl, ká
véból, kakaóból, dohányból ’s a’ t. Itt va
gyon a’ pénz-verő ház is. A’ Kormány-szék 
1500-tól fogva, mióta tudniillik Brazília a’ 
Portugállusok’ birtokába esett, semmi költsé
get sem kéméllett, hogy ezen nagy tekintetű 
várost jól megerősítse. A’ kikötőhelyt, ’s a’ 
Janeiro városába való menetelt hét erősség 
védelmezi. A’ körül való tájék örökké virág
zó füvekkel van ellepve, a’ legszebb gyümöl- 
tsök majd minden ápolás nélkül teremnek; 
a‘ sok narantsok, ’s egyébb jó illatu virágok 
miatt a’ legkellemetesebb szagot mindenfele 
terjeszti a’ levegő. Akár merre fordítja az 
ember a* szemeit, mindenütt a’ Portugállu- 
soknak gyönyörű mezei -házokai szemléli. Ja
neiro városában mintegy 40,000 ember lakik, 
mindenféle szinü, ’s nemzetbeli. — Brazíliá
nak egyéb városai Fernambuko , Bahia, ÍYIa- 
rannon, ’s a’ t. A’ Birodalom belső részét 
nagyobbára még a’ Portugállusok sem es- 
mérik , itten laknak számtalan apró népségek,
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mellyek magos termetüek, ’s réz-sziníiek. A* 
tenger partokon több aranyerek találtainak, 
gyémántokat részént a’ folyóban , ’s patakok
ban találnak, kivált a’ zápor-essok után, ré
szént azokat szeretsenek ássák ki a’ földből. 
1028-dikban jöttek reá , hogy Braziliában 
egyéb drága köveken kívül gyémántok is van
nak. Tsak hamarjában annyit szedtek öszve, 
hogy egyszerre qo fontot küldöttek Lizabó- 
nába. iNe hogy ezeknek betse nagyon leszál- 
jón , az Országló-szék fö-vesztés alatt megtiU 
tá a’ gyémáotok’ keresését, ’s ezen just-ma
gának tulajdonitá. A’ legnagyobb gyémánt, 
mellyet Brazíliából Lizabonába küldöttek, 
nyom 1Ő80 karatot; ez eredeti hazájába 1807- 
ben ismét vissza költözött. Még most is, de 
tsak ritkán, találnak világos kék, és világos* 
zöld gyémántokat, mellyek igen nagyra be* 
tsűltetnek.

A p r ó s á g *
Midőn O’Connell Úr Clare Megye ré-* 

széről Parlamenti Képviselőnek választatnék,
60,000 ember volt jelen, ’s még is a’ tsen- 
desség legkissebbet sem zavartatott meg*

M e s e .
Városaim Vannak* házok  nints eggy  is azok na kj  

Hasz ta lanok  mezeim , sz int ’ o lya no k  v ize im : 
T e n g e r e m  is van sok,  de nem úsznak  azokba’ hajósok}  

E n  vagy ok  eg y  n y o m o r u l t  ron gy - l e p ed őre  s zorul t .
B u d a y  M.

J e g y z e t :  Az 16-dik számbeli Rejtett 
szó: Falat*
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M u l a t s á g o k .
1 8 2 9.

Nr° 18.

Chosrew-Mirza.
Ezen Persa Herczeg minekutánna Juh 

2Ö-kán Moszkvába érkezett, ott Rasumows- 
kij Grófné’ palotájába szállván, más nap Ga- 
litzin Herczegnek, Moszkva Hadi Fő Kormá-* 
nyozójának palotájában az ö tiszteletére nagy- 
ebéd adatott 100 személyre. Különös volt 
az , bogy Nisam Emir, és a’ Persa Herczeg* 
kísérői kőiül az előkelők is ott ebédeltek, 
holott a’ Persáknál ez hallatlan dolog; mivel 
semmi Persának, még Nisam Emirnek sem , 
ki pedig ott a’ Fő Vezér, szabad fejedelmé
nek jelenlétében ü ln i, vagy enni. Chosrew 
Mirza a’ Tsászári gyűjteményes Házat meg
nézte, hol Hg. Juszupow néki a’ nevezetesebb 
tárgyakat megmutogatta. O Herczegsége igen 
figyelmetesen nézegette , forgatta kezében 
azon matróz-ruhát, mellyet Nagy-PéterCzár 
Saardamban viselt. Midőn kísérői közül egyik 
nevetne azon, hogy Orosz birodalomnak egy 
Tsászárja illy durva ruhát viselt, a’ Persa 
Hg- igen komor tekintetet vetvén reá, így

Második Félesstendö, 18
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szollá: „Ha Péter Tsászár ezt a’ ruhát nem 
viselte volna, Orosz birodalomnak nem vol
na flottája, és nem ülne azon polczon, mel
ljen  most ül.’’ — Estve a’ Persa Hg. elbámult 
a’ játékszín nagyságán, és pompás kivilógo— 
sításán. —  Chosrew-Mirza közép term etű, 
’s igen helyes testalkotásu. Szép szemei van
nak , ’s kellemetes mosolygása, sok méltó
ság, és nagy elevenség van beszédében. A l
taljában minden eránt , ki hozzá közelít , 
barátságos > nyájas.

Melly veszedelmes állat lágyén aJsér
tés a* Gyermekekre nézve.

Alsó Stiriában rövid idő előtt egy négy 
hónapos tsötsomös gyermek e* kovetkezendo- 
képpen veszett el a’ sertés által: zen gyer
mek’ szülői kimenvén mezei m u n k á r a  , a* 
gyermeket minden felvigyázás nélkül otthon 
a’ szobában olly gondatlanul hagyták , hogy 
még az ajtót sem zárták be; ezen idő alatt 
e g y  süldő bé mene a’ szobába, a'gyermeket 
a’ boltsőbol kirántá, a’ rongyokat, mellyek- 
ben vala göngyölve , róla leszaggatván , a’ kar
jait, ’s a’ képét Öszveharapta; a’ veszett ál
lat, még akkor is turkált a’ véres áldozatja- 
ban midőn a’ gyermek’ szülői a’ mezei mun
káról haza térvén borzadó szemmel lát
ták kedvelt kisdedüknek gyászos esetét. A1 
gyermeket még elevenen húzták el a’ sertés 
e lő l, de mindazáltal néhány óra múlva áldó-



zatja lett a’ halálnak. — Vájha ezen szomorú 
történet például szolgálna, ’s minden szü
lőket arra birna, hogy gyermekeiket fo 
gondviselés nélkül soha ne hagynák.
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Statistikai Jegyzések.
AzAnglus háborúk’Jegyzőkönyve ezeket 

közli a’ világgal: „Nagy Britannia 127 esztendő 
leforgása alatt, az az: l688-töl fogva 1815- 
dik 65 háborút viselt, és e’ következendő 
summákot fordított reá jók : A* 1Ó8 8-dik esz
tendei háború Q00 millióm frankba, — az 
örökösödés végeit indított háború 1562 mil
lióm 500,000, frankba,—a’ Spanyol háború 
13Ó2 millióm 500,000 frankba, — a’ hét esz
tendei háború 2,800 millióm frank.— Az 
Amerikai háború 3,400 millióm frank. — A’ 
Revoíutionalis háború 11,600 millióm frank
b a , — a’ Napoleon ellen viselt háború 28,Q75 
millióm frank. —• Oszvesen tehát 50,000 
millióm frankba kerültek.— 1803 —X816-ikig 
bérekesztöleg Anglia forgásba hozott 3,227,71 5 
fegyvert ,mellyek közé a’magános személyek’ 
számára * kivitettek nem számláltatnak ; ezen 
fegyverek közül az Angliával szövetkezésben 
lévő tartományok kaptak 2,143,643-mat. 
Altaljában véve minden háborús esztendőben 
tellövöldöztek 80,000 bordó puska-port.



U j ta lá lm á n y .

Éjszak Amerikai Egyesült Státusokban 
Providence városában nem régiben egy Tu
dós annyira ment, Hogy egy Hét Angol láb- 
nyi hosszaságu teleskopium által mellyet ö 
egészen új formára készített; a’ nap’ képét 
egy setétes kamarába (Camera obscura) által- 
mérőjében 8 lábnyi nagyságban , előterjeszti, 
Ő , úgy mond, felette megütközött, midőn 
ezen képben foltokat látott, mellyek közül 
Q-et megszámlált. Ezek olly világosan látszot
tak, Hogy azoknak minden mozgásait, észre 
lehetett venni, vagy toriatok , O arról tökélle- 
tesen megvala győzettetve, Hogy ezek merő 
füst gombolyagok , mellyek a’ Vulkánok tüzes 
torkolataiból emelkedni látszanak. Ezen füst
gőzök vastagságokra nézve Hol nagyobbak let
tek, Hol hirtelen megritkultak, és innét lehet 
megmagyarázni a’ napnak Hcrl több , hol ke
vesebb foltait. Ugyan ezen eszközzel meg- 
visgálá a’ fentemlitett Tudós a’ holdat is ,  
és azt állítja, Hogy ezen égi test örökös 
hóval, és jégdarabokkal van fedve , hogy azon 
fest felső színén látszó foltok jeges tenge
rek , és a* világos része Hóval volna béborit- 
va. O a* közép ponton látszó tekeforma eme
letet kialudt Vulkánnak tartja. Ezen tsillag- 
zatnak karikáján semmi felleget nem látott, 
mellyböl azt Húzza k i, Hogy abban semmi 
levegő sints , vagy hogy az felette vékony, 
Ezen nagy Hó-halmokat vélekedése szerént, 
tsak a’hold teteminek megháborodásából leket 
megmagyarázni.



Fontos észrevétel.
Folyó esztendei Junius 1-sŐ napján tar

tatott Franczia Akadémiai gyűlésben G e o f- 
f r o y  St. H i l a i r e  elohozá azon emlékirást, 
mellyet F a ir é t  Ür a’ megtébolyodásról, ön 
gyilkolásról és hirtelen halálról irt,és melly a* 
Statistíkai jutalmat meg is nyerte. Ezen meg
jegyzés szerént több megtébolyodott asszony 
van, mint íérjfi. Az utolsók többnyire 30 , és 
31-ik esztendős korokban bolondulnak m eg, 
az asszonyok pedig kO. ’s Z»5-cük esztendő közt. 
Az ön gyilkolást ellenben a’ férj fiák gyak
rabban követik-el, mint az asszonyok, ezek 
leginkább Augusztusban szokták meggyilkolni 
magokat, a’ férjfiak pedig Aprilisben. A’ 
férjfiak közül több notelen öli meg magát, 
az asszonyok közül pedig leginkább a’ férj
nél lévők, Hát ebből az következnék, hogy 
altaljában véve a’ házasság a’ férjfiakra nézve 
szerentse, az asszonyokra nézve ellenben min
den szenvedéseknek, s nyomorúságoknak kút

feje? A’ férjfiak legnagyobb számmal 35-ik—  
Íi5-ik esztendős korok között szokták meggyil
kolni magokat, az asszonyok pedig 25-dik —  
3 5-kig. A’ halál választására nézve mind a* 
két nem külömbözik egymástól. Ugyan is a' 
férjfiak vágó eszközökkel, és tüzelő fegyve-» 
rekkel, az asszonyok ellenben a’ méreg’ bé- 
vételével, ’s megfúladássalvégzik-hi magokat. 
Ezen öngyilkolást az Asszonyoknál közönsé
gesen a’ szerelem-féltés, és a’ szerentsétlen 
szeretet, a’ férfiaknál pedig a’ nagy elszá-
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nás, betsiiletérzés, a’ javaknak, ‘s szerényé
nek hirtelen való elvesztése okozza. A’ sze
génység tudni való dolog mind a’ két nemből 
sokakat bir ezen áldozat-tételre. A’ hirtelen 
halál majd tsak a’ szélütés által történik meg. 
A ’ férj fiák száma erre nézve úgy áll az asz- 
6zonyok számához képest, mint 1Ö70 : Ó27.

Hogyan kellessék az elromlott bordó
kat kitisztítani, és egészen hely
re hozni.

A* kén-savanyt, a’ mennyiséghez alkal
maztatott Q rész vizben azon vigyázással kell 
felereszteni, hogy az tsak lassan lassan, és 
szüntelen tarló keverés között öntessék egy 
fa-edénybe a’ vízre. Hogy ha pedig a’ hordó 
egyik oldalán nyitva van , tsuf án tsak egy 
spongyiával , vagy seprővel kell kimosni ezen 
savannyal, úgy hogy az tökélletesen bevegye 
magát a’ hordó falai közé. Ez meglévén , szűk- 
séges a’ hordót jó forró vízzel, azután mész- 
vízzel, végtére pedig hideg vízzel mind addig, 
megmosni ,míg az egészen tisztán le nem foly 
és a’ hordót aztán megkell száraztam. De ha 
a’ hordó niotsen megnyitva, belé kell tölteni 
feleresztett kén-savanyt a’ hordó száján, nem 
lanátsos mindazonáltal e végre érez töltsért 
használni. Annakutánna bedugván a* hordó 
Száját, azt addig kell ide’stova forgatni , míg 
a’ kénsavanv mindenütt eleri oldalait , ’s 
azokba magát beissza. Ekkor ismét vizet kell
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t ö l t e n i  a’ h o r d ó b a ,  a z t  ú j r a  i d e s t o v a  j ó l  m e g 
f o r g a t v á n ,  a b b ó l  k i k e l i  a’ t s u n y a s á g o t  e r e s z 
t e n i .  E z  m e g e s v é n ,  a ’ h o r d ó t  h i d e g  v í z z e l  
k e l l  ö b l ö g e t n i ,  é s  v é g t é r e  m é s z  v í z z e l  i s ;  a z 
u t á n  t i s z t a  h i d e g  v í z z e l  a d d i g  k e l l  k i m o s n i  , 
m i "  a ’ h o r d ó b ó l  k i l s o r o c v á n  a ’ v í z ,  a ’ k o r d o  
t i s z t á n  m a r a d á s  m i n d e n  s z a g a t  e l  n e m  v e s z t i .  
A z  e  k é p p e n  h e l y r e  h o z o t t  h o r d ó k a t  m i n d e n  
k é t e l k e d é s  n é l k ü l  a z o n n a l  l e h e t  h a s z n á l n i .  A z  
e ’í é l e  h o r d ó k n a k  s e m  a ’ b o r ’ f o r r á s á r a  n é z v e  
S e m m i  á r t a l m a s  b é f o l y á s o k  n i n t s e n  , s e m  p e 
d i "  m i " a  a ’ b o r  a z o k b a n  r ó s z  í z ű  n e m  l e s z .

A p r ó s á g o k .
A* B r a z í l i a i  új T s á s z á r n é r ú I  a ’ F r a n c z i a  

C o u r r i e r  i l l y  k é p e t  t e r j e s z t  é l ő n k b e :  , , A m a 
l i a  Hg.  K i s a s s z o n y  i ? - d i k  e s z t e n d e j é t  e l é r t e .  
S z é p s é g e ,  k e g y e s s é g e ,  s z e m é n n e t e s s é g e , e l 
m é j e ,  é s  g o n d o s  n e v e l t e t é s e  ő t e t  N é m e t  o r 
s z á g n a k  l e g j e l e s e b b  H g .  A s s z o n y a i  k ö z é  h e 
l y e z t e t i k .  S z o m o r ú a n  n é z i k  a ’ h í v  B a j o r o k  
m e s s z e  o r s z á g b a  u t a z á s á t ;  a z o n b a n  e z e n  s z o 
m o r ú s á g o t  a ’ f e h n a g a s z t i l á s n a k  b i z o n y o s  é r 
z é s e  e n y h í t i , m e r t  ő k  k e v é l y e k  a b b a n  , h o g y  
B a j o r  o r s z á g  a rr a  l á t s z i k  r e n d e l t e t v e  l e n n i  ,  
h o g y  m i n d e n  t h r ó n u s o k a t  ö  d í s z e s i t s e n  f e l  
s z é p ,  é s  e r k ö l t s ö s  F e j e d e l e m  -  a s s z o n y o k k a l «  
M  á r  O l a s z  o r s z á g ,  A u s t r i a  , S z á s z ,  B u r k u s ,  
é s  S v é d  o r s z á g o k  m e g t e t t é k  h ó d o l á s a i k a t ;  
m o s t  a z  ú j  v i l á g r a  j ö t t  a ’ s o r . ”



Liverpoolba négy Egyiptomi nemes ifjú 
érkezett, bogy ott Európai módon neveltes
senek , ’s taníttassanak.

Arnoldi Orosz Generális a’ Liptsei üt
közetben bal lábát elvesztette, ’s azért most 
fa-láb szolgál helyette. A’ mostani Török há
borúban a’ lovag pattantyusságot vezérli, és 
ítné a’ fa-lábát is egy ágyú-golyóbis elvitte, 
(Midőn egy Franczia Generálissal egykor u- 
gyan ez történt volna, így szollá hidegen a’ 
Generális: ,,A ’ bolondok! nem tudják, hogy 
nekem még egy szekérrel van lábam.”)

Kothenben a’ Homoeopathiának alkotó
ja , az ismeretes Dr. H ah  n e m a n n  Sámuel 
Anhalt-Kötheni Herczegi Udv. Tanátsos, Aug. 
10-kén üliötte 50 esztendei Doctori Jubi
leumát.

R ej t e t t  szó:

Mind az egész, mind a’ feje 
Huzva megszurhat hamarj 

Második, s harmadik jele,
Hogy találkozik Magyar;

Vége' szó-ragasztéknak kész;
Öt betűből áll az egész.

J e g y z e t :  Az 17-dik számbeli Mese: 
Mappa (Föld-abrosz).
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Néhai Tek. Kövy Sándor Úrnak , míg 
élt aJ S. Pataki Ref. Anya-Oskolá
ban a3 Hazai Törvény érdemes Ta
nítójának , több Tek. Vármegyék
Tábla-Birájának utolsó tiszteletére.

....... .... . ■ *“ •
G y á s z  v a n  ! k e s e r v e d  M e l p o m e n é m  l e  is  

Z o k o g d  k i , b á r  m e l l y  é k t e l e n  i s  s z a v a d  
F á j d a l m i d a t ,  ’s g y á s z o d ’ f e j e z d  k i ,

N i n t s  K ö v y ,  M e l p o m e n é m  s i r a s d  m eg «  

E l b ú n y a  ; O t  m á r  p o r  f ed i  $ h a m v a i  
A’ s í r  s e l é t l ö  k e b l i b e  n y u g s z a n a k ,

A ’ l a n g h a  s z e l l ő  k r i p t a - b o l t j a ’
T z i p r u s a i n  m u l a t o z v a  g y á s z o l .

K i d ü l t  a m a  n a g y  b a j n o k o d ,  a ’ k i h e z ,
N e m  f o g  h a s o n l ó t  s z ü l n i  h a m a r  H a z á n k ,  

K i t  b ö l t s  M i n e r v á n k ,  ’s a ’ n a g y  e l m e  
É r d e m e  d í s z e i v e l  t e t é z t e k .

A ’ h i r  k e s e r g ő  f á t y o l  a lá  f e d e t t
S z á r n y a k k a l  e  g y á s z t  h i r d e t i  a’ k i e s  

P a n n ó n i á n a k  b ú s  v i d é k i n
T s a k  z o k o g á s t ,  ’s  j a j o k a t  r e b e g h é t
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Szörnyű tsapás! melly ennyire sebheti 
Lágy érzeményink’, mostoha végzetek! 

Vérző sebünk ismét megújul 
E’ szeretett Magyarunk’ kimultán.

Sír bús Minervánk, sír vele a’ Haza 
Gyászos panasszal tördeli jajjait,

Bú lepte artzát; ’s néma könnyel 
Öntözi portetemit Fijának.

Zokagja húnytat Hunnia’ Thémise,
’S óltára gyásszal fedve van. O maga 

Széllyt szórt hajakkal jajveszékel 
’S könny-özönökbe merülve búsong.

Siratja, a’ bús Múzsa-sereg, kiki 
Méltó keservvel tiszteli hamvait

Volt Lantosának, ’s már az Érdem 
Oszlopot alkota nagy Nevének.

Könnyezz Patak! mert fényes Olimpusod’ 
Első vezérü tsillaga tüne le ,

Könnyezz Te is , ’s mond ezt borúlván 
Melpomeném ! szomorú kövére :

Nyugodjanak gyász hamvai tsendesen 
Kövynknek, a’ hív Tisztelet’ Oszlopa’ 

Póltzán ragyogjon tiszta fényben 
Nagy Neve Századokon keresztül

Nádaskay Mihály.
S .  Patakon T ö r v é n y t  T a n u ló .

A z  Afgánok.
A’ Berlini Újság az Afgánokról illy jegy

zést teszen: Afgán Ország, vagy Afganistan



határos Britanniái kelet-Indiával. Afgánok 
hegyi lakosok, hadakozó férj flak pásztori éle
tet élnek , és mintegy 200,000 fegyveres em
bert kiállíthatnak. Az országban 132Ö óta 
két testvér uralkodik , mind ketten T i
m u r Kkánnak a’ fijai, a* ki 1795-ikban holt 
meg. Ezek közül egyik J á r - M a h o r a m e d  
Khan Peissaverben lakik, a’ másik F u r d i l  
Khan Kandaharban. Mind a’két testvér híres 
vitéz keleten. A* harmadik testvér Dos t -  
Mohammed Khán , a* ki Kabulban lakott , 
1820-ban kiüzettetett báttyai által. Az Afgá
nok valamint a’ szomszédjaik is— p. o. L a
h o r  e i , K o k a n d i R a d s a v. Király, a’ 
ki ’nem régiben két követet küldött Sz. Pé- 
tervárába u. m. S z a d u r - G a m a l d a r - T u r -  
s z u n - K a s h a - N a i g a k o s s i n t ,  és Du- 
ga gu i - Ads i  M i r k u r b a - M a h m u d  K a-  
szimovot — mint Orosz országnak barátja! 
esmeretesek.

Afrikai szokások.
Midőn C l a p p e r  t o n  Angles utazó 

J a r r o  Kiamai Szultán’ országába lépett, igen 
szívesen fogadtatott, és jó szállást rendeltek 
néki. Jarro, ki teste alkotására nézve erős, 
képére nézve kiderült tekintetű, az orra Ró
mai, a’ haja rövid, és kondor, egy gyönyö
rű ló’ hátán jelent meg. Ötét ezen nemzeti 
szertartásban egy fegyveres sokaság réssze- 
rént gyalog résszerént ló’ háton késérte, mel
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lette futott hat, 15—l6 esztendős leányka, 
kiknek fejők tsak egy fejér pántlikával vala 
bégongyölve, meUynek végei mintegy 6 hü- 
velyknyire a’ leányok’ vállain lelógtak , a’ de- 
rekokat egy klárisból való ’sinór övedzette; 
jobb kezekben három kŐnnyi'i lántsát vittek. 
A’ tsinos , ’s keüemetes képök, szemeiknek 
elevensége, és a’ lestök’ könyüsége, melly- 
néi fogva inkább repülni, mint sem menni 
látszattak, egy bizonyos bübájosi ingert ger
jesztettek az ember’ szivében. Egy lantsakkal 
megterhelt férj fiú késéré messziről a’ menő
ket, alkalmasint a’ végett, hogy a’ leánykák
nak tár gyanánt szolgáljon , ha azoknak pa- 
rantsolója a’ lántsákat el haj i tóttá. Minekelotte 
ezen leánykák a’ Clapperton küszöbén bé- 
lépnének, kék ruhát vettek magokra. Jarro 
a’ vett ajándékért háládatosságból Clapper- 
tonnak feleségül ajánlá egyik saját leányát; 
kit is azonnal a’ szép Herczeg Kisasszonyhoz 
vittek ; itt egy pompás szobába vezették, 
mellynek padlójára egy gyékény volt terítve. 
Midőn Clapperton erre reá ült,  bejöve a’ 
gyönyörű dáma, ’s letérdepele elölte, mélly 
helyheztetésben mind addig maradt, míg tsak 
nála volt Clapperton. — Már máskor megirtuk, 
hogy járt Clapperton Vava városában egy 
fiatal szép gazdag özveggyel.

Különös eset.
Egy a* maga Írásairól , ’s külső kelleme

tességéről esmereles Tudós falusi magános



ságba meghúzván magát, a’ minap több ba- 
rátjainak társaságában, kik bizonyos játékot 
akarának előadni, a’ Polichinell rolláját vá- 
ia 1 ta fel magára. Hogy az ember ezt jól elő
adhassa, szükséges a’ szájába egy kis eszközt 
venni, mellynek a’ neve p r a c t i q u e .  Ám
bár ugyan a’ fent érdekielt Tudós ezen esz
köz’ használásához hozzá volt szokva , még is 
nagy szerentsétlenségére elnyelte, melly a* 
torkában megakadván onnét úgy hangzott 
mint a’ Polichinellé. Hasztalanul kiáltott se
gítséget; mert minden ember azt gondolta, 
hogy tréfál , és tsak akkor vették észre a’ 
veszedelmet, mikor már a’ képe egészen meg- 
kékült, megveresedett. Az előhívatott Orvos 
Ötét igen rósz állapotban találta, a’ társaság 
tagjai sirva állottak a’ haldokló barátjok kö
rül. Az Orvos a’ beteg eleibe azonnal egy
néhány kérdést tett, a’ sinlődő mindenképpen 
erőltette magát, hogy a’ kérdésekre illendő 
feleletet adjon , de a’ torkába lévő átkozott 
eszköz mindég a’ Polichinell szerént felelt. A 
Seb-orvos ezt rósz néven vette , gondolván 
hogv ingerkedik vele, és a’ dolog’ igaz vol
tát sehogy sem képzelhette el magának. Már 
el is akart menni, midőn a’ beteg egészen 
kétségbe esvén kiabált , és ezen furtsa han
gok által a’ társaságot ismét nevetségre hozta, 
melly idő alatt a’ Seb-orvos mindég jobban 
haragudt. De más fordúlást kapván az esz
köz , végre kijött , ’s M. Ur mind a’ szavát, 
mind pedig az egésségét vissza nyerte. Mind
nyáján megörültek az eset szerentsés kimene
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telén, és a’ megengeaztelt Seb^orvos vala az 
első , ki Örvendezését a’ megszabadulnak ki
jelentette.

A p r ó s á g o k .
C a t a l a n i  asszony New-Yorkba raeg- 

bivattatott; ott neki hat concertért 12,009 
dollárt ígérnek, szabad lakást, s tartást, 
úti költségeit kifizetik, és — egy arany bil- 
likomot igernek , mellyet a’ város igen ékes 
kép-jelekkel (emblé mákkal) akar készíttetni. 
Catalani asszony’ férje , V a 11 a b r e u g u e Ur 
mar írásban reá is állott, de az asszony illy 
bosszú utazásról semmit sem akar tudni.

Szent- Pétervárra 1T5Q-dik esztendőben 
hozattak egy K i r i l o  nevű parasztot, ki a’ 
számos gyermekeiről , kiket két feleségtől 
nemzett, nagy figyelemre méltó. Az első fe
leségétől négyszer bét hét , hétszer bárom 
bárom, és tizszer két két gyermeket nemzett 
egyszerre. A’ második hitvese l-ször három
mal , hatszor kettős gyermekkel szerentsél- 
tette szeretett férjét, és Kirilo Uram attya 
vala 72 gyermeknek , ’s mintegy 50-nek nagy 
attya, kiket Ö a’ Statusnak mint bőséges ma
radékot ajándékba vive, és kiknek a’ Kor
mány-szék a’ szorgalmatosán szaporitó attyok’ 
tekiutetébol esztendőnként való kitartást ren
delt.

I
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1750-dikban a’ tengerben találtak egy 
irtóztató nagy halat, meíly 8000 fontot nyo
mott, tsak maga a’ mája nyomott 1000 fon
tot, és a’ zsírjával megtelt 15 üst.

175k*dikbe Maylandban egy Sekrestyé
nek régi falaiban találtak három tojást, mel- 
lyek feledékenységbÖl ott maradtak , és há
rom század által meg nem romoltak.

Nantuketben (Éjszaki Amerikában) egy 
olly (mesterséges) tüzes Sárkányt találtak fel , 
melly három óráig a' levegőben fentarthatja 
magát, és négy mértfoidnyire világit.

Az Angliai Király a’ Londonban lévő 
GirafTára igen nagy gondot visel , minden 
nap megnézi. Ezen ritka szépségű állat’ egés- 
sége a’ jó gondviselés, és táplálás állal , mel- 
lyet nagyobb részénl a’ Királynak lehet tulaj
donítani , jóformán helyre jött ugyan, de 
még is kételkedhetni , kihúzza e’ ezt az esz
tendőt , vagy sem ?

Nem messze Raczeburgtól Meklenburg- 
Streliczben él egy paraszt, kit, úgy látszik, 
hogy a természet élte’ fogytáig tsak kenyér
evésre, és víz-ivásra kárhoztatott. Mostanság 
Ó5 esztendős; élelme gyenge zsengéjclől fog
va száraz kenyérből és vízből állott. A’gyom
ra ezen szerekhez úgy hozzá van szokva, hogy 
egyebet sem inni, sem enni nem akar. Ezen
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aggott öregnek Igen erős aikatásu teste vá
g jo n , és még életében soha sem volt beteg.

A’ Diario di Roma Gróf Diebits Gene
ralis életéről e’ következendő esméreteket köz
li velünk: Gróf D i e b i t s  Generalis Sleziai 
születés, máraz I8i2-diki táborozásban mu
tatta ki magát ; ö vezérletté a’ Vittgenstein 
Generalis elöljáró seregét , és a' Poluczki 
gyözedelemben , melly October 0-dikán a’ 
Dvina mellett nyeretett , nagy eszköz volt. 
Novemberben Beresina felé vissza húzván 
magát, a’ Partonneaux Franczia osztályának 
megmaradt részét Staroi-Borisownál a’ fegy
ver lerakására kénszeritette. December’ köze
pe táján Niemen felé nyomulván , 2000 ka
tonával bátran közbe vágott a' York , és 
Massenbach Burkus seregeibe, s velők a’ 
Poscheraui hires egyezést kötötte. 181h-ikben 
kormányozott egy osztály t , melly a’ Franczia 
országba ment ármádából való volt, és Feb
ruarius 17-kén vitézül viaskodott Montmi- 
railnél.

R e j t e t t  szó:

Az eleje szerentséllen ,
Vége fut , szolgál nekünk;

Egész pedig irtóztató,
Ettől mindnyájan félünk.

J e g y z e t :  Az 18-dik számbeli Rejtem 
szó: Tövis,
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M u l a t s á g o k .
1 8  2 9.

Nro 20.
r

Hazafiui Áldozat.
Hajdú Szoboszlóról Aug. 25-kén Írják: 

hogy ott a’ lakosokat az nap nagy örömre 
ragadta Tekintetes Jablonczai Pe t e s  Lajos 
Urnák Ts. Bihar, ’s több Vármegyék’, va
lamint a' Ts. Hajdú Kerület’ Tábla-Birájának 
nemes tette; ki is az nap, neve ünneplésének 
alkalmatosságával , nem tsak az uralkodó 
Felség eránt viseltető hűségét, és jobbágyi 
tiszteletét kívánta megmutatni az által, hogy 
a’ könyü lovag Ezerednek egy osztályban ott 
fekvő közkatonáit fejenként egy font húsban, 
és egy icze jó borban részesítette, a’ Tiszt 
Urakat pedig bőven megvendégelte; hanem 
felebaráti szeretetének is jeles példáját adta 
az által , hogy ritka nagylelkűséggel nem 
tekintvén a’ vallás kiilömbségét, a’ Római 
Katholikusok’ számára, kik többnyire ezen 
városban szegény sorsban vannak, huszonöt 
köböl tiszta búzát, ’s annyi köböl árpát ál
landóul esztendőnként olly feltétel alatt ren
delt: hogy azon 50 kpböl elsőleg a’ Katho-
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likuäok között minden esztendőben, míg ezen
város fennáll, a’ Plébános’ szemes felvigyá- 
zása alatt , köblétől egy véka’ fentartása 
mellett, osztassék-ki. A z  esztendőnként meg
maradandó 50 vékát pedig a’ helybeli P l é -  
bánus tartozzék azon hívei közt felosztani, 
kik mind az Isten, mind a’ Király, mind 
felebar átok , mind önnön magok eránt való 
kötelességeknek Sz. Hitök értelme szerént 
legbuzgóbban eleget tesznek, hogy úgy ne 
tsak az Istentől, hanem az emberektől is ke
resztény erköltseiknek jutalmát várhassák, ’s 
tovább is a’ jámborságra foganatosán serken
tessenek. Ezen jeles adakozásán kivűl ez előtt 
még szép két lámpással is felékesitette a’ Kát. 
templomot.

A’ fent tisztelt Ur a’ Reformáta Vallást 
tartó felekezetei eránt is több rendbeli hasz
nos Intézetei által megmutatta igaz jóra tö
rekedő nemes indulatját. Nevezetesen hagyott 
50 köböl tiszta búzát, és annyi árpát a’ H. 
Szoboszlói Ref. Eklésia számára olly felté
tellel, hogy új fejében ez is osztassék-ki olly 
Eél tartással , mint feljebb ; az esztendőnként 
fenmaradó 100 véka addig adassék a’ tökéhez, 
mig 4OO köböl leszen; azután pedig a’ fen- 
máradt lOO köböl esztendőnként forditassék 
az ezen Eklésiában elnyomorodott Prédikáto
rokra , vagy ezek’ árváira, és özvegyeire, 
— vagy ha ezekn’ek sziikségök nem volna 
reá, más szegényeknek felsegéllésére. 2-szor 
hagyott 400 for. V. Cz. mellynek esztendei 
intereséből a’ belső emberek’ számára Pesti 
Nemzeti Újság váltassák; 5-szor 720 f. V. Cz.
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mellynek kamatjából a’ ?ól tanuló fiú , 
és leánygyermekek' részére jutalom-könyvek, 
és a * szegény sorsú , jó igyekezetü gyerme
keknek író papíros vétessék. — Illy sok szép, 
és hasznos Intézeteknek Szerzője , kinek 
egyedül tsak a’ szíveket öszve olvasztó, ’s 
mindenkor kegyesen munkálkodó keresztényi 
szeretet gyújt fáklyát, méltó, hogy számos 
esztendeig éljen, a’ mit a’ legháladatosabb 
szívvel kivannak neki mind azok, kik jeles 
adakozásinak , ’s ritka jóléteményinek részesei.

J e l e s s ú g .

Ezen feljül írás alatt az idei Augusztusi 
Tud. Gyűjteményben , meJly éppen most 
jőve kezünkben, illy szép czikkelyt olvasunk : 
, Örömtelve érzi a* Szombatheyi Nevendék 
Papság fáradhatatlan szorgalmú Tanítójának, 
Nagyon Tisztelendő S z i l a s y  J á n o s  Ur’, 
Szombathelyi Egyházi megyebeli Áldozó 
Pap’, az Egyházi Tudományok Doctora, és 
ugyan ott a' keresztényi Erkölts , lelki Pász- 
torság, és Nevelés Tudományok Tanítójának 
lelkes hazafiuságát, ki ez előtt két esztendő
vel nemzeti Literaturánkat tudományos mun
kájával ezen czim alatt: ,,A’ Nevelés Tudo
mánya” elosegitette , és most ugyan azon Tu
dományt Sz. Iván hava’tizenhetedikétől fogva 
honui nyelven tanultatja tanítványaival. Mi- 
tsoda bényomást szül e’ követésre méltó 
példa egy honni nyelve tsinosodását szivén



hordozó igaz lelkű Magyarban? Azt jobban 
érezheti mint kifejezhetné, a’ ki ezt tapasz
talja”— Meg kell vallanunk  ̂ hogy Szotn- 
bathely igen jeles Magyar Tudósokat ápol 
kebelében, kik nem tsak szóval, hanem tse- 
lekedettel is buzgólkodnak Literátóránk mel
lett, azt derék tudományos munkáik, és ok
tatásaik által gyarapítván.

Drinápolyés Erzerum.
D r i n á p o l y r ó l ,  melly a’ f. e. Aug. 

20-kán esett az Oroszok’ kezébe, az Odes
szai Újság Aug. iQ-kén illy jegyzést teszen : 
Ezen városban 35 ezer ház vagyon; innet 
indult-ki II M a h o m e d  kiilömbféle hódí
tásokra , és nevezetesen Konstantinápoly’ 
meghódítására. Drinápolyt Adrián Római 
Tsászár építtette; I Am u r á t  Tsászár 1362- 
esztendőben a’ Görög Tszártól elvette, ’s 
egész 1453-dik esztendeig az Ozmán biroda
lomnak fő városa maradt, midőn tudniillik 
II Mahomed Konstantinápolyt elfoglalta.— 
Erzerupiban , azok’ állitása szerént; a’ kik 
olt voltak, valami 100,000 lakos vagyon, 
27,000 ház ’s ugyan ennyi fegyverfogható 
férjfi. Valóban ez nem nemzeti háború,— 
igy szóll a’ nevezett Újság— ha egy illy vá
ros, kivált Asiában , minden verekedés nél
kül magát megadja. Európában is hasonló 
hideg verűség talál táti b, hogy ne mondjam Neu- 
Irálitásnakj magok a’ Török lakosok is le
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rakván seregeink előtt fegyvereiket, ’s meg- 
hódulván, engedelmet kérnek, hogy otthon 
maradhassanak, ’s a’ t.

A’ Gipsz’ használása.
A’ Conseil d’Agriculture’nyomozásaiból 

kitetszik : l)  hogy a’ Gipszet napról napra 
inkább kezdik használni, 2) mind égetve, 
mind égetlen van síikére, az elsőnek hama
rább a’ másiknak későbbre; 3) legfoganato- 
sabb, ha porrá törve esső után , vagy har
mat alatt a’ fiatal növevényre hintetik; U) a’ 
mesterséges réteken egy esztendő után is le
het tapasztalni hasznát; 5) közönségesen a’ 
lóhere’ , és luczerna termését kétszeresen meg
szaporítja ; 6) a’ mesterséges réteken, a’ szá
raz termékenj' földön kivált száraz eszten
dőkben mutatja ki hasznát; 7) a’ Gipsz fő
képpen a’ növevónyek leveleit kövéríti, na- 
gyobbitja.

Minthogy pedig Gipsz nem mindenütt 
van , de van ellenben mészkő , könnyen lehet 
mesterséges Gipszet készíteni. A’ Gipsz nem 
egyéb, mint kénsavanyos mész, így ezen 
két szert elegyítvén, Gipsz lesz belőle; ez 
nem sokba kerül; mert mióla egy mázsa kén
ből 2 mázsa kénsavanyt tsinálni tudnak, igen 
leesett azóta ennek az ára. Ha tehát mészkő 
van közel, ezt az udvaron kiteríti az ember, 
és vízzel feleresztett kénsavanyt (vitriol-olajt) 
önt reá. A’ víz, és, ezen savany elegyítésére
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egy fa edényt Kell venni, mellyel J  vízzel 
megtölteni, *s úgy aztán a’ kénsavanyt lassan 
belé tsorogtatnic A’ töltés közben egy fa pál— 
czával , gyakran megkell sodorni, keverni, 
bogy a’ savany a’ fenekére ne szálljon, ’s 
az edényt megrongálja. Ha ezen keverékkel 
a* meszet, vagy mész-kovet megöntözi az 
ember, Gipsz lesz belőle. Ha a’ mész ezen 
folyadékot béitta, nedves lesz, a’ nélkül, 
bogy lágy legyen; ha még is az lenne, fedél 
alatt meg kell száraztam , tetszés szerént meg
törni , noha' nagyobbára magától szétomlik. 
így azután a’ Gipszet meg is lebet égetni, 
és használni.

A p r ó s á g o k .
Aug. 18-ikán délután 5 \  órakor Kop

penhágában , és pedig az egész városban jó 
forma nagy földindulást tapasztaltak, melly 
nehány perczenetig tartott. Többnyire azt 
gondolták, hogy tompa menydörgés, melly 
egy szekér zörgéshez hasonlított, de erre 
tsak hamar ingadozás következett. A’ Liza- 
bónai földindulás óta, mellyet hasonlókép
pen érzettek Koppenhágában (17 5 5- Nov. 
1-sö napján) ezen helyen hasonló természeti 
tüneményt nem tapasztaltak. A’levegő-mérő, 
melly 12 óra tájban 3 lineával feljebb ment, 
az ingás alatt semmiben sem változtatta ál
lását.



Azon nagy vendégségen, mellyel a’ Ki
rály adott születése napján, és a* mellyen 
a’ Királyi familia nagyobb részint, a" többek 
közt Cumberlandi Hg. és Herczegné, fiókkal 
György Herczeggel együtt jelen voltak, ajj 
ősi Angol szokás szerént a’ 300 fontot nyo
mó sült marha — húst is feltették. A’ Királyi 
konyha nem volt arra elegendő, hogy ezen 
temérdek darab húst benne meg lehessen süt
ni ; a’ Castle-Inni vendéglő válalta magára 
ezen munkát , ’s innét 4 ló vonta ezen sül
tet a’ kastélyba, és így különös láda-edény
ben még egészen melegen tették a’ királyi 
asztalra.

1 5 9

Tyne városában , Northumberland! Gróf
ságban egy kést mutogatnak , melly muzsika 
darabokat játszik, ’s a’ mellett még 208 kés
éi van benne.

Azt tanítják az oskolában, hogy a* vas 
nem úszik a’ vízben , hanem lemegy a’ lene
kére; de egy kis gőz, ’s mesterség által min
den lehetséges; Glasgovban, Skócziában Neil- 
son Ur most vasból készit egy gőzhajót.

Oeregrundban , melly tengeri város Sve- 
cziában, öntött vasból készitettek ágyukat, 
mellyeket mint a’ puskákat, úgy töltenek meg, 
és egy zár vagy rúgó által sütik el.
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. Losontztól nem messze, Nógrád V gyé
ben egy kancza kétfejű vemhet tsikózott; 
mellynek rr.ég is tsak két szeme, s két füle 
volt. Minden módon iparkodtak ezen tsuda- 
áílatot megtartani , de semmi tápláló szert 
nem akart magához venni, ’s kevés nap múl
va megdöglött.

Az Apennin hegyeken a’ f. e. Május 
hónapban egy haramiát a’ menykő megütött. 
Éppen midőn tőre’, hegyét köszörülné , a’ 
villám-tüzet a vas magához húzta, melly 
jobb kezét érvén, a’ mej jenek jobb felén, ha
sán, ’s jobb lábán lement a’ földbe. Minden 
vas, a’ mi teste körül volt, elolvadt.

Perthben a’ Skócziai Grófságnak egyik 
megyéjében él egy pár törpe testvér, kiknek 
attyok, ’s nagy Atlyok, szinte törpe volt; 
mind a’ két testvér két törpe leánnyal kelt— 
öszve , kiktől hasonlóképpen törpe gyermeke
ket nemzettek.

R e j t e t t  szó:
Az egész Őrje soknak ,
Mindég szolgál másoknak;
Eleje a játékokban

Szokott sziinést okozni;
Utolja a’ magzatokban

Örömet, vagy bút hozni.
J e g y z e t :  Az 19-dik számbeli Rejtett 

szó : Rabló.



H a s z n o s

M u l a t s á g o k .
1 8 2 9.

Nro 21.

Régiségek nyomozása.
A ’ nemzetek’ hajdani, ’s úgy szóllván , 

böltsői történetei, viszontagságai többnyire 
még előttünk isméretlenek, ’s úgy Játszik, 
hogy azoknak kiíürkészését a’ Gondviselés 
mostani idő korunk’ számára tartotta-fel. Az 
akkor élők tudták, a’ mi körülottöh, vagy 
velők esett, de a’ maradék elfelejtette, ’s a’ 
későbbi idők feledékenységbe süllyesztették 
a’ nagy történeteket, az emlékezetben fentar- 
ló  irás szűke miatt — mert a' szájról szájra 
menés, vagy is traditio vagy mesékkel keverte- 
tett egybe, vagy hamar kialudt. — így van 
a’ dolog a’ Magyar nemzet’ régi történetével 
is, mellyet némelly mostani Tudósaink nagy 
lélekkel, bátorsággal, és feszes bő ismére- 
tekkel nyomoznak, ’s állításaikat ha nem 
tartják is Szentirás gyanánt tsalhatatlanok- 
nak, de legalább azok serkentésül szolgál
nak az ébresztésre, tovább látásra, ’s okos
kodásra. — Igen sokat tett a’ részben öt esz
tendei fáradozása után Nagyon Tisztelendő

Második Félesztendő. 21



G id a  J ó s e f  Eörkényi Plébánus Ú r, kinek 
azerentsém vala látni imez czimii jeles mun
káját kéziratban : ,,A’ Magyar Nyelvnek nyoma 
több századokkal elébb Krisztus Urunk szü
letése előtt , Nagy és Kis Asiában, részsze- 
rint pedig Afrikában is feltaláltatott a* régi 
Görög, ’s Deák irományokban, és Pénze
ken.’ Jel szava: Nexu longinqua revinxit. 
Claud. Távul való dolgokat öszve-kotött. 
Véleménye szerént a1 közönséges idő-vetés 
előtt temérdek sok megrongált Magyar sza
vakra akadunk az íróknál, mellyek abc ren
dé szerint előadatnak isméretiil. Az elzsidó- 
sított régi magyar neveket ’s szavakat a’ 
közönséges idövetés előtt a’ legrégibb írók
ból felhozza, és abc rede szerént előadja 
világosságul , mellyek 800-ra telnek; nem 
külömben állítja, hogy a’ régi Európában 
a’ magyar nyelvnek nyomára a’ hajdani idők
ben vizsgálódva reá akadunk; a’ magyar sza
vak a’ népek’, ’s országok neveikben elvannak 
rejtve; úgy szinte értelme szerént a’ iMoyses 
Teremtés konyvéljen a’ régi Atyák’ nevei 
mind Magyarok , ezen időközben a’^magyar 
nyelvre mutatnak. V égre bizonyos Franczia 
íróból előadia egy felette régi magyar Pénz
nek rajzolatját is. Ezen munkát, mellynek 
serkentésül, ’s figyelmeztetésül szolgáló tár
gyát a’ mondottaltból lehet látni , a’ tudós 
szerző Előfizetés útján kívánja közre botsá- 
tani. A’ kötet nyomtatva '25 ívnél többre fog 
terjedni; előfizetési ára lesz 2 fi. 2k kr. 
pengőben, mellyet az idei Leopoldi Pesti

1Ö2
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vásárig le lehet fizetni Eggenberger, és Vi 
gaud könyv árosoknál.

Hazai Iparkodás.
A’ Herczeg Koháry nemzetséghez tarto

zó, és Ns. Göinör Ygyében fekvő Vörös- 
keöi, és Pohorellai Yashámorok, mellyek 
most Ts. K. országos Fabrika privilégiumá
val birnak, jó és kelyes felkészítésökre , 
's kiterjedt munkásságokra nézve hazánk’ leg-*- 
hasznosabb Intézeteihez tartoznak. A’ vas Ma
gyar országnak egyik legbővebb földalatti 
hintse ; a’ vas készítmények számtalanok , 
és sokfélék ; és ha ezen bőség czéíerányo- 
san vétetik munkába nem tsak az ország’ 
szükségei sokban kielégiltetnek , hanem a’ 
további iparkodás is terjed. Az említett Vas
hámorok melly fontosok légyenek, a’ követ
kező hiteles feladásokból megtetszik: Vagyon 
olt két saját, és négy más magános vasércz- 
bánya , nem külömben több hámor; ezek 
esztendőnként altaljában 20,000 mázsa leg
jobb minémüségii vasat készítenek ; és az aczél, 
’s egyébb kiilömbféle müvek között eszten
dőnként ^5,000 darab kaszát; ezen nagy ki
terjedésű Intézetben munkát ’s élelmet talál
nak : szakadatlanul dolgozó , és egyenesen 
hozzá tartozó munkások 1,180-nál többen; 
tsak bizonyos időkben foglalatoskodnak va
lami UkO; és mintegy liO lselédes ember a* 
hozzá tartozóival folyvást talál ott munkát és

4



kenyeret. Mind ezen személyeknek pénzbeli 
fizetése és tartási költsége esztendőnként 
mintegy 121,000 forintba kerül, ide nem 
számlálván azon 30,000 for. mellyel a’ fu
varosok kapnak, kik a’ vasat Pestre, Debre- 
czenbe, Szepességre, ’s a’ t. szállítják. Meg
maradás, áldás mind arra, a’ mi hazánk’ 
boldogságát öregbíti!

Hottentóták3 ökrei.
Az ökrök a’ Hottentótáknak kedves házi 

állatok. Ezek a1 mulatságaikban segítőik ; 
ezek , valamint az Arábok’ lovai , részesek 
az Urok lakásában, fekvésében, és asztalá
ban. Minthogy az ökrök itt a’ szelíd nevel
tetés, a' jó bánás módja, és a’ különös figye
lem által, mellyet reájok fordítanak, nagy 
tokélletességre mennek; ennél fogva bizo
nyos érzést, ’s bélátást nyernek, és olly 
dolgokat visznek, végbe a’ milyeneket azok
tól nem lehetne várni. Kiváltképpen hábo
rúra készítik ezeket, ’s minden hadi seregnél 
számosán vannak illy ökrök, mellyek kön
nyen igazgattatnak, ’s mikor szükség, szaba
don botsáttatnak. Tüstént az ellenségre ro- 
hannak, öklelnek, rontnak mindent, a’ mi 
út jókban áll, szarvaikkal ledöfvén, lábaik
kal tapodják, a’ mi nekik ellent áll. Elva
dulva futnak az ellenség’ sorai közé, azokat 
tsak hamar megzavarják, ’s így uraiknak 
könnyen utat nyitnak a’ győzedelemre. —
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Egyszer’smind az ökröket orra is tanitják 
hogy a’ nyájat őrizzék, ’s az idegen ragado
zó állatok ellen oltalmazzák. Arra is megta
nították, hogy a jó barátot az ellenségtől 
megkülömböztessék , a’ jeladásokat értsék, 
és a’ vezető parantsolatinak engedelmeskedje
nek A’ legelőn a pásztornak legkissebb jel
adására a’ leggonoszabb marhát, állatot visz- 
sza hozzák, ’s öszvegyiijtik. Minden idegen 
embert dühösön megtámadnak, ’s így a’ há
zakat a’ haramiák ellen megőrzik. Az udvar
nak minden lakosait ismérik, férjfiakat asz- 
szonyokat, gyermekeket, kik az Urok’ udva
rában laknak; hüségök ollyan, mint nálunk 
a’ kutyáké. Kiki tehát, ki az udvarhoz tar
tozik, bátron közelíthet a’ marha tsordához, 
ellenben az idegen — kivált Európai — hatsak 
egy Hollentóta által magát nem vezetteti, 
életét bizonyos veszedelemre tenné-ki, ha 
a’ tsordához közel járna.

A p r ó s á g o k .
r #

Konnektikutban , Éjszak-Amerikában va
laki azon találmányra jött, hogy ha annyi 
törött nádmézet, mint gyömbért Öszvekeve- 
rünk, ezen szer a legrosszabb vizet is iható- 
vá teszi.

Jevres nevű asszonyság Londonban a’ 
minap Ackermann ismeretes könyvárossal
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abban fogadott, bogy 0 óra alatt 30 leány
kát, 6 esztendőstől fogva, olvasni tellyesen 
megtanít, ha az előtt egy betűt sem ismer
tek is. Ezen leánykák, kiket Ackermann ma
ga választott-ki, ’s kiket a’ vidékről vitetett 
a’ városba, már a' 7-ik órában mindnyájan 
jói tudtak olvasni.

Legnagyobb ember talán az egész vilá
gon most Pitnában él Svécziának Westerbotte 
nevű megyéjében. Ez egy ifjú ember IQ esz
tendős, ’s egy hajó-áts’ fia. jyiár mostis ma
gassága 9 lábnyi 5 hüvelyknyi 3 vonást) vi, ’s te- 
temiröi ítélve úgy látszik, hogy még növésének 
czélját el nem érte* Már 8 esztendős gyer
mek korában 5 lábnyi volt. Ezen óriás Európá
ban utazni fog, hogy a’ kivántsi emberektől 
pénzt szerezzen.

Azon hajós legényeknek, kik a’ Bujuk- 
dere mellett álló Angol hajón a’ Szultánnak 
ott elhajózásakor (azon alkalmatossággal , mi
dőn az Angol Követ’ béköszontő audientiája 
tartatott) Hurráht kiáltottak, 15,000 piasztert 
küldött.

Brisztolban (Angliában) egy 20 eszten
dős leány a’ mód felett való mejj-füzésnek , - 
vagy szorításnak áldozatja lett. Minekutánna 
több ideig köhögött, szíve erősen dobogott,
’s egyéb szívbeli szorongatásokat érzett, hir-



télén meghalt. Az orvosi felbontás nyilván 
megmutatta, hogy a’ szoros fiizés volt oka 
hóra halálának.

Még ötven esztendő előtt, ÓO—70 nap 
kellett, hogy Amerikába lehessen hajózni, 
most alig harmincz; és a’ mulatságos hajózás 
oda mind inkább gyakrabb , és kellemetesebb 
lesz. Liverpoolból New-Yorkba 50 dollárért 
(mintegy 70 forintért) el lehet menni. Ezen nyá
ron a’ gőzhajók nyugoti Irlandból Halifaxba 12 
nap alatt eljutnak, úgy hogy minden tudó
sítások Bostonból Londonba ló nap alatt, 
és Frankfurtba IQ nap alatt megérkeznek.^ 
A’ világ’ részei mind inkább közelítenek egy
máshoz, és az emberek? —

Aug. 1 Q-kén Herczeg Y e I 1 i n g t o n 
megnézte sok urakkal es asszonyságokkal 
együtt a’ G u r n e y  Ur’ gőz-kotsiját. Oda 
kötötte a’ Herczeg elsőbben a’ goz-kotsihoz 
a’ hintóját, és arra nehányad magával felül
vén darab ideig vitette magát. Azután egy
más nagy szekeret kaptsoltak a’ göz-kotuhoz, 
mellyen Gurney U ron, ’s kél emberen kí
vül 27 katona ült ; és ámbár az út , 
mellyen a’ szekér ment, fövenyes ’s görön
gyös volt, ollyan sebesen vonta még is a’ 
goz-kotsi a’ szekeret, hogy minden! órában 
q— 10 anglus mértföldet haladt. Ezen pró
bák alatt Gurney Ur tsak egy kerékre botsá- 
totta a’ gőzt, hogy annál inkább láthassa a*
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Társaság a’ muvszer nagy erejét, és hatal
mát. Későbben minden kerekeket megindí
to tt, ’s példáját adta a’ szél gyorsaságának, 
mellyel a’ gőz-kotsi jár, és minden óra alatt 
16—17 anglus (ti német) mértfoldet mégj^en. 
A’ társaságnak gyönyörködése , és álmélko- 
dása ezen experimentumok’ látásán igen nagy 
vo lt, és a’ Herczeg azt az észrevételt tette, 
hogy a’ mennyi jó az iilyen goz-kotsinak kö
zönséges felvételéből következnék, alig lehe
tséges számba venni.

K e i g h l e y b e n  a’ napokban egy sze
keret mutogattak , mellyel egy fa-ló von. A’ 
mechanismus tudniill k , melly a1 szekeret 
huzza, a’ lóban van elrejtve, és egy zabolá
val mindenfelé lehet a’ lovat, ’s szekeret 
fordítani. A’ lábait a’ fa-ló épen úgy szedi, 
mint az igazi ló, mikor nyargal, — és azt erő
sítik , hogy minél nagyobb a* teher a’ szeké
ren annál nagyobb a’ müvszer ereje is. E’ 

) szép találmány B r o w n  l ’sák Űré.

R e j t e t t  szó :

Három jegyből állok, ’s az erdőkben lakom; 
Szívemet meg ne szúrd , mert majd árulkodom.

H e k l y  A n d r á s .

J e g y z e t :  Az 20-dik számbeli Rejtett 
8zó: Pásztor.
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Lloyd Kávéház.
Ezen híres Intézet nevét egy férjfiutól 

vette, ki majd száz esztendő előtt olly há
zat készített vala , hová a’ Londoni Kereske
dők mulatni olly gyakran jártak, hogy mint
egy Börze az alku - kötésekre nézve nevezetes 
hely lett. — De későbben a’ Királyi Börze 
felépittetvén, a’ kereskedők ott kezdettek 
egybegyűlni. A’ régi gazda eránt való tet
szésből többen egy Társaságot állítottak , 
mellynek , , L I o y d ’ k á v é h á z a ” név ada
tott. Eddig a’ társaság’ tagjainak száma mint
egy 2000-re telik. A’ ki béakar vétetni, 
szükség, hogy azt a’ társaságnak 6 tagja 
ajánlja; ezután kérelme a’ Biztosság’ eleibe 
kerül, melly hosszas vizsgálat után felveszi, 
ha arra méltónak tartja. — A’ felvétetésért 
nagy summát kell fizetni; ebből a’ többi 
esztendei , ’s egyéb pénz-segedelmekkel egy- 
gyütt nagy fundus kerül-ki, mellyböl a’ ma
ga nagy költségeit fizeti, ’s ajándékokat osz
togat az olly egyes személyeknek, ’s társasá-

Mdsodih Félesztendő» 22
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goknak , mellyek kedvezését megérdemlik , 
p. o. azon hajós Kapitányoknak , kik a' 
nagy veszedelmekben rendkívül való ügyessé
get , vagy elme-jelenléteit mutaltak, ’s a’ t. 
— FŐ foglalatossága ezen Intézetnek a’ bá- 
torságosításokból (Assecuratio) áll ; és a’ 
szokott Börzei alkukból, a’ mennyire azok 
a’ portékák’ eladását illetik $ ezek az épület 
földszinti részén esnek-meg. Minthogy mind 
eddig Londonban tsak két privil. tengeri bá- 
torságosító Társaság volt, ’s ezek nintsenek 
olly  kedvességben, mint a’ magánosok, en
nél fogva a’ bátorságositások Londonból, '’s 
az ország’ egyéb városaiból, nem külömben 
a’ világnak nem tsekély részéből a’ Lloyd 
kávéház’ aláiróinak kezébe estek. Ezen írtóz- 
tató nagy munkát bátorságosító-alku-kerítők 
(Sensaf) által űzik, kik a’ veszedelmek’ laj
stromával a’ bátorságosítókhoz rendre eljár
nak. Ezen vásár-kerítok mind a’ két félnekr

Ágensei szoktak lennba’ történt kár’ mennyi
ségének kinyomozásában , ’s annak kiűzetésé
ben. E’ végre nagy summák vannak kezeik 
között, mellyekröl bizonyos időkben számot 
adnak. A’ Társaságnak van Londonban Ti- 
toknoka, és egyéb Tisztei Angliában , ’s 
Ágensei a* világnak minden részeiben, kik 
tudósításokat küldrtek, a’ veszedelemben for
gó hajóknak segítséget adnak, a’ hajótörést 
szenvedőkről gondoskodnak, ’s a’ t. Levele
zéseikből hetenként egy-egy Újságot adnak 
k i, melly L l o y d  L i s t e  nevet visel, ’s a’ 
tengeri hajózást űző kereskedők előtt nagy

\



betsben vagyon. Az aláírtak, vagy is az in
tézet’ tagjai gyakran közléseket folytatnak az 
országló-székkel, melly velők nagy tisztelettel 
bánik, mivel az Admirálisi kormány gyak
ran él ezen Intézet’ Tiloknokának’ segedelmé
vel azon rendeléseknek kihirdetésében, mel- 
lyek a’ hajózást illetik.

*
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Mesterséges Asztal.
Immerhausenben a’ Hassziai Herczegség- 

ben egy asztalos olíy író-asztalt talált fe l, 
mellyel legnagyobb kintsekkel megrakva 
akármino erdőbe ki lehet tenni, hol haramiák 
tanyáznak, semmi sem vesz el belőle. A ’ ki 
tudniillik valamit ki akar belőle venni, és a’ 
fortélyát nem tudja , azt hirtelen két vas-kés 
megragadja , ’s az asztal mellett erősen meg
tartja. Azon pillantatban egy lármás Török
muzsika megszóllamlik, melly 5 minutumig 
tart; ha ezen idő alatt a’ nyomorultat senki 
meg nem szabadítja, akkor (j egymás mellett 
álló pistoly elsül, mellyek a’ tolvajt bizonyo
san megölik; hanem az asztalt pistolyok nél
kül is lehet készíteni.

Alázatos boszonlás.
Condé Herczeg semmi módon nem szen

vedhette a’ czeremóniákat; ’s nem volt előt
te kínosabb , mint ha útjában a’ helybeli
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Elöljárók által fyosszu köszöntő beszédekkel 
fogadtatott. — Egy vidéki kis városnak Pol
gár-mestere , ki a’ Herczegnek ezen unatko
zását jól ismérte, ezt polgár-társainak hasz
nára fordította igen derék móddal. — A’ vá
roson kivül az egész Magistrátussal várta a* 
Herczeget, kinek a’ ferdöbe vett útjában 
ott kellett által menni ; és midőn a’ fö Ven
dég az Ö számára készített diadalmi kapuhoz 
érkezett, a’ Polgár-mester sok bókolás után a’ 
több árkusból álló, igen tömötten béírt fo- 
lío-leveleket kezdé kibontogatni, így szollván:

, ,Legkegyelmesebb Uram!
,,Egy darab idő óta ezen városkának polgár
sága az elromlott Tanátsház’ helyébe újat a- 
karna építtetni ; de minthogy egyátaljában 
nints benne módja, bátorkodik Herczegsége- 
det alázatosan megkérni, hogy e’ végre 80,000 
Livret kegyelmesen ajánlani méltóztassék. Ha 
pedig Herczegséged ezen alázatos könyörgé
sünkét meg nem hallgatja, reám van bizva , 
hogy ezen hódúló beszéddel (itt megmutatá 
a’ vastag kötetet ) Herczegsógedet ezennel 
megköszön tsern.”

A ’ Herczeg hangos kaczagásra indulván , 
kivevé a’ Polgár-mester’ kezéből az óriási be
szédet, ’s piajbásszal ezt írá a’ szélire : „80,000 
Eivret ajánlok . . .  közönségnek, és 500 Liv
ié t Polgár-mesterének”, ’s illy szavakkal visz-» 
Sza adá: „A’ két rósz közül még is tsaH as 
elviselhetőbbet kell választani.”
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Uj Találmányok.
I. Hogy a’ Kőnyomás korunknak legje

lesebb találmányai közé tartozik, kiki tudja. 
He mind eddig nem tudták, hogy ha a’ raj
zolásban a’ kövön valami hiba esett, miként 
lehet a’ tentát róla elenyésztem,’s a’hibát meg
jobbítani a’ rajzolásban. C h e v a l i e r ,  és 
L a n  g l u me  Urak most ezen fontos talál
mányra szert tettek. A’ rajzolásnak azon ré
szét, mellyben hiba esett, ’s mellyet az em
ber meg akar igazítani, terpentin-olajjal eltörli, 
aztán egy etsetetskével valami kevés borecze« 
tét ereszt reá; ha ez egy darabotskáig rajta 
állott, spongyiával , ’s vízzel el kell mosni. 
Ha a’ kö ezen nedvességtől megszáradt, is
mét rajzolhat reá , mint valami új köre. Né- 
melly esetekben a’ boreczet helyett lúg-sót is 
lehet tenni; a’ tapasztalás mutatja meg , mel- 
lyik esetbén kelljen egyiket, vagy másikat 
alkalmaztatni.

II. A’ Bétsben most élő M á l z l  Udvari 
Mechanikusnak testvére Amerikában Bos
t o n b a n  egy egész muzsika-kart (Orchesterl) 
tett ki a’ nézésre, melly U2 ember-figurákból 
(automa) á ll; még a’ kar-mester is (Cappel- 
meister) illyen tsinált-ember. Legméltóbbak 
a’ tsudálkozásra a’ hegedűsök , mellyek a’ 
nyiretyüt (vonót), és újjaikat bámulásra mél
tó ügyességgel mozgatják , és szívreható han
gokat adnak. Dob , síp , tsengetyü , mester
séges szeretsen , ’s a’ t. mind meg vannak. E- 
xen bábok előadnak Ouvertürákat D o n  J \\ a n-
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b ó I , I p h i g e n i á b ó l ,  éh V e s t a l i n -  
bó l .  A’ harmónia szépen játszódja ama nép
dalt: God save the King (Isten tartsd meg a* 
Királyfi. Mälzl Urnák egy gazdag Amerikai 
kereskedő társaság ezen muzsika-karért már 
Ígért 30,000 Dollárt, de ö 50,000-ret kivan : 
úgy látszik , hogy ezen nagy summát is meg
kapja érte.

A p r ó s á g o k .
Egy hajó - építő - mester Wdlwichban 

( IS1. Britan.) oily új tsónakot talált fel , 
mellv által a’ szállító seregekhez tartozó lova
kat könyebben ki lehet a’ szárazra szállítani. 
A’ minap mutatott próbatételen 4 lovat 6 
minutum alatt a* főidre kiraktak.

Ugyan Angliában Graetown vidéken a* 
minap uralkodott nagy fergeteg alkalmatos
ságával , Dalveyn feljiil egy dombon a’ föld 
megnyílt , és irtóztató erővel annyi vizet 
szórt-ki, hogy 6o lábnyira terült földet a’ 
víz elborított A’ nyílásból nagy kövek is 

) vettettek-fel. Ezen tünemény hasonlít a’ vul
kánhoz.

Paris utszáin nem sok idő múlva bizo- 
pyos konyha-szekér félék fognak megjelenni 
,,Tso-Tsing” Chinai név alatt, mellyek a’ 
városnak külömbféle részeiben tápláló, és.
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jól készített egésséges,meleg ételekké! fognak 
járkálni, hogy azokat a’ dolgozó szegény nép 
kozott tűrhető áron kiosszák. Appert Ur ki 
a’ szegények’, és fogházak’ részére tett nemes 
fáradozásiról isméretes, a’ feltalálóval kötött 
egyezésnél fogva ezen szekereket magáévá 
tette, és többek’ segedelmével nagyban egy 
konyha-kotsi-Intézetet állított.

Párisban ismét egy új kotsit találtak-fel, 
mellynek 7 kereke van, a’ lovakat nem lehet 
látni, azok a’ kotsinak belső részeiben vannak. 
Maga a’ kotsi két emeletes, ’s azon kívül 
tornácza is van; 100 ember elfér benne.

Dé v a i  U r , előbb Franczia Consul Al- 
girban , kinek a’ Bey által lett megsértése 
( midőn a’ Dei Őtet legyezőjével pofon ü- 
to lte) adott okot az Algirrral való egye
netlenségre , a’ napokban 72 esztendős ko
rában gutaütésben meghalt.

írták ugyan, hogy Konstantinápolyban 
tsendesség van; de a’ Muszkáknak illy ha
talmas közelítésére vallyon nem illik-e most 
a’ Törökre amaz isméretes deák vers: 

Perturbabantur Constantinopolitani 
innumerabilibus sollicitudinibus. — ?

Kehiben a’ Rajnai kerületben egy ko- 
vátsnak lovat kelle a’ minap megpatkolni,
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mellyel egy Zsidó valami Francziától vett 
vala. A’ ló rosszul já r t , V a’ kováts azt hit* 
te ,  hogy a’ szeg nyilba van ütve. Tüstént 
megvizsgálá a’ patkókat, meliyek mód felett 
magosak, és nehezek valának, mind a’ négy 
körmeiről leszedé tehát. Kiirhatja-le az ör
vendetes álmélkodást? A’ ló körmein úgy 
nevezett Angol- belől üreges patkók voltak, 
brillantokkal megrakva. iHiheto , ho^y valami 
tolvaj rejtette igy el lopott jószágát. Még 
eddig ki nem tanulhatták, kié volt.

Ha a’ nyírés után a’ juhot íróstéjjel, 
vagy édes téjiel is egészen megmossa az em
b e r , de a' mellyet előbb vízzel, és sóval fel 
kell ereszteni, igen sok gyapja lesz az, ollyan 
juhnak. Ezt állítja a’ Chur-Hesseni Mezei 
Gazdaság’ Újsága.

R e j t e t t  szó:

Ékesítsd lovadot vele,
Ha vanj-első him állat; 

Má sika jó, ha van tele, 
Üresen nem is állhat.

J e g y z e t :  Az 21-dik számbeli Rejtett 
szó : Vad, vád.

<
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Egy útazó hazánkfia3 jegyző-könyvé
ből.

R e n c z  Jósef U r, most a’Fiumei Kor
mánynál Diurnista , Esztergomi születés , 
1925-ikben elvégezvén oskolai pályáját, á 
külföldre vágyódott részint a’ tudományok
kal, ’s Tudósokkal való ismérkedés kedviért, 
részint a’ boldogabb élet’ módjának keresé
siért. A’ f. e. Aug. lö-kán Fiúméból irotí 
tudósítása szerént, több külföldi országokat 
bévándorolván a’ Dánczigi Praesidenségtöl, 
a’ Kurlandi nagy lelkű tudós Uraktól, ’s 
azután a’ Moszkvai Kathol. Papságtól bő se
gedelmeket kapott; mig sok viszontagságo
kon általmenvén , Nagy-Asiába vetődött. — 
1827-dikben a’ Kaspium tenger mellyékiröl, 
’s nevezetesen Astrakánból vissza fordulván, 
a’ Mosdoki utakról a’ nagy bérezés rengete
gekbe érkezett; több betekig tartott nagy 
éhsége mellett vadonul élve végre a’ hetedik 
hétben Astrakanból lett elutazása után tsak 
nem a’ legmagosabb részeken valamelly T u-
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p i s nevft helységbe érkezett , melly falu 
sem Tolt, Taros sem lehet a’ polgári alkotás 
szerént, de szabad társaságnak is kevés ere
jére nézve. Ezen kis Nemzet maga birtoki- 
val kénye-kedve szerént él, ’s minden felso- 
ségi adózás1 terhe nélkül örvend nemesi sza
badságának. Az Ő nyelvök szerént, minthogy 
Puszta Akilitsekböl (Jefat Akilitcheuk) ván- 
dorlottak-ki, Szangoknak , (utazónk’ értelme 
szerént Tsongoknak) nevezik magokat. Egy 
Bagdádi Missionárius’ fortélyos vezérlése alatt 
vergődhettek ennyire a’ több ellenséges szom
szédok’ gátolása mellett is; és mindnyájan 
Katholikusok. Öt nagy, ’s több kisebb Elő
kelők igen kedvesen fogadták utazónkat, ké
sőbb a’ Missionárius Elöljáró , annál inkább, 
kivel olaszul , és deákul beszéllhetett ; ez 
születésére nézve Dalmata volt, tsak nevelte
tése vala Romai. — Eleintén Tatárul , *s 
Muszka-Tserkászúl kezdett velők beszélni , 
de valamint ő keveset tudott, úgy azok még 
annyit sem értettek ; ha pedig történetből va
lami magyar szót e jtett, érteni látszottak, 
7s gyakran utánozták; de Magyarok nem 
voltak, hanem tsak nyelvök azokéhoz hason
lított. Utazónk azt állitja, hogy 6 nap alatt 
nyelvűken beszéllett, ’s ők is többen a' mi 
nyelvünkön 15 nap alatt. Az Ő eredeti nyel
vűken a’ Mi Atyánk, mellyet a’ Missionaries 
Tatár tanítása után születési nyelvökre fordí
tottak, így van: ,,Tatanénk, ki szöklesz a’ 
fönnben Szenta álda Nedenben, güjön szó
beled , peredon pcrod , fönbensz, illonsz.



Napisz kömet gátsit atta ténkön apón; Bür- 
szöinkez szelide ténkon, szelídünké bürszö- 
inke téhkönsz. Vedde ténkól szötéte, tenge
rit a’ mensze lenken Amen.” — Kivált ka 
az elmúlt századokra vissza tekintünk, talá
lunk benne hasonlatosságot nj'elvünkhez , 
mellyböl a’ régi Oklevelek példákat közlenek.
— Továbbá az illyenben gyönyörködök ked- 
viért némelly szavak’ jelentéseit ide tesszük; 
igy ; Déran =  Isten, (ez az Örményhez ha
sonlít, mert az Örmény az Urat Dérnek 
nevezi); kilend =  kegyelmed ; te vasz-él =  
te vagy az ; fedél =  fedél; hukkancz =  kutya, 
ezeknek nevei liboncz, manczel, sipesz, vil- 
loncz , 's a’ t. ; kunyik =  ház (minthogy 
többnyire kunyhókból állanak lakásaik) ; 
zögyeg =  ember (talán agyagból eredeti); 
nászény =  asszony ; lilán =  leány ; gyeg 
lilán =  férjfigyermek ; keretykucz =. tyúk; 
ezima =  matska ; tata =  atya ; mászi =  
anya ; körne =  kenyér ; gátsi =  pogátsa ; 
idlé =  viz ; szerény <= ló ; suhu“  bagoly ; 
Szenttata =  Pap ; tsereptsip =  gólya , ’s a’ t.
— Azon kívül ezek az emberek a’ többi la
kosok közül kiválnak, derékabbak, szemű- 
gyesebbek , ’s delibb termetüek az ott tanyá
zó Muszka és Tatár népeknél. — Miként ju
tott oda , ’s miként azután Fiúméba Rencz 
Ur arról nem tudósít; de bővebb közlését 
megígérte. Az illy szorgalmatos fürkésző, 
*s ügyes vándor méltó lett volna a’ haza’ 
pártfogására , a’ további serkentésre.

17Q
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Fejér Elefántok.

Tudva van, melly nagy tiszteletben tart
ják a’ Sziámbeliek a’ fejér Elefántot. A ’ mos
tani Sziámi Királynak hat fejér Elefántja van ; 
a’ mennyi ő előtte még senkinek sem volt. 
Ezen környülállást igen szerentsésnek tartják 
az ő országlására nézve. Se mmi nyavalyának 
jele nem látszik rajtok, és 6 lábnyi (j hü- 
velyknyi nagyságúak. Baosz, és Kambodsa 
Királyságokból származnak. Mivel ritkák , 
azért tisztelteinek annyira. Egy Budhista, 
ki a’ lélek’ vándorlását hiszi, azt gondolja, 
hogy illy ritka tüneménynek testében a’ ki
képzésnek útján vagyon egy előkelő személy; 
ennél fogva a’ fejér elefánt mindég kirá
lyi rangot és nevet visel $ egy hozzá illő ne
vezettel, melly méltóságát jelenti; p. o. tisz
ta Király, tsudálatos Király, ’s a’ t. A’ Sziá
mi Király soha sem ül a’ fejér elefánt’ há
tán , mivel ez is ol!y nagy fejedelem, mint o 
maga. Minden fejér elefántnak külön istálló
ja van , és tiz őrzője. A’ hímek’ agyarai 
nrany karikákkal vannak felékesítve; fejöken 
arany hálót viselnek, és hátakon kis bársony 
vánkost.

Az Oroszok* béraenetele Drinápolyba.
Egy Orosz Tiszt Drinápolyból Aug. S í

kén így irt: ,,Tegnap reggel foglalá-el az 
ármáda ezen várost, melly a’ birodalomnál;
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második városa. Már előbb eltávoztak azon 
tsekély számú Török fegyveresek, kik a’ vá
ros’ védelmére voltak itt hagyva. Bémenete- 
lünk alatt a’ legnagyobb tsendesség uralko
dott, mellynek a’ gyönyörű idő kedvezett- 
Sok lakosok messze elönkbe jöttek ; a’ béme- 
netelkor az egész népség élőnkbe tsodiilt, 
bogy katonáinkat láthassa. Egy Uhlanus osz
tály léptetett előre, ezt követte egy Vadász 
osztály gyalog két battériával, végre az egész 
armada , rnelly előtt a’ Fő Generális lova
golt. Minden Regementnek muzsika kara az 
Orosz nemzeti nótát játszotta, és midőn a' 
Fő Generális az O-Szerály előtt megállott, 
hogy a’ seregeket maga előtt elléptesse, a’ 
katonaság hangos Hurrah-t kiáltott neki. Kö
zönséges álmélkodás fogta - el a’ Törököket 
seregeink’ látására, mellyek ö elottök ismé- 
retlen rendtartással léptettek-el közöltök. 
Minket is megilletett azon ritka látvány, hogy 
napkeleti öltözetben annyi ezer embert lát
tunk egy tsomóban az utszákon. Minekutánna 
az ármáda a’ vezér előtt elléptetett, több 
batalionok kiállottak a’ piaczokra a’ város* 
belső részeiben , a’ fő Grlis az O-Szerályba 
szállott. Az előkelőknek egy Deputatíója az 
első Mollah vezetése alatt, valamint az itt 
lakó idegen Consulok mindnyájan udvarlására 
mentek a’ Generálisnak. A’ Deputátio az ö 
oltalmáért könyörge, a’ polgárok’ nevében 
megköszöné a’ nálok meghagyatott bírói ha
talmat, és hathatós közre dolgozását igére 
a’ tsendessé/g’ fentartására. Mi igen barátsá
gosan fogadtattunk, és mindenütt a’ tsinostH
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dásban nagyobb elölépéseket találuuk, mint
közönségesen a* Törököknél vártuk. A’ Moz- 
limnak hajdani vak buzgósága már alig ész
revehető , és tsak az aljas nép gyűlöli még a* 
más hiten lévőket. Az előkelő Muzulmán* 
házának belseiben szabad járás-kelés vagyon; 
még ugyan az asszonyi nem kívülről el van 
szakasztva , de a’ heréitek által való őriztetés 
elmúlt. A Török már most beszéli feleségé
ről , és nints megsértve, ha az idegen róla 
tudakozódik. *) A’ Törökök minden napkele
ti nemzetek között különösen vendég sze
retők ; határtalan indulattal ragaszkodnak 
ahoz, ki bizodalmával Őket megtiszteli. Dri- 
nápolyban bizonyos titkos Társaság ágazott 
el a’ Jantsárok eltöröltetése óta, melly a’ 
szabad komi vesekéhez hasonló , ’s úgy lát
szik , hogy egy Szabad Komives szerzetté, 
minthogy a’ tagok ismérik az Európai kőmi- 
vesek’ jeleit, ’s hasonló módon titkolóznak 
a’ társaság, és annak czélja felöl* Úgy látszik 
hogy az országlószék ezt nem tudja. Driná- 
poly’ fekvése igen gyönyörű ; a’ Maritza’ 
partjai, mellybe itt a’ Tundsé, és Arda 
folyik , rózsa-bokrokkal meg vannak rakva. 
A’ város kőfalakkal van kerítve, mellynek 
11 kapuja vagyon; van egy négyszegű felleg
vára is négy kerek, *s tizenkét más tornyok-

*) Mikes Kelemen eggyik levelében azt írja.* hogy 
nem tanátsos a’ házi gazdától, a’ látogatásban, 
felesége’ hogy léte felől tudakozódni; mert 
majd bottal késérik-ki.
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kai; van benne egy fegyverház, és a’ város’ 
kiilömbféle részeit 13 hid köti öszve egymás
sal, melly hidak a’ Tundsé, és Arda vizein 
vannak verve.

Bogarak, poloskák, hangyák , her
nyók , 3s aJ t. ellen való szer,
Végy 6 font fa-gombát, 2 font fekete 

szappant , darabosan tört 2 unczia farkas- 
maszlagot (nux vomica L .), 200 unczia vizet. 
Az ollyan gombák, mellyeknek erős szagok 
van, a’ legjobbak; ezeket öszve kell törni, 
’s vizbe tenni, mellyben már a’ szappan fel
olvadt. Ezen keveréket így nehány nap hagyd 
állni, néha megkevervén. Ha már elég bü
dös Jelt, a’ farkas maszlagot, vagy vasbo
gyót elegendő vízben főzd-meg, ’s töltsd az 
olöbbi keverék közé. Ezzel aztán meg lehet 
öntözni, vagy kenni, azon tárgyakat, mel- 
lyekrol el akarja az ember pusztítani azon 
bogarakat, vagy hernyókat.

A3 kis dohányozók.
A’ Bajor országlószék ezen czim alatt: 

,,A’ kis dohányozók” egy Intést tétetett koz 
hirré a’ dohányozásnak felette kora elkezdé
se ellen, mellyben íígyelmetesekké tétetnek 
az emberek, hogy ezen szokásnak idő előtt 
való elkezdése nem t>ak testi, hanem erköltsi
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képpen is ártalmas, minthogy a’ moralitásra 
is nagy béfolyása vagyon. Ha a* gyermek 
szájába vette a’ pipát, mindjárt úgy rémlik 
előtte, hogy nagykorú (majorennis) lett, ’s 
az atyai hatalom alól felszabadult; különös 
ez, de igaz: maga viselete, szokásai dur
vábbak lesznek; szülői, és tanítói szavaira 
nem ügyei annyira; rövideden a’ dohányo
zás sükeres eszköz arra, hogy az ifjúból ko
rán egy bohó neveltessék.”

A p r ó s á g .
Kupfer U r, a’ Sz. Pétervári tudományos 

Akadémia’ tagja, egy levelet irt azon Intézet’ 
Al-Elolülőjéhez, mellyben leírja E l b r u s  
bérczén való járását; ezen bérez a’ Kaukázusi 
hegyeknek közepében emelkedik fel, mint 
azoknak legmagosabb pontja. Azonban sem 
maga Kupfer, sem tudományos társa ennek 
tetős tetejére fel nem mászhatott, melly hó
val fedett porfir-sziklákból áll. Egy Killar 
nevű közönséges Tserkasz felmászott reá, 
’s az oda való hadi kormányozó, E m a n u e l  
Grlis , azért néki odaadta a’ kitett jutalmat, 
100 ezüst rubelt, ’s azon kívül kaftánnak 
való posztót.

M e s e .
A’ miből koronám, abból van szakállom, 
Ezek közt legjobban kinyúlik az állom;
Hátul zászlót hordok, ’s sereget vezetek,
De ha ütközni kell, magam verekedek.

J e g y z e t :  A* 22-dik számbeli Rejtett 
szó: Kantár.



H a s z n o s

M u l a t s á g o k .
1 8 2 9.

Nro 24.

Tudományos dolgokban útazó Fran-
cziák.

I. Az Egyiptomban útazó C h a m p o b  
l i o n  Úrról többször tettünk ezen levtleb- 
ben említést, sőt némelly leveleit is közlöt- 
tük. Most a’ Moniteur majd 8 levél-hasábot 
elfoglaló levelét (a ’ li-diket) közli, melly 
El-Melissah-ból (Syena , és Ombos közt)Febr. 
10-dikén költ , a’ tizenkettödik pedig Thebá- 
ból Mart. 25 dikén. Amabban illyen jegyzé
sek fordulnak elő : Jan. 20-dikán Moroskóba 
útazánk , melly a’ Nilus mellett egy falu; ez 
előttünk elfelejthetetlen marad, mert ott ta
láltuk a’ derék P r u d li o e Lordot, és F e- 
1 i x Majort , kik most az előre készített 
plánumjok szerént azon vannak, hogy a’ Ni- 
luson Szenaarig felhajózzanak, ’s onnét Abis- 
szinián , Arábián , és Persian keresztül In
diába menjenek. — 25, ’s 20-dikban Dando- 
urban valánk , hol egy elkészitetleh templo
mot találtunk, mellyet Augustus építtetett. 
Dandournál egy felséges Echo mulatott min-

Második Félesstendo, 24
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két, mellyre történetből akadtunk; ez 11 szó
tagot igen világosan ismétel- Olasz útitársaink 
egész verseket kiáltoztak Tassóbó! , ’s azzal 
mulattak. A’ puska-lövés úgy hangzott vissza, 
mint az ágyú-lövés, vagy mint a’ meny dör
gés’ tsattogása. Febr. l-ső napján egy hajót 
találánk a’ Niluson hajózásunkban Austria! 
zászlóval, mellyen A c e r b i  Ur Austriai Ts. 
Kir. Consul volt, ki igen jeles, és kimivelt 
Publicista létén, vele több órát barátságos 
beszélgetésben töltöttünk. Mi ezután a’ víz 
mentébe tovább indulónk , ö pedig a’ víz el
lenébe egész a’ második zsilibig, vagy kata- 
raktáig. Azalatt még Thebába fordulunk , 
ezen Egyiptomi Párisba, ’s minden mázok’ 
egybegyiilése’ helyére! „—,,Utófírás Ombos- 
ból Febr. l6. Ezen hónap vége felé remény
iem, hogy Thébában leszek, ’s ottan Paris
ból leveleket találok. Ezek nekem mindég 
igen rövideknek tetszenek. Meg kellene gon
dolni , hogy én tOOO mértföldnyire vagyok ; 
bogy az estvék itt igen hosszak, s az ember 
tsak nem dohányozhatik , ’s játszthatik min
dég. Nem kell engem’ azért szemtelennek ne
vezni. Midőn levelemnek Q7-dik oldalát bé- 
tégzem, tsak ugyan van jussom egy bő vá
laszt várni; de még is már béfejezem , ne hogy 
az emberek mondják , hogy az egész föl
dön legnagyobb tsevegok azok az emberek, 
kik a’ Nilus kataraktáitól vissza térnek. Adieu ! ’ 

II. A’ másik tudós Franczia Dr. P a r i 
s é t ,  ki hasonlóképpen több társaival .még 
előbb elútazott Egyiptomba a’ P e s t i s  tér-



187

mészetének kifanúlása védett. Ezen utazó Máj. 
22. Akreból ( Palaestinából ) azt írja: hogy 
társaival Mart. 30-dikán Syenából Kairóba 
ment , 's ott megtudta , hogy Tripoliban 
^Szíriában) a? pestis uralkodik. Mindjárt el
végezték, hogy oda mennek annak megtanu
lása végett. Beirutban A b d a 11 a Basától, ki
nek , minthogy beteges volt, orvoslást taná- 
tsollak , derék Fermánt nyertek , mint ajánló 
levelet a* Kormányozóhoz, ,,Holnap , így szóll 
tovább Dr. Parisét , elindulunk Tripoliba, 
hol a’ nyavalya hihetőleg Julius’ közepéig el 
fog tartani. A* pestises emberek’ ruházatjait 
chíor-lúgba (Chloríire) fogjuk mártani, a1 
napon megszáraztani , ’s azután magunkra fel
venni. Én erősen megvagyok győződve, hogy 
közülünk senki sem kapja el a’ pestist. Az
után Egyiptomba vissza térünk, hogy Delta 
szigetén (a’Nilus torkolatjánál) nyomozásain
kat folytassuk. Deltát én úgy nézem, mint 
valóságos és egyedül való lakóhelyét, fészkét 
a’ p stisnek, és ezen véleményhez most még 
inkább ragaszkodók, mint valaha. — A’ na-» 
dályokkal itt olly munkát visznek végbe, a’ 
mi az Európai kórházakra nézve igen fontos 
lehet. Ha t. i. magát tele szopta vérrel, egy 
darabka rongyai megfogják fejénél fogva , ’s 
fel jülrol alá gj'engén dörzsölik , ’s igya ’ vért 
ismét leeresztik. Ezután egy edény vízbe te
szik , mellybe kevés nádméz van, vetve; ez által 
a’ vértől egészen megszabadulnak. Ha kétszer, 
háromszor fris vizet töltöttek reá, utólszor 
egészén tisztán marad. Ezen állapotban a* na?
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dályokat ismét lehet használni, még azon ha
szonnal , hogy hamarább megragadnak. így  
Ugyan azon nadályokat három esztendőt által 
minden harmadik nap lehet használni.” Dr. 
Parisét ezt Abdalla-Basa’ udvari Orvosától, 
Bertrand-tól, tanulta.

Házassági ajánlások Párásban.
Egy Franczia Újság illy ajánlásokat kö

zöl : l)  Foy és Társasága Házassági Tisztsé
gére (Cabinet matrimonial) a’ következő Kis
asszonyok’ ( Demoiselle ) eladása van bízva ;
a) Egy 16 esztendős leány, idegen , ki négy 
nyelven beszél, egyetlen egy leány 50,000 fr. 
tökével, és 100,000 frank várandó tökével.—
b) Egy 2Ó esztendős Özvegy, kinek 300,000 
frank birtoka van, és 500,000 franknyi vá
randó öröksége. — c) Egy 20 esztendős árva
leány 00,000 frank jövedelemmel. — d) Egy 
45 esztendős Özvegy Q5,000 franknyi jószág
gal, továbbá több leányok 20,000—100,000 
franknyi kijiázasítással.— 2. Az e l a d á s r a  
ü g y e l ő  T i s z t s é g  jelenti: Egy 21 eszten
dős kellemetes ábrázatu leány , 500,000 frank
nyi kiházasító jószággal, kíván férjhez menni. 
A’ házhoz való bejutás végett Brunet Úrhoz 
kell folyamodni St. Germain külső városba 
a' 3 szám alatt. — 3- Az előbbi H á z a s s á g i  
T i s z t s é g ,  a) Egy 18 esztendős leányzó 
attya halála után kap egy millióm frankot 
érő fekvő jószágot. Az attya ki most 70 ezs- 
tendŐs, életében magának tartja a’ haszon
bért. — b) Egy 19 esztendős leány 100,000



franknyi kiházasítással, és várandó 000,000 
frankkal. — c) Egy 50 esztendős Özvegy 
/».50,000 frankkal; — tovább igen igen sok 
leányok és özvegyek, külömbféle korúak, és 
vagyonuak.

Azon buzgóság, különös tekintetek, fi
nomság, és szoros illendőség, melly az e’féle 
alkudozásokban megtartatik , ezen Intézet 
eránt mindnyájoknak tiszteletét, és bizodal
mát megnyerte, kik ügyeikben hozzá folya
modtak.— F oy , és Társasága, mint közben
járók, minden hamis utasításoktól őrizked
nek , és minden személyek’ hitelességéről ke
zeskednek, a’ kikről valaki tudakozódik, és 
készek , ha kívántatik, akárkinek számot adni. 
— Minden esetben a’ Dámáktól semmi bér
fizetés nem kívántatik. — Z*. Némelly szemé
lyek olly módon , ’s hangon teszik hirdeté
seiket , hogy az ember azt gondolná, hogy 
tsak egyedül ők élnek a’ Publikum’ bizodal
mával , és a’ ki házasságra vágyik , leghasz
nosabban tsak ő hozzájok folyamodhatik; de 
a’ közönség nem engedi magát megtsalatni az 
illy nevetséges tsevegések által. Mr. A l e 
x a n d r e ,  rue St. Honoré Nro 85. ellenben e’ 
részben tellyes bizodalomra m éltó, mellyel 
most is él.”
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A? Geleszta ellen.
A’ R e s u m é  g e o g r a p h i q u e  de la 

G r é c e  Szerzője, egv Örmény, Konstanti
nápolyban egy öreg Örmény kereskedőre ta-



Iáit a' Kávéházban, ki ifjú korában gyakran 
utazott Abissziniába. A’ Kávéházban volt egy 
fő pinczés (Kellner), ki több esztendő óta 
betegeskedett a’ geleszta miatt. Szemlátomást 
soványodott, gyakran elájult, és éles fájd d- 
miról panaszolkodott ; sok szerrel élt már 
eddig, de semmi sem használt. Az Örmény 
azt állító, hogy Abissziniában ezen nyavalyát 
24 óra alatt meggyógyítanák; mert ott a’ ge
leszta eilen bizonyos novevénynek a* virágját 
használják , mellyet Arából Ko t z-nak , Abisz- 
sziniában pedig Kabot z - nak neveznek. Ö 
fiának , ki kereskedés végett Abissziniában 
utazik, ír t ,  hogy ezen virágból küldene: és 
midőn az valósággal megérkezett , béadott a* 
pinczésnek, öt köntinget ( i l l a t o t )  12 un- 
czia vízben felforralván, és ezen lének felét 
reggel , ’s másik felét egy órával későbben 
vette bé a' nyavalyás. Ezen szer szagos volt, 
és rósz ízű , éles fájdalmakat okozott, de 
végre a’ geleszta mind megdögölve ment el. 
Ezután tsak hamar a’ nyavalya minden jelei
vel eltűnt, és az ifjú ember olly egésséges 
lett, mint a* makk. — Ezen novevényt megho
zatták már Parisba is , és megvizsgálták. Úgy 
találták, hogy a’ Rózsa-fajhoz tartozik; ezt 
most B r a y e r a  néven nevezik, és nagy ha
sonlatossága van a’ bojtorjános Párlóhoz 
(agrimonia eupptoriutn). — Valóban kívána
tos, hogy sok illyen virágra szert lehessen 
tenni , melly olly nagy könnyebbulpsökre 
szolgálhat a’ gelesztában szenvedőknek.— Töhb 
Európai Consulok vannak Kairóban , ’s Egyip-



tómnak egyéb részeiben, ezek által könnyen 
meglehetne szereznii — Ha ezen virág valóságos 
gyógyító szere á’ geleszta -  betegségnek , a’ 
mint lehet reményleni, a’ szenvedő emberi
ség áldani fogja azl^ a' ki ezt először meg
ismertette.;

Sta Lis tik a i Jegyzések Torok Biroda
lomról;

Az Angol C o u r i e r  illy jegyzéseket kö
zöl Török Birodalomról : ,,A’ mostani Padi^ 
sah, vagy Nagy-Szultán (szül. 1785. Jul. 20-, 
a’ thrónúsrá lepett 1805- Juh 28)- h Osmán- 
nak, ki ezen uralkodó Háznak szerzője, 18- 
dik nemzetségi ágából való, és tőle a’ 50-ik 
Uralkodó. A’ korona - örökös öregebb fia * 
Abdul-Mechid, szül. 1824* April. 20.; ezen 
kivül van még egy fia, két esztendős, éá 
íiégy leánya. Az Ozmán birtokok’ kiterjedé
sét 47,Ukű O  mértföldre teszik , mellyek kö
zül 10,000 van Európában. Az Európai né
pességet nem egyformán Írják; Balbi í),500,000 
lélekre teszi , Hassel 10,183,000-re , más 
írók I0,f)00,000-re Ezek közt tsak 9,271,000 
Török vagyon; a’ többi pogány* zsidó, ke
resztény; nevezetesen 3*000,000 görögöt,
80,000 örményt, és 300,'000 zsidót számlál
nak. Az egész népességet Európában, Asia- 
ban , és Afrikában 25 milliómnál valamivel 
többre teszik. A’ birodalom’ jövedelmei mint 
egy 2,QOOyOOO font sterlingre mennek eszten
dőnként , a’ költségek nem tehetnek többet



275,000 font sterlingnél. A’ nemzeti adósság 
7— 8 millióm font sterl. közt áll. Az említett 
Státus-jövedelmek , vagy Miri , a’ köz kints- 
tárba folynak ; a’ jövedelmeknek másik ága áll 
ajándékokból, örökségekből, Tsászári birto- 
kokból , és coníiscatiókból , mellyek mind a* 
Tsászári magános kinlstárba folynak. Azt 
tartják, hogy irtóztató kints- halmok vannak 
ezen pénzekből, minthogy mindenik Szultán 
köteles esztendőnként bizonyos summát félre 
tenni. — A ’ hadi erőt a’ Jantsárok’ eltöröl- 
tetése után nem lehet voltaképpen megmon
dani ; ezen idő előtt a’ reguláris seregek ál- 
lottak 30,000 lovagból, és 124,000 gyalog
b ó l, továbbá 120,000 polgári katonaságból* 
mellyek többnyire lovasok voltak. 1820-ikban 
a’ tengeri ereje állott 21 linea-hajóból, 31 
fregátából, 8 korvetből , és 30 ágyuzó salup- 
ból , mellyeken együtt 2QQ0 ágyú, ’s 5300 
tengeri katona v o lt; de ezen erő az „átkozott” 
Navarini ütközetben megromlott.

i R e j t e t t s z ó :r 1
Öt tagú nevemnek az első hármában

Dobzódhatsz kedvedben, ’s szíved siralmában 
Szavadnak ád erőt hátulsó kelteje,

Melly takaró lesz, ha rá tevődik feje. 
Mihelyt egész testem’ hasznát nem veiieted , 

Azonnal magadot a’ sírba temeted.
Czikoia János.

J e g y z e t :  A’ 23-dik számbeli Mese; 
Kakas.
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Egy Számkivetett Bútsúja.
Engedj érzés folyást szavaimnak , 

Könnyeimet engedd ragyogni 
Sugáriban Honnom’ szép napjának 

Utoljára. El kell távozni.
Honn , hol zsenge készült életemnek 

Eldodeim ditső vérökbe$
Végső szélén állok szent iöldednek; 
Végy még egyszer vissza kebledbe! 
Mért tanitád szívem’ dobogásra,

Tsak egyedül érted dobogni?
Mért kíszt.etéd fényed’ hamvaira • 

Lelkem** új életet bájolni?!
Mért ápoltál engem’, ’s mért neveztél 

Fijadnak ) ha vissza taszitád,
Midőn vészed lángot, száz életnél 

Többre menőt, kebelébe ád ? ! 
Átkot szór tsak kinek szíve ’s lelke 

Mélyt nem érez, fent nem lebeghet, 
Hazájára; mellynek düledéke 

Anbyi küszdést sírva emleget.

Második Félesztendo, 25
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Áldalak én, ’s végső lelieletem
Könyörgés, melly érted emeleng 

Fel, istenfiit Hősink’ eleikben,
Ditső karjaiknak közte zeng.

Számkivetett élni lehetetlen?
Haza nélkül élni lehet e?

Hogy, hát éltünk függhet más biliintsen? 
Hegy, völgy, tenger, erdő Haza e?

Nem. A’Haza azon felszentelt hely,
Hol ha élni a’ sorS nem enged ,

Halni kiván minden, Lelke tévely 
Kinek pora Honn kinnt szendered.

Nem léphetek által határidőn ,
Közte éltem közte halok meg;

Isten véled, áldás polgáridon ,
Régi elhunyt fényed térjen-meg !!! —*

P ech ata  K á r o ly * .
N a g y -B ecsk erek en .

Az Amszterdami nagy tsatorna.
A’ Belgyiomi nagy tsatorna , mellyet 

181(j-dikben kezdettek, és tsak 1825-ikbeti 
végeztek, és a* mellynek az a’ czélja, hogy 
Amszterdam városát egyenes öszveköttetésbe 
hozza a’ tengerrel , legszélesebb tsatorna 
egész Európában. Amszterdam városa kikö
tőhelyének a’ partjai előtt vagyon /*0 lábnyi 
mély vize; mintegy 7 Anglus mértföldnyire 
esik ellenben onnan a’ déli tenger-— vagy 
Pampas az abban lévő gázlóhely — itt a’ viz



10 lábnyinál nem mélyebb, és e’ miatt né- 
Töelly terhesebb hajókat, minekelőtte a’ part
ra hozhatják , kéntelenek a’ ladikok áltál 
egyrészént kiüresiteni. Ezen alkalmatlanság 
elhárítására a’ Belgyiom éjszak tartomány beli 
Nagyai azt végezték, hogy egy tsatornát ás
sanak. A’ szélső két pont közt való távol- 
ság 41 Anglus mértföldet teszen, a’ tsatorna 
hosszasága nyúlik 50 mértföldnyire. A’ 
víz sziné iek szélessége 124 Anglus lábot, te
szen, a’ feneke’ szélessége 3Ö Iábot és a* 
mélysége 20, 9”. — Valamint minden Bek 
gyiomi tsatornáknál a’ kormány tartó 'sinor 
azon tenger’ felső színével egyenes lineában 
áll, mellyböl a’ tsatorna a’ vizet kapja, úgy 
van itt is alkalmaztatva. Mind a’ két véíién 
▼agyon két vizrekesze, azon kivül vagyon 
még két más közbelsö vizrekesz. Egész tsa- 
torna’ hosszaságán tsak 18 hid és komp van. 
A’ tsatorna szélessége ollyan nagy, hogy két 
fregáta szépen és alkalmatosán elmehet egy
más mellett. Yból Araszterdámba a1 tsatorna 
éjszak felé megy Purmerendbe, onnan nyu- 
gottfelé ^.lemaarba, azután ismét éjszak felé 
egész egy helyig Pőlten mellett, a’ tenger 
pártáktól hét anglus mértföldnyire, és onnan 
egyenes lineában egész Helderig, hol a* tsa
torna a’ Nieuvediexi szép kikötőhelybe vég-? 
zodik. Itt egy irtóztató nagy gőz-műszer van, 
mellynek a’ többi közt az a’ czélja is van, 
hogy a’ tsatornát a’ tenger apadása’ alkal
matosságával megtöltse. Azon idő, melly n’ 
Helderböl Amszterdamba való hajó húzásra



fordittatik, áll 18 órából. A’ költség, mellybe 
került ezen tsatorna, fel megy 10—12 mii* 
Horn forintra.

Különös természeti tünemények.
Angliában a’ Yorki Grófságban a’ Stau-= 

bury motsárban 182á. észt. September 2-kán 
egy 18 lábnyi mélységű foldnyiJás támadott, 
melly két barlangot formált, ezek közül egyik
nek kpre 1800 , és a’ másiknak ÖOO lábnyi, 
Mind a’ kettőből iszapos víz folyt, melly a* 
forrástól 300 lábnyi távolságra öszve jö tt, 
és mintegy két óra múlva egy 150 lábnyi 
Szélességű, és 12 láb mélységű patakot for
mált. Ez némellykor erdei patak’ módjára ki
áradt , és mind a’ két partjain t)0—80 lábnyi 
távolságig kiöntött , melly alkalmatossággal 
kőhidakat, tüske-bokrokat, kőfalakat, és há-? 
zakat elsepert, öszve rontott, és a’ mezőt 
egészen elpusztította. Midőn ezen föld-sülye- 
dés támadott, a’ felhők réz színűek voltak, 
a’ levegő gyánta-szesszel ( electricitas ) tele 
volt, a’ forróság kiállhatatlan , a’ sűrű meny- 
kő béiitéseket, ’s a’ fényes szemvakitó vil
lámlásokat hallani, és látni lehetett. Egy 
órával elébb alig emelkedett egy szellötske, 
azonnal támadott egy dühös Orkán , mellyet 
minekutánna az egész égi-háboru ideje alatt 
erősen esett az essö , két óra múlva egy tsen- 
des szellő, és kellemetes idő követett, 
Még három nap múlva is az Ayre folyója sok



büdös vízzel vegyes volt, és pedig mindenütt 
a’ hová tsak azon patak folyhatott, a’ mező 
iszappal, poronddal, szikla - darabokkal , és 
gyökerestől kiszaggatott fákkal 8—3Ó hü- 
velyknyiig vala beborítva.

Folyó esztendei Sept. C-kán Vasárnap 
délután 3 órakor, és 25 minutumkor Cremo- 
nában (Olasz országban) egy meglehetős erős 
földindulást éreztek , melly déltől éjszak felé 
nyúlt. A’ lökések földalatti tompa morgások, 
és ingások négy perczenetig tartottak. Ezen 
tünemény igen nagy félelmet terjesztett a1 
lakosok között , főképpen azok között, kik 
éppen azon órában a’ templomban az Isteni 
szolgálatra öszvegyületkezve valának. A' Sz. 
Domonkos temploma' boltozatja sok helye
ken elhasadt. Több rendbéli kémények bees
tek; a* kőfalak, ’s a' boltok némellv házak
ban nagyon megromladoztak , sőt még a* ha
rangok kongását is lehetett hallani. Az ég 
ködös vala, a’ szél éjszak felől fú jt, későb
ben kitisztult, és a’ nap ismét kezde sütni. 
Gyengébben, de azomban ingássa], és tom
pa zúgással estvéli ß * órakor a’ földindulás 
ismét megjelent , és 5 perczenetig tartott. 
Sokan résszerént a’ theátromból , résszerént 
a’ házakból kiszaladtak az útszákra , "s pia- 
czokra, hol az uj’ földindulás félelme miatt 
az éjjelt töltötték, melly mindazonáltal, hálá 
ßz Egeknek , többé nem jelent meg.
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A* h a la n d ó sá g  Bétsben*

Folyó esztendei Augustus hónapban (ki? 
vévén az egy esztendőn alól lévő gyermeke
ket) Bétsben 585 személyt ragadott el a’ ha? 
Iái. A’ férjfiak’ neméből 30Ó, és az asszo
nyok’ neméből 27tJ lélek költözött a’ másik 
yilágra. 1 és 10 esztendő közt meghalt 8(J ;—? 
10 , és 20 közt 52; —: 2 0 , és 50 közt lo t ; —r 
50, és UO közt 78 j-?-40, és 50 közt 72 
6o , és 70 közt 6/*; — 70 , és 80 közt 51;—: 
80 és QO közt 15 ; — 9 ° , és 100 közt l. — 
Qszvesen 585. Ezek közöl az Öregség miatt 
meghalálozott 37 személy. — Száraz-beteg? 
ségben 68. — Elgyengülésben 16. — Tüdő? 
száraz betegségben 3. — Tüdő-veszésben Q3, 
— Forró hideglelésben 56. — Himlőben 4.—, 
Guta-ütésben 26. — és vízi-betegségben 2Q 
személy. Ó7 személy közöl, kik a’ 71 eszten
dei kort elérték, vagy felyiil haladták , volt 
férjíi 39 , és asszony 28. — Az aggott öreg 
férjfiak közöl kettő volt 72, egy 7 5 , három 
74, öt 75, négy 7Ö, Három 77 , három 78, 
öt 79, egy 80, egy 82, négy 84, három 86, 
egy 37, egy 88, egy 89, és egy Q2 eszten
dős öregek. Az agg-asszonyok közül egy 71 , 
öt 7 2 , három 73, egy 74, három 7 6 , há? 
rom 77, kettő 78, hat 79, egy 81 , egy 85, 
egy BÖ, és egy QO esztendős öregek. Kü* 
lömbféle szerents.étlenségek ált^I 2Q személy 
veszett eb
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Hóldfény* 9*ítdrványaé
Ézén természeti tüneményt. mellyel a* 

feelgyionli tartötnányokban Tettek észre 4 a* 
Brandenburgi tartományban is látták. Égy 
tudósítás szerént, inellyet Efemmenbol írtak * 
egv odavaló Tisztviselő ezen természeti tü
neményt Augustus 16-ka’ esttéjén Börnike, 
és Staffelde faluk közt szemlélte. 9 óra előtt 
5 minutával a’ hold a’ láthatáron felyöl egy 
erdő megett délkelet felé emelkedvén, a’ vi
lágosságát esy éjszak - nyugoti feltornyozott 
setétes , és jégessővel fenyegető felleg felé 
vetette, mellvnek vissza-verödése szivárványt 
formált, melly 7 minutumig látható volt. A’ 
nap’ sugárai által formált szivárványnál kes
kenyebb , és haiaványabb volt, külömkeit 
pedig Ugyan azon színeket játszotta.

A p r ó s á g o k
öwen nevű bárom testvérek , Holyheí- 

adból valók, az ö áltatok feltalált búvár-ha
ranggal az írlandi tenger-partoknál próbát 
tettek. Ennek segítségével négy nap alatt egy 
hajóból, melly ottan 1802-dikben elsüllyo- 
d e tt, sok arany, és ezüst-pénzt szedtek.

Brüsszelből jelentik: hogy Aug. 20-ikárt 
Seraing mellett (Lüttich megyében) egy kő
szén-bányában irtóztató pattanás (explosio) 
történt. 56 munkás dolgozott benne ) 20-at
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*
közűlök azonnal kihúztak , de ezek közűi is 
többen már meghaltak, vagy megfognak hal- 
jii ; a’ többi 56 ott mindjárt Szörnyű halált 
halt.

Párisban most az Asszonyságok olly bő 
ujjú ruhát viselnek, hogy az udvarisághoz 
tartozik az asztalnál egy ládátskát fűző tök
kel oda nyújtani a’ bő ujjak’ fel-és korul tő
zésére, ne hogy azok a’ leveses tányérba ér
jenek. Azonban tehát már arra is kell vi* 
gyázni * ne hogy a’ tő a’ levesbe essék, ’s 
úgy azt a’ büszke Dáma elnyelje.

Az Orosz birodalom lakosai legalább is 
80 külombféle nép - törzsökökböl állanak * 
kiknek eredetök , szokásaik * természetűk , 
nyelvök egymástól egészen külömböznek* 
Erre tanit minket egy munka , melly a’ Sz. 
Pétervári Akadémiának jutalmára érdemes 
volt*

R ej t e t t  szó:

Három tag nevem* és minden híg dolgot
ereszthetsz

Rajta; fejem’ Vedd-el, ’s Vármegye kapja
nevét.

J e g y z e t :  A’ 2k-dik számbeli Rejtett 
szó: Torok.



H a s z n o s

M u l a t s á g o k .
1 8 2 9.

dtss..... —' .. . ■-==»

Nr\2 6 .

TekéntetesJs Tudós V i t k o v i c s  Mi 
h á l y  LV s z o m o r ú  H a l á 
l á r a .

L an tosi H on nu nk n ak  szo m o rú a n  zengeni j e r te k !
’S  M ind  a* két sz e m e te k  k ö n n y ek et ö n tsön  a lá !  

S ír ja to k  1 ah  m é l t ó i  m er t V i t k o v i c s  it t  h agya  ,
e lh a lt

A’ ki S ereg tek n ek  C z ím e r e , D isze  v a la .
KI m en t csak  h a m a r  a’ h ír  K u lc s á r j á n a k  utánna  

H o g y  D á m  ó n j á t  o t t  újra ö le lj e  keze.
H ú z  n o s - M ú l a l s á g !  te  m agad  lé g y  erre

B izo n y sá g  *)
E gym ásn ak  m iily e n  K e d v e s i  v o lta k  Ezek 1 

S z é p - H a l o m !  in d u lj m e g ,  zú d ítsd  L e lk ű n k b e
Keservid’

H o g y  k ik i M it v e sz te tt?  érzen i tu d ja  V e le d !
É s T E  M a g y a r -H elico n ’ t is z ie lt t  V eteránusa 1 L an tod ’ 

Z en d ítsd  M á t y á s u n k ’ szép  P a lo tá ja  a la tt.
*S h o g y h a  M eánd ernél T á rsá t  a’ H attyú  siratja  

J er ! T E  E zen  keseregj a’ D un a partja fe le tt !  
(J a j!  de rem eg  S z ív e m ! !  m o st  m in d járt R ólad

is ír já k :
V itk o v ic so t k öveté  a* T e m e tő b e  V i r á g )

•) A’ többek között az 1827-diki Q-dik fél eszten
dei 11. M. 177 — ’s 193. Lapjai.

AÍŐHodik Fektetendő. 26
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Nemzeti Könyv-Tárunk* szorgalmatos Ö r j e !
Barátod

Itt hagya , k it s z e r é t é i ,  h á t k eseregve z o k o g d !  
N em  h iszem  t A ’ L e v e lé t  , m e lly e t  k ü ld ö tt  va la

R o firó l,
O lvashasd  száraz sz em m e l ak árm ik or is. 

V i t k o v i c s o m !  k é tszer  v o lt  T é g e d ’ ö le ln i  sz e 
re n c sé m

A kkori C sókjaidat h o lt lo m ig  em leg etem . 
E p ig r a m m á id  m íg  m eg  le sz n e k , N e  f e l e j t s t s e l  

H in tik  m in d  a d d ig  S ír o d a t  a’ M a g y a ro k .
K ovács S á m u el.

A" kis-gyermekekJ gondviselő Intézete 
Budán.

Tellyes igazsággal mondják az előkelő 
Tanítóink, hogy a’ kis-gyermekek’ gondvise
lő -és azokat kimivelö - Intézete , vagy az úgy 
neveztetett kis-gyermekek’ oskolája éppen ol~ 
lyan szükséges, ’s hasznos az emberiségre 
nézve, mint a’ himlö-óltás. De kiki közülünk 
eléggé tudhatja, melly nagy nehézséggel kel
lett küszködni a’ mély bélátású népeknek, 
hogy ezen iidvességes Intézetet elterjeszthes
sék, és most is, midőn a’ jótévőségek’ pró
bája már milliomokba került, sok rövid lá- 
tásuak vágynak, kik ezen nemes tettnek'igaz
ságát, ’s hasznos foganatosságát altaljában 
helyben nem hagyják, és ollyan hamis, ’s 
minden alap nélkül való rágalmazásokat hoz
nak elő, mellyeket az okos világ a’ megczá- 
folásra érdemeseknek többé nem tart. Semmi 
sints ollyan jó , semmi ollyan nemes, és szent,
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melly ellen nein volna kifogás, Nagy tsuda 
lenne, és minden tapasztalások ellen, ha ezen 
kisdedek’ üdvességes menedék- helyének is 
nem akadnának ellenzői. Mindent megezá- 
folni ezen a’ helyen lehetetlen. De a’ köz ta* 
pasztalásból azt meg is megbizonyithatjuk : 
hogy minden még a’ legtüzesebb ellenzők is, 
éppen ollyan jótevő barátokká, ’s részvevők
be válnának , mihelyest azon törekednének, 
hogy ezen sz. Intézet’ sikerét bővebben ki
tanulják, megvisgálják, és a’ meghatározott 
végre méltónak tartsák ; és elszégyenlenék 
előbbi hebehurgya tselekedeteiket, hogy mi- 
nekelö te áz Intézet’ jóságáról, hasznáról, és 
szükségéről meglettek volna gyözettetve, bal 
Ítéletet hoztak, ’s azt kárhoztatták.

Figyelemre méltó minden e’beli Intézet’ 
barátjára nézve tapasztalni , és tudni , hogy 
ezen Intézet O Ts. Kir. Fő Herczegsége Má
ria Dorottya az Ország Nádor Ispány' szere
tett Hitvesének oltalma ab#t áll, Ki a’ plá
nunknak kidolgozását, és annak végrehajtását 
is megtekinteni méltóztatolt, és Kinek határ
talan kegyességéből, és más emberszerelök* 
segedelme által, a’ Krisztina városi próba
intézeten kiviil, mellyet O Ts. Kir. Fo Her
czegsége a’ Nádor Ispányné, az Udvar-mes- 
terné T h u r n  Grófné O Excellentiájának ké
sérésében, folyó esztendei Junius 1-sojén, 
tudniillik első esztendei ünnep napján , há
rom órai látogatásával szerentséltetelt , ’s 
ezen való magos tetszését a’ N. Méltós. 
Szerzönének kijelentette, még kél más illyen



Hlyen Intézet, az egyik t. i. Budán, a’ másik 
Pesten állott fel, és ezen iidvességes intézet* 
gyiimöltsei már a* kezdetben is mutatják, 
melly gazdagok lesznek. A* nélkül, hogy az 
egy akarattal örvendező szülőket, vagy más 
figyelemre méltó jótévöket előhoznánk, azt 
tartjuk, hogy e’ dolgot nagyobb betsületre 
nem méltathatjuk, mint, ha Fő Pásztorunk
nak Kardinális, és Országunk Herczegi Prí
más O Eminentiájának az Intézet* kegyes 
Szerzőnéjéhez botsátott levelét közöljük, 
mellynek tartalma ez:

>»Nagy Méltóságú Grófné!
„Midőn a* minap azt a* Krisztina váró- 

fsában lévő Intézetet megnéztem, mellynek 
„felállását egyedül Excellentiád’ valódi ne- 
„mes és fáradhatatlan buzgóságának lehet kö
szönn i , még jobban meggyőzettettem a* 
„keresztény czéljáról, jeles elrendeléséről , és 
„rendkívül való hasznáról. Hogy pedig ezen 
, szép Intézet az én részemről is gyarapod
j é k  , a’ mennyire t. i, a’ terhes, *s egybe- 
„halmazott költségeim engedik, 0 öl tűzifán 
„kivül, esztendőnként bizonyos készpénzbéli 
„summát is ajánlok, a' mint is ezen eszten
d ő re  100 ezüst forintot rekesztek ide. A' 
„Mindenható Isten áldja meg Excellentziád* 
„emberszerető iparkodását *s adjon kegyes 
„munkálódásának kívánt előmenetelt, ki e- 
„ránt én megkülömböztetett tisztelettel ma* 
„radok ’s a* t. Budán Aug. 24-dikén 1829 
„Rudnay Kárdinális.”



Valóban nem tsak a’ nyavalyák, hanem 
a’ halálos esetek is a* gyermekekre nézve a* 
városnak ezen részében , hol majd minden 
gyermekek 6 esztendőn alól ezen Intézetben 
felvannak véve, és a’ mellybe a’ város’ egyéb 
részeiből is sokan vitetnek, nagyon megke- 
vesedtek; a’ mi természetesen abból szárma
zik, hogy a’gyermekek ezen Intézetben nap1 
pal szakadatlanul egésségesen , tisztán , és 
arányos munkásságban tartatnak. Még egy 
véletlen halál sem történt a’ gyermekek közt, 
a’ mi eléggé bizonyltja ezen Intézetnek hasz
nos, ’s szükséges voltát, nem számlálván ida 
az erköltsi, és értelmi kifejlődést, és a’ szü
lőknek egyéb hasznait. Meglévén arról győ
ződve , hogy ezen Intézetnek jótévősége * és 
közhaszna sokkal világosabb légyen , mintsem 
további ajánlás kivántatnék; és hogy a’ sors’ 
kedvezésében részes emberek felesleg való ja
vaiknak egy tsekély részét örömest szánják olly 
czélra, mellynek áldással tellyes következése 
nekik ezernyi jutalmat készít , béfejezésül 
ezen óhajtást botsátjuk az ember — ’s haza- 
szeretŐkhez : v a j h a  M a g y a r  O r s z á g  
s a j á t  g y e r m e k e i ’ s z á m á r a ,  a z o n  
a d o m á n y o k a t  v i n n é  az e m b e r i  s z e 
r e t e t ’ és h a z a ’ o l t á r á r a ,  m e l l y e k e t  
más  n e m z e t e k  o l l y  n a g y  l e i k ü e n  
á l d o z t a k  e g y é b  c z é l o k r a !

A’ kik ezen új időbeli hasznos Intézetről 
bővebb esméretet kívánnak szerezni, ne ter
heltessenek a’ kis gyermekek’ gondviselő, éá 
képző Intézetének alól írt Titoknokjához fa-
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lyamodni. ( alá írás) : Nemes R e h 1 i n g e n 
An t a l .

Tsudálatos forrás.
Vythe nevű tartományban (éjszak Ame

rikában) vagyon egy a’ legszebb, ’s legtisz
tább vízzel bővelkedő forrás, melly egész 
esztendőt által , kivévén Augustus, ’s Sep
tember hónapokat, egyformán ömlik. Tsak 
ezen két hónapban szokott rendesen meg
apadni , és kiáradni. Négy napig foly, és 
négy napig nem. Minekelötte az utolsó eset 
elérkeznék, mind addig bugyog kifelé a’ víz, 
míg végtére tsak egy tsepp marad. —* Négy- 
nap lefolyt a után hallani egy zörgést, melly 
a’ menydörgéshez hasonlít, és későbben nehány 
minutum múlva hirtelen zúgással a’ víz ismét 
áradva folyni kezd.

Hathatós Beszéd.
Egy Könyv-Tár’ megvizsgálásának al

kalmatosságával, melly a’ hires C r o m  vei  
familiáé volt, nem régiben egy felette nagy 
figyelmet érdemlő Írásra találtak, tudniillik 
azon fontos Beszédre, mellyel Cromvel Oli
vier a’ Parlamenlumot eloszlatta. Ez a’ Mor
ning-Chronicle’szerént szóról szóra igy követ
kezik: ,,Ideje már egyszer, hogy az ezen 
helyen lévő Ülésteknek véget vessek, mert



a’ minden jó erköltsöknek lábbal tapodása, 
és minden gonoszság’ gyakorlása által be- 
motskoltátok lelki esméreteteket. Ti egy ra
kás hitvány emberek vagytok, és valamint 
Esau, egy tál lentséért eladnátok a’ hazá
tokat, valamint Judás tsekély ezüst pénzért 
eltagadnátok Isteneteket. Ugyan lehetne e’ 
nálatok egyetlen egy erköltsöt is találni? 
Van e' valahol egy gonoszság, mellyben ré
szesek ne volnátok? A’ ti vallástok nem jobb 
a' lovaménál  ̂az arany a’ ti Istenetek ! Ugyan 
ki nem tserélte el közülöttetek a’ lelkiesmé- 
retét pénzért? Van-e közöttetek tsak egy is, 
kinek a’ köz jó elomozdilása a’ szivén tsak 
egy kevéssé is fekszik? Ti gyalázatos terem
tések , nemde ezen szent helyet megferlőz- 
tetlétek, 's az Ur templomát tolvaj-barlang
gá változtattátok? A’ ti fajtalan viseletelek 
által az egész Nemzet előtt a* legnagyobb 
gyülölségben vagytok. T i , kiket a’ köznép 
a’ terhek’ elhárittatása végett küldött ide, 
magatok lettetek a’ népnek legnagyobb ter- 
bé re. A’ hazátok tőlem azt kívánja, hogy 
ezen Augias istállóját kitisztítsam a’ ti gya
lázatos tanátskozástoknak véget vetvén, és 
én az Isten segítségével, és erejével, mellyet 
nékem ajándékozott, azért jöttem, hogy ezt 
véghez vigyem. Ugyan azért éltetek’ veszte
sége alatt parantsolom néktek, pusztuljatok 
innen. Takarodjatok! ki veletek! ki! vásárolt 
rab-szolgák! nyissátok fel az ajtót.! Vigyétek 
magatokkal ezen tündöklő gyermeki játékot, 
és ott magatok után zárjátok bé az ajtókat!”
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A p r ó s á g o k .
Török birodalomról tett Statistikai Jegy

zésiekhez hozzá lehet tenni C i r i a c y  Ur’ 
előadását. Az ö felvetése szerént Európai Tö
rök országban van 2,000,000 Török, 5,000, 
000 Görög, 1,800,000 Szerbus, 1,500,000 
Bolgár, 1,500,000 Moldovai ’s Oláh; mind 
eggyütt 9,800,000 lélek.

Éjszaki Amerikában Ontonagon folyó
hoz közel egy irtóztató nagy darab tiszta 
rezet találtak, melly olly nagy, hogy réz
sziklának nevezik. Már több próbát tettek 
Vele , hogy apróbb részekre darabolhassák , 
széllyel-hányassák, de ez lehetetlen vo lt; 
tűz által is próbáltak valamit belőle leolvasz
tani , de ez is lehetetlen volt. Tehát tsak ha- 
szonvehetetlen hints marad.

R e j t e t t  szó:

Első hármam bárány-bélből készitődik;
A’ más kettő úgy jó , ha jól megverődik. 

Az egészt sokszor az utolsó okozza,
Egy kis otthon-ülés, s thea helyre hozza.

J e g y z e t :  A* 25-dik számbeli Rejtett 
szó: T&atorna.

\. —
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A3 Gurney Űr3 Gőz-szekere.
A’ G u r n e y  Úr’ goz-szekere, mellyel 

a* minap igen szerentsés próbákat tettek, 
nintsen arra határozva, hogy azon személyek 
utazzanak, vagy rajta terheket vigyenek, ha
nem. egyedül huzó erő gyanánt szolgál, 
melly egy utasokkal megterhelt kotsit 8— 10 
Angol mértfóidnyi távolságra egy óra alatt 
húzhat. Ezen Göz-szekérnek U kereke, és a* 
gőz-műszeren kiviil 2 személyre való ülése 
is vagyon, az egyik a’ műszer mester , a’ má
sik pedig a’ vámos’ számára van készitve. Le
vegő szivó-mív’ kölyüje vizarányos lineában 
a’ szekér’ alatt van húzva. Ä’ mozgása, 
a* hátulsó kerekek’ tengelye alá helyhezte- 
tett hajtó kerék által megy végbe, és pedig 
úgy , hogy az erőt tsak egyedül egyik hátulsó 
kerékre, vagy pedig ha az ember mind a’ket
tőre akarja, egy formán eresztheti. A’ mozgás’ 
módja abban küiömbözik a’ közönséges sze
kértől hogy ez elölről vonattatik , amaz 
pedig hátulsó kerekek’ tengelyére ható erő

Második • Félesztendd, 27
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által haj tátik. A’ műszert ülésből egy viz- 
arányos (horizontalis) kerék által kormá
nyozzák , melly a’ hátulsó kerekek’ tengelyé
vel úgy van öszvekotve, hogy egy ember a* 
kotsit képes jobban igazgatni, mint olly sze
keret , mellyet lovak húznak. A5 műszert min
den pillantatban meglehet állitani; nagyságá
ra nézve éppen ollyan hosszú, mint egy 4 
kerekű szekér rúd nélkül, az az mintegy 10 
lábnyi, úgy, hogy ha hozzá útasokkal megter
helt szekeret akasztanak, egybe véve mind a* 
két kotsi eszköz’ hosszaságát egy négy kerekű 
kotsinak , mellyben két ló vagyon fogva , 
hosszaságát felyül nem múlja. Azon dörzsö
lés vagy inkább vágás , mellyet az útakon 
okoz, ollyan nagy, mint egy 8 keréké. Ezen 
műszer legalább fél óráig a’ tsinált úton fel 
futott egy szokatlan meredek dombra, több 
fordulásokat te tt , és ezen idő alatt 4—5 An
gol mértföldet haladt. Hozzá tsatoltak azután 
egy négy személlyel megterhelt kotsit , 
mellyet a’ műszer azon az úton legna
gyobb könnyűséggel (elkerülvén mindazon
által a’ meredek dombot) ugyan annyi idő 
alatt maga után húzott. Minthogy a’ műszer 
függölékes nyomásra vagyon alkalmaztatva, 
és sok gőzt kiván, természetes dolog, hogy 
sok vizre ’s tűzi fára is vagyon szükség, és 
szükségképpen minden fél órában, új viz 
töltést, és minden órában fris kénes koszént 
kiván, úgy hogy 4, és 8, vagy 5 , és 10 
mértfoldnyi arányos távolságra, a’ menetel’ 
sebességéhez képest, mind a’ két czikkelyből
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a’ szükséges mennyiséget készen kell tartani. A’ 
gőz-szekérnek a’ hozzá ragasztott, ’s utasok
kal megterhelt kotsinak zörgése nem ollyan 
nagy, mint egy két lovas kotsié. A’ kénes 
kőszén igen kevés gőzt ereszt. Az öszvekap- 
tsolt két szekérnek mind a’ nyolcz kereke 
nem tsinál ollyan nagy p o rt, mint egy négy 
kerekű kotsi szokott tsinálni. Azon félelem, 
mellyet függőlékes nyomásra alkalmaztatott 
műszer okozhatna az list’ készitése által elhá- 
rittatik, mellynek nem egy nagy ürege van 
hanem több egymásba kaptsolt tsövei. Ha 
valaki ezen müvszerre akar ülni , kotsi 
bér’ fejében fizet 3 pencet egy mértföldért. 
Tudni való dolog, hogy minekelölte ezen 
műszer úti mozgásba tétetődnék , szükséges , 
hogy a’ viz, ’s kénes kőszén lerakóhelyek! az 
illető utak mellett el legyenek rendelve, 
mellyeket egyedül tsak ezen czélra kell for
dítani.

Selyem készítés Pbiladelphiábaű.

Egy d’ H o m e r g u e  nevezetű Ú r, ki 
fiatalabb korának nevelését egy részből Fran- 
czia országban egy nagy Selyem-fábrikában 
kapta, és az által alkalmatossága volt magát, 
ezen Fábrika’ munkáiban a’ selyembogár te
nyésztéstől fogva egész a’ drága Selyem-szö
vet’ készítéséig, gyakorolni, Philadelphiában 
a’ Selyem-bogár tenyésztéssel, és a’ selyem
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készítésével több próbákat te tt, mellyek igen 
jó következésüek voltak. Nevezetesen az ő 
durva Selyme vakító íejérséggel ragyog, és 
az által nagyon külömbözik mind az Olasz, 
mind a’ Franczia selyemtől', melly a’ köz 
tudomány szerént sárgás. A’ seiyembogár* 
gombolyogjának nehézsége különös figyelmet 
érdemel, mert majd kétszer annyit nyom, 
mint az Európai selyem gombolyagok. A’ 
próbákat egy Hollandus familia majorjában 
kezdették tenni, melly Philadelphia szom
szédságában vagyon , ezen familia a’ selyem
bogár - tenyésztéssel foglalatoskodik. Pascaiis 
nevű Orvos egy ollyan módot talált fe l, 
melly által a’ selyembcgarat gyánta szesz ál
tal (electricitas) nagyobb munkásságra na
gyobb , ’s tisztább gombolyag formálásra le
het kénszeriteni. A’ selyem - tenyésztésre , ’s 
mivelésre a’ Philadelphiai lakosok , főkép* 
bizonyos időtől fogva, nagy figyelmet for
dítanak«

A* muzsika’ állapotja Am erikában.
New-Yorkban négy Játékszin vagyon t. 

i. Park, ßowry, La Fayette, és Schottam. 
Ezekben komédiákat, szomorú darabokat, 
egyes o p e ra ,—és kis darabokat, de nagy 
Operákat soha sem adnak elő , mivel a* 
muzsika-kar rendkívül rósz és tökélletlen. 
Itten ritkán találhatni két klárinétet, fagot
tot joboét, trombitát, és dobot együtt sehol 
se; sőt az oboe esméretlen eszköz , a’ mi
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innen is megtetszik, hogy egés^ éjszak Ame
rikában tsak egyetlen egy Oboista vagyon j ki 
Baltimorban lakik. És mind a’ mellett hogy 
a’ muzsika kar olly tökéletlen, még is a’ hi
res Hayden Synphoniáit ’s egyéb munkáit 
adják elő és midőn a’ muzsika eszközök’ 
fogyatkozása miatt a’ darabok’ rendes elő
adása gyakran az ember’ füle’ hallattára 
félbe szakad , ezt a’ kalgatást megpikenés 
(pausa) gyanánt tartják, és azután ismét to- 
,vább mennek. Minden muzsika-karban van 
egy nyújtható trombita, melly nem trombi
ta , hanem inkább gordon hangot ád, sőt ha 
a’ muzsikus jól tudja fújni némellyik ollyan 
hangot is adhat , mint az első hegedű. A’ 
nyújtható trombitán , és a’ nagy bőgőn ját
szókat legjobban szokták meglizetni, kik he
tenként 16—17 dollárt kapnak, az első Klá
ri netistáoak 15 dollárt fizetnek hetenként. 
A’ vasárnapot kivévén minden nap tartatik 
próba, melly estvéli kilencz órakor kezdődik 
és mintegy reggeli 1 órakor végződik. A’ 
theátromi foglalatoságokon kívül klavirra , és 
gitárra tanítanak a’ muzsikusok, melly fogla- 
latoság reájok nézve felette hasznos , mert 
ez által rövid idő alatt kis töke - pénzt is 
szerezhetnek magoknak; de ezen két eszközre 
alig lehet jó tanítókat találni. A’ jó Tanitók 
egy óráért kapnak l dollárt, mások 18 dol
lárt 24 leczkéért. A’ középszerű tudományu 
muzsikusok , kik másutt alig élhetnének- 
c l , itten betsületesen kijöhetnek, és ha tsak 
egy kévéssé gazdálkodnak , vagyonokra is te-i



hetnek szert, és a’ mellett még jeles meste
reknek is tartatnak. Hogy pedig itten muzsi
kára valaki tanitkasson, elkerülhetetlenül szük
séges , hogy az Angol nyelvet jól tudja.

Bonaparte és Fouché.
Bonaparte, midőn Majlandon keresztül 

utazna , belé szeretett G r a z i  ni  szép énekes
nőbe, és B e r t  h i e r  Hadi segédjére bizá 
a’ dolgot, hogy ezen minden tekintetre nézve 
kellemetes leányt Párisba az Olasz Operák
hoz költöztesse, mellyre néki egy saját ne
ve’ aláírásával megerősített kötelező levelet 
is (Chartabianca) adott. B e r t h  i e r  ezen tsi- 
nos portékát felrakván tulajdon hintójára Pá
risba hozta , hol a’ tartás’ fejében hónapon
ként '20,000 frankot rendelt, azon számtalan 
ajándékokon kívül , mellyeket az első Polgár
mestertől kapott, ’s mellyek szinte 20,000 
frankra mentek. De Bonaparte, a’ ki semmi 
botránkoztató jelt nyilván nem akart mutat
n i , és Hitvesében a’ szerelem-féltést nem a- 
karván felinditni , a’ szép angyalt tsak rövid 
ideig,  ’s lopva látogatta meg. G r a z i  ni  
unalomból halálra belé szerete R o d é  Muzsi
kusba , ki az égész világ’ megegyezésével a’ he
gedűn legnevezetesebb mester volt, valamint 
G r a z i  ni  az éneklésben, és bátor Be r t -  
h i e r és J u n o t’ szoros felvigyázása alatt 
volt, még is alatlomban gyakran öszve jött 
R o d é  vak Ezen dolog a’ Bonaparte’ fülébe
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jővén , egyszerre azt mondja Fouchénak a’ 
bátorságra ügyelő Fő Tisztnek: ,,En azon fe
lette tsudálkozom , bogy az Ur , minden ki
kiáltott ravaszsága, és fortélyos mestersége 
mellett is némelly dolgokat még sem tud ki
tapogatni!” „Igen” felele Fouché: „voltak 
ollyan dolgok, mellyeket én eddig nem tud
tam , de most tudom ; p. o. egy meglehetős 
kis testállásu ember , szürke kapuiban, ki 
gyakran a' Residentiából titkos ajtókon ki- 
menvén egy inas1 késérésében felül egy hin
tóba, és G r a z i  ni  asszonyomot reptéhen 
meglátogatja, az a’ kis ember pedig az U r, 
ki eránt a’ kellemetes G r a z i n i ,  Rode Vir- 
tuosus kedvéért hivtelen lett.” Ezen szavakra 
a1 Consul hátat forditott néki, lsengetett, és 
Fouché eltávozott. A’ szép Grazini minek- 
utánna Berthiernek legfényesebb ajánlásait 
is el nem fogadta volna, öszveszedte magát, 
és R o d e kedvesével Orosz országba eluta
zott, hol szép eszök által mind a’ ketten rö
vid idő alatt nagy szerentsére, és gazdagság
ra tettek szert. >

A p r ó s á g o k ,

Batavia mellett Java szigetén minden 
falunak (vagy Compongnak) vagyon egy tulaj
don tigrise , melly minden éjjel a’ falut bé- 
járja az ott találtató dogot, vagy hús mara
dékot elemészti; és a1 falunak soha egy lakosát,
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még gyermekét sem hantja; sot á’ mint 
mondják szorosan vigyáz, nehogy más tigris 
az Ő megyéjébe menjen.

Franczia országban új találmányra teltek 
szert, mellynél fogva ha a’ kendert vagy 
lent, olajba ásztatják, hóval bétakarva két 
három hetré a’ fagyra kiteszik, ollyan lesz 
mint a’ valóságos gyapot (pamuk),t. i. finom
ságára , puhaságára , és fejérségére nézve a’ ter
mészetes gyapotnál semmivel sem alább való.

Különös, és bizonyára nem személyes 
befolyás nélkül való dolog az , hogy mostan
ság m i n d e n  Amerikai szabad Státusokat 
katona emberek kormányoznak. Az Egyesült 
Státusok’ Praesidense J a k s  on Generális; 
Mexikóé G u e r r e r o  Grlis ; Gualimaláé A- 
r e a  Gralis; Kolumbiáé B o l i v á r  Grlis; 
Boliviáé S a n t a - C r u z  G rlis; Perué L a 
M a r  Grlis; Chilié P in  tó  Ezeredes; Bue- 
nos-Ayresé L a v a l l é  Grlis; Haytié B oy
e r  Gralis.

R ej t e t t  szó:

Első felem okos embernek fegyvere;
Másik a’ kártyásnak nem kedves embere. 
Magam a’ többféle nemzetet szeretem, 
Eggyiket másikkal öszve - szerkezletem.

J e g y z e t :  A* 20-dik számbeli Rejtett 
szó : Hurut.
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Bese Urnák második levele.
Be s e  Ur , kinek első tudósítását folyó 

második félesztendei 5 szám alatt lévő Hasz
nos Mulatságainkban közlöttük , újonnan El- 
ború hegyallyáról T i m o n i  Odesszai Tsá- 
szári, és Királyi, Consulhoz illy tartalmú 
levelet küldött: „írom Levele.met azon Hely
irő l ,  hol lábaim alatt 8000. nyomdoknyj 
„mélységben fekszik a’ tenger, és a’ rettentő 
„Elborúnak ormai szinte az Egekbe ágaskod
ónak. Egy szerencsés esetvagy is inkább ból* 
„dog csillag vezérle engemet utazásomra , hogy 
„éppen ezen szempillantásban jövék Caucasus 
„Tartományába, a’ midőn O Excellentiája 
,,Emanuel Generalis Felséges Udvarának ren
de lése  szerént az Elború hegyre vette úta- 
„ zását. Hit én nem találván már Stauropoly^ 
„bán, azonnal elmenék a’ Constantinogorszkl 
„meleg fürdőkbe, hol Ő Méltósága és Farai- 
„liája egy holnap ólta tartózkodott, és éppen 
„készülőben vala, ezer katonának és négy 
„ágyúnak kisérése mellett az elindulásra*

Második Ftlesztendö. 28
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„Mint hogy pedig a' Birodalmi Helytartónak 
„engedelme nélkül senkinek a’ Caucasusi 
„Nemzetek és Orosz Birodalom között lévő 
„lineát által hágni nein szabad, Levelem ál - 
„tál kikértem Kegyelmét, hogy magamat is 
„azon Expediliohoz kaptsolnom engedné , 
„vagy pedig szükséges biztos embereket mel- 
„lém rendelni méltóztasson, kik engemet in
jáén  M a g y a r  és M o s d o k  Városokba ki
férnének. — O Méltósága érdemem felett 
„való szivességel fogadá kérésemet, és még 
„azon éjjel meg kiildé meghívását, hogy 
„hozzá, ki 80 versnyire távol volt, sietnék. 
„Tellyesitettem is ezt azonnal ló háton. 20 
, ,Kozák adatván kíséretemre. — Hat napig 
„nem tettünk egyebet a’ változó napok mos* 
„tohasága miatt oily időre való várakozásnál, 
„mellyben lehetséges lenne az Elborúra ka
paszkodnunk. Ezen utazás valóban a’ ter- 
„mészeti Históriának és Geographiának bŐ- 
„vebb terjedésére szolgálni fog: mert csak 
„most közelítettek legelőször az Európai Tu- 
„dósok e’ szörnyű hegynek tövéhez, melly- 
,,nek magosságát is a’ mostan velünk ide jött 
„ Orosz Pétervári Tudósok határozták meg, 
„'s úgy állították, hogy 1Ó700. lábnyi ma- 
„gossága légyen a’ tenger szine felett. Fel
é rv é n  a’ hegynek bizonyos magosságára egy 
„szembetűnő kősziklára a’ Generalis Urnák 
„és a’ Pétervári négy Tudósoknak nevei az 
„enyimmel együtt örök emlékezetre bévé- 
„settettek. Hizelkedek is magamnak , nem 
„fognak reám neheztelni Ilazafiaim , hogy



„egyik közölök az édes Magyar Nevet haj- 
„dani Honnyában, honnan már századok ólta 
„ elköltözött, viszont felélesztette. — Ezen Uta
lásom ban alkalmatosságom volt több Nem
zetségeknek Elöljáróival szóllanom , és észre 
„vennem , hogy még Caucasus lakosai között 
„fent légyen becses emlékezete a’ hajdani 
„Magyaroknak.

„Vissza jővén utazásunkból, melíyben 
„15 napot töltöttünk első gondom leve ész
revételeim ’ rendbeszedése. — Ha ezen Ex- 
„peditioból vissza térek, szándékom e’ K a1* 
„ b a r d i a k o t  és az O s z é t t e k e t  látogat
n o m ,  a’ hajdani roppant M a g y a r  város
i a k  düledékeit vizsgálnom , a’ körül lévő 
„népekkel szóllanom és úgy M o s d ó k r a  
„áltat költöznöm, hogy ottan az Imre Mis- 
„sionarius Atyával tanátskozhassak , a’ ki már 
„20 esztendeig ottan lakván a’ kiilömbíéle 
,,nemzeteket megismérte. Ennyi időnek lé- 
fo ly ta  alatt , reményiem megnyerem Ma
g y a r  országból kívánt útasilásimat és ohaj- 
„ to tt segedelmemet.

„Riznich Urnák lészen annyi szivessége, 
„amiképp’ megegyeztünk , hogy azokat a’ 
„nagy Méltóságú Emanuel Generálishoz Sztav- 
„ropolyba küldi, kinek kormánya alatt leen- 
„dek addig, míg vizsgálódásaim szinte a’ 
„Fejér- tengernek (Mare Caspium) partjai
dhoz fel nem vonnak. — Ámbátor az időnek 
„mostohasága és szükséges táplálásomnak fo- 
„gyatkozása , m elle t Crimea’ pusztáin és a’ 
„Fekete - tenger’ partjain, kiváltképpen pedig
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„az Orosz taligákon volt hányattatásom miatt 
„szenvednem kelletett, testemet megsanyar- 
„gatta; de azért még is mondhatom, hogy 
„valamint egésségem soha sem volt jobb, 
„úgy kedvemnek vidámsága is , mellyéletem- 
„nek fő boldogsága, egy szempillantást sem 
„távozott tőlem,

„Kérlek azért Uram, légy olly kegyes
s é g g e l ,  küldjed levelemnek párját a’ Fel
eség es Udvar Ministeréhez ; mert bátran hi- 
„zelkedhetek magamnak, hogy Fő Méltóságú 
„Hertzeg Metternich, mint Magyar ország
i a k  is FŐ Mágnássá, nem fogja meg vonni 
„tplem kegyes tekintetét és levelemet a’ 
„Magyar országi Nagy Méltóságú Cancella- 
„riussal közleni, hogy nagy Lelkű Hazafiaim 
„egésséges és szerentsés voltomról tudósit- 
, , talván fel válalt fáradtságos és költséges 
„igyekezeteimben segedelemmel lenni mél- 
„tóztassanak.”

Rothschild3 háza.
A’ Rothschild’ háza 5 testvérekből áll; 

a? legöregebbik testvért A n z e l m n e k  neve
zik, ki 1775. esztendei Junius 12-kén szüle
tett , és lakik a’Ménus mellett lévő Frankfurt
ban , hol ő az Ősi háznak feje. A’ másodikot 
S a l a m o n n a k  hívják, ki I7 7k-dik eszten
dei September Q-kén jött e’ világra , ez 181Ő- 
diktól fogva váltva hol Berlinben, hol Béts- 
ben lakik,nagyobb részént mindazonáltal előbb
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az utolsó fő városban tartózkodott. A’ harma
dik N á t h á n n a k  neveztetik, ki 1777-dik 
észt. Sept. ifi-dikán született, ez az az em
ber, ki a’ maga éles belátása, fontos fogla
latosságai, ’s pontos szolgálatai által a’ Bri
tannia’első Státus férjfiainak bizodalmát meg
nyerte. 1793-diktól fogva Londonban él. — 
A ’ negyedik K á r o l y ,  ki 1788-dik észt. 
Április 24-kén született, 1821-diktŐl fogva 
Nápolyban lakik. — A’ legfiatalabb’ neve 
J a k a b ,  ez 17Q2-dik esztendei Majus 15-kén 
Született; a’ második testvérjének egyik leá
nyával , ki a’ maga idejében legkellemetesebb 
asszony vo lt, öszvekelt, és 1812-diktÖl fogya 
Párisban tartózkodik. Az attyok R o t h s c h i l d  
M a y e r  A n z e l m  volt; született l?i*3-dik 
észt. a’ Ménus mellett lévő Frankfurtban, meg
halt 1812-dikben. — Tsudálkozásra , egyszer
smind figyelemre méltó dolog , hogy ezen 
ház 12 esztendő leforgása alatt annyi kintse- 
ket tuda szerezni, hogy az Európai Fejedel
meknek részszerént költsön , részszerént sege
delem gyanánt tizenegy- tizenkét millióm fo
rintig osztogathatott, így Anglia mintegy 500 
milliómmal, Ausztria 120 milliómmal , 100,- 
000,000 Burkus ország , 200,000,000 Franczia 
ország, 120,000,000 Nápoly ország,00,000,000 
Orosz ország,10,000,OOOnémelly Német Udva
rok , és 30,000,000 Brazilia tartozik nékie , ide 
nem számlálván azon több milliomokból álló 
summákat, mellyeket a’ szövetkezett Udva
roknak háború költség’ fejében Franczia or
szágért fizetett, és más ideig óráig tartó kit-



lombféle Udvarokkal tett pénzbeli szövetkezé
seket, melljek az elöbbeni summákat jóval 
felyíil haladják. A’ Rothschild Urak’ érdemeit 
több Udvarok nyilván megesmerték. így a* 
nékiek adott sokféle Rendeken kívül, már 
1818-dikban minden testvérek Burkus Királyi 
Kereskedésbeli Tif kos-Tanátsosokna k, 18 I l 
dikben Kur-hassziai Finánczia-Tanátsosoknak, 
és a’ mostani Választó Fejedelemtől Financzia 
Titkos-Tanátsosoknak neveztettek. O Felsége 
az Austriai Tsászár 1815-dikben Ausztriai 
Nemességgel, és 1822-dikben Bárósággal éke
sítette fei Őket. Ezeken kivfil a’ Londonban 
lakozó testvér Ts. Kir. Consulnak, és két 
esztendő múlva ugyan ott Fo-Consulnak, va
lamint 1822-dikben a’ Párisban lakó testvér 
is Fő-Consulnak neveztetett.

2 2 2

Könnyű szer as kerti-tsigák pusztítása 
ellen.

Pike Úr Viegfeld-Parkban, Berkszhire 
Grófságban (Angliában) tulajdon tapasztalása 
által azt vette észre, hogy kertében a’ kárti- 
fiol, és édes káposzta plántákat a’ kerti tsi- 
gák minden áldott esztendőben kipusztitják, 
és hogy minden oltalmazó szerek’ használta- 
tása mellett i s ,  semmire sem mehet, végté
re arra határozta magát , hogy a’ kertjét 
szetskával béhinti; ö e’ végre aránj7os mennyi
séggel apróra vágott szetskát hintett az üveg
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fedél alatt lévő fiatal plántákra, valamint kí
vülről is az üvegre, ’s ez Őtet kívánt követ
kezéssel örvendeztette-meg. Illy móddal a’ tsi- 
gák a’szetskába keveredvén a’plántákhoz nem 
juthatnak. Ennél fogva reggel, midőn a’ fe
dél, fris levegő eresztése végett, fel emeltetik 
a’ felakadt, ’s megfogott tsigákat öszve keli 
szedni, és elenyésztem.

Hogyan kellessék a3 halikrát tyúkok 
által kiköltetnL

Illy módon a’ Chinarak (New Monthly 
Ma gazine szerént) felette sok halra tesznek 
szert, a’ mellvek külömben elvesztek volna. 
— A halászok a’ partokról, és a’ viz’ színé
ről a' kotsonya forma darabokat legnagyobb 
szorgalmatossággal öszve szedik, mellyekből 
sok hal-ikrát kapnak; ezeket fris, és kifújt 
tojásokba teszik, a’ tojást újra bétsinálják, 
’s azután kotlós-tyúk alá teszik. Bizonyos, ’s 
meghatározott idő múlva , minekelötte a’ to
jások a’ napnál me^melegittetnek, azokat a’ 
vízben eltörik. A' kis halak azonnal kibújnak 
a* tojásokból, mellyeket addig kell fris víz
ben tartani, míg ollyan nagyok lesznek , hogy 
lehessen őket a’ hal-bárkába a’ többi halak
hoz ereszteni. A’ halikra e szerént a’ China- 
be ieknél a’ kereskedésnek nagy ágát teszi.
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A p r ó s á g o k .
Berlinben , Báró H u m b o l d t  S á n 

d o r  Expeditiója felöl, mellj az Urál hegyé
re vette útját, azt a’ tudósítást kapták , hogy 
az utazó tudós Társaság , mivel a’ környüláU 
lások kedveznek, utazását továbbra kiterjesz
teni szándékozik; az Urál hegyét már háta* 
megett messze hagyta, és most azon az úton 
vala, melly a’ Chinai határhoz vezet; on
nan vissza akar térni*

v
Európai Török országban tsak egy város 

van 500,000 léleknél többel, öt 50,000-rel , 
és húsz 10,000-rel. A’ nevezetesebb városok 
egész birodalomban : Konstantinápoly 5(J7,000 
lakossal ( 88,000 házzal); Kairó 400,000 ; 
Aleppo 20,000; Damaskus 150,000; Philip
popolis 120,000; Drinápoly 100,000; Erze
rum 100,000; Szalonichi 70,000; Bosna Sze- 
rály 05,000 ; Bukurest 6o,000 ; Sumla 18,000-

R e j t e t t  szó:

Kedves vagyok magam Komám-asszonyéknál; 
Első tagom — mert hím — kedvesebb ma-ü r

gamnál;
Hátulsó tagomnak utánna ha teszed 

Elsőt visszafelé, vízen hasznát veszed.

J e g y z e t :  A’ 27-dik számbeli Rejtett 
'«zó: Tolmáts.
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Nro 29.

Az Egri Anja Káptalan diszesitő Jele.
A’ diszesitő Jel , mellyet Ő Felsége 

Apostoli Királyunk az Egri fö Anja Kápta
lannak adni méltóztatott, 8 szegletü bibor 
színű, aranjba borított , ( emaill) melly- 
nek setét kék szinü közepén olajba folt Sz. 
János ábrázoltatik ezen körül - Írással * S. 
Joannes Apóst, ad Port. Lat. (Sz. János A- 
postol a’ Római Udvar előtt.) A’ hátulsó 
vagy is fejér óldalán pedig Felséges Urunk 
nevének első betűi (F. I.") vannak, ezen Írás
sal környékezve: Munere Aug. Imp. et Keg. 
182Q (A’ Felséges Tsászár és Király aján
dékából I 829.) Az egész függ veres bársony, 
kék és fejér egybe szőtt szinü pántlikán, 
mellyre van le, és fel húzható kaptson tojás 
forma arany hengerke akasztva. Ezen hen
gerke közepén áll egy maga szinü sas, kiter
jesztett szárnyakkal , zöld dombról balra 
nézve akarván repülni, e’ fel-irással: Metr. 
Capitul. Agriense. (Egri Anya-káptalan.) 
Mind e’ felett pedig arany borostyán leve-

Mdsodih Félesztendő, 29
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leken zöld szironyon Magyar ország koroná
ja függ. — Boldog ország, mellynek Koronás 
Feje alatt, a’ veres, kék, és fejér szín alatt 
ábrázolt jobbágyi lángoló szeretete, hivsége, 
és szelíd erköltse í«ntartására , illy diszesito 
Jel által ösztonöztelik!

Tudományos Isméret.J

Egy fő rangu tudós férj fiútól illy Jelen
tést vettünk : A’ T a s c l i e o b u c h  f ü r  Va
t e r l ä n d i s c h e  G e s c h i c h t e  czimü , Ma
gyar országban mind eddig kegyes megelé
gedéssel fogadtatott munkának, XI-dik évfo- 
lyamatja Münchenben rövid idő múlva meg 
fog jelenni. Ámbár ezentúl Báró Hornmayr 
tsak maga fogja szerkeztetni, ö mindazáltal 
IVlagy'ar ország, ennek nevezetesebb történe
tei és jeles férjfijai eránt azon figyelemmel 
fog viseltetni, melly a5 tíz multévifolyamok. 
ból kitiindöklik ; a’ honnan reménylhetni, 
hogy szintolly kedvező lesz elfogadtatása, 
mint amazoké. Mindenkor szeme előtt tart
ván a’ már megjelenteket, ’s az elbeszéllést 
ott kezdvén , a hol az elébbeni félbeszakaszta- 
to t t , a köz akarattal feltett czélnak elérésére 
fog törekedni a’ Kiadó, hogy Olvasójinak. 
olly munkával kedveskedhessék , mellynek 
betse nem tsak rövid ideig tartó lészen, de 
a’ melly sok egészen ú j , és fontos történetek 
forrásául fog szolgáhatni. ’S valamint tiz esz
tendők lefolyta alatt nem voltak sikeredettek
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a’ fáradozások, úgy ennek utána sem lesznek, 
kiváltképen ha az Olvasók’ kegyes részvétele 
jövendőben seen szűnik meg. A’ munkának 
eléhbeni külső formája megmarad , ’s az Ol
vasók’ méltó kívánságának e’ részben is meg 
fog felelni.

A3 gyűrűk3 krónikája.
Hogy gyűrűket még a’ legrégibb idők

ben is hordottak, bizonyos dolog; de mikor 
jöttek szokásba, azt olly kévéssé tudjuk, 
mint azt, hogy ki fűzte az első koszorút. A’ 
Zsidók, és Egyiptombéliek már a’ legrégibb 
időkben viseltek gyűrűket, ezektől felkapták 
a’ Görögök, és a’ Görögöktől Olasz ország 
lakosai. Az Etruskusoktól vették a'Rómaiak. 
— A’ Rómaiak a’ Köz-társaság’ ( Respublica) 
idejében , a’ régi Németekkel, és más népek
kel együtt tsupa vas-gyűrűket viseltek. Arany 
gyűrűket eleintén tsak jeles ékesség gyanánt 
viseltek azok, kik valami fontos dolgokkal 
foglalatoskodtak, mint p. o. a’ Követek. En
nek következésében a’ Római Senátorok, cs 
Nemesek, mint a’ többiektől való megkülöm- 
bözteto jelt hordatták. A’ régi történet-írók 
azt állítják , hogy H a n n i b a l  a’ Kárthagoi 
FŐ hadi vezér, minekutánna a’ Rómaiakat a’ 
Canniií ütközetben meggyőzte, Kárthágóba 
három véka arany-gyűrűket küldött, mellye- 
ket az elesett Római vitézek’ újjairól lehúz
tak valn.*—• A’ Római jeles férj fiák az nrany-gyü?-
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rűk miatt tsak hamar a' Római Dámák’ irigy
ségébe estek, kiknek az arany-gyűrűk’ hordá
sa törvény által meg volt tiltva, a’ vas-gyű
rűket pedig , mellyeket az ideig viseltek, 
már igen tsekély ékességnek tartották , és e’ 
miatt a’ hiúságok az ezüst gyűrűkbe keresett 
vigasztalást. A’ vas-gyűrűk annakutánna tsak 
a’ szolgák' birtokába estek. — A’ mint a’ Ró
mai Státusokban a’ fényűzés, és pazarlás na
gyobb divatban kezdett lenni, melly által a' 
jó erkoltsök is megromlottak, úgy az arany 
gyűrűkre is kevesebb figyelem fordittatott;mert 
már akkor a’ közönséges asszonyok is viseltek 
arany-gyűrűket; idővel a’gyűrű-hordás ollyan 
divatba jött , hogy az embereknek mind 
a’ két keze szinte aranyba volt foglalva , 
mert nem tsak minden újjon, hanem minden 
ízen is, akár a’ jobb, akár a’ bal kezet nézte 
az ember, arany-gyűrűk voltak. Ebből kön
nyen képzelheti az ember melly alkalmatos 
lehetett az illyen pánczélozott kéz a’ munká
ra. Mikép eltsábittattak a’ gazdagság , és 
fényűzés által, a’ derék Római asszonyok ? 
kik a’ Grachusoknak , Scipioknak , ’s minden 
bajnokoknak annyai voltak. — A’ gyűrűnek 
eredeti, és fő czélja nem a’ volt, hogy drá
gaság gyanánt tekintessék, hanem az , hogy 
petsét-nyomó gyanánt használtassék. Éppen 
ezen értelemben véve lett*az öszvekelni szán
dékozókra nézve szokott jegy. A’ vőlegény a’ 
mátkájának, mint valami szent jelt, gyűrűt 
adott annak bizonyságául, hogy az egymás
nak adott szó megmásolhatatlan , és a' gyűrű



adás által mintegy le van petsételve. Hasonló 
czélra fordították a’ gyűrűt a’ Zsidók, Görö
gök , és Rómaiak , nem külömben minden 
régi nemzetek , kikről a’ história tsak em
lékezik , úgy hogy a’ szív’ hajlandóságát a’ 
jegyeseknél gyűrű által megbizonyítani már 
igen régi szokás volt, mikor a’ kereszténység 
elterjedett. — A’ gyűrű-váltásnak a’ jegyesek 
közt minden" ezen nemzeteknél semmi béfo- 
lyása sem volt a’ hitbeli ágazatokba , hanem 
tsak az ígéret5 tartását jelentette. Ugyanazért 
a5 keresztények is a’ gyűrűt minden religioi 
botránkozás nélkül hordhatták. És valamint 
a5 gyűrű tsak tsupán zálog gyanánt szolgált 
a5 jegyeseknél, úgy a’ szó-tartásnak fontos
ságát a’ gyűrű-váltásba annyira helvheztették, 
hogy a' kézfogás’ alkalmatosságával a5 jegy
gyűrűt nyilván szinte úgy megszentelték, mint
ha az új párok’ egybekelését újonnan az ösz- 
vegyűlekezett közönség' szeme előtt megerő
sítették volna. Ez a’ szokás es;ész a’ mi időn- 
kig fenmaradt a’ keresztényeknél ; a’ jegy
gyűrűt az oltár előtt a’ Pap megszentelte, és 
azután a’ jegyesek azt felváltották. — Mellyik 
kézen kezdettek gyűrűt hordani , az minden 
nemzeteknél nem egyforma volt, mert a’ Zsi
dók a’ gyűrűt jobbkézen , a’ Görögök, és 
Rómaiak a’ balkéz’ á-dik újján viselték , és 
pedig azon okból, mivel azt állították, hogy 
ezen újnak egy ollyan ere vagyon, melly a’ 
szívvel nagy öszveköttetésben van. A’ közép
ső újjon való gyűrű-hordás a’ szabad, és faj
talan élet’ jele volt. — Bátor minálunk is

2 2 9



230

vannak, kik a’ jegy-gyűrűt, mint régi emlék
jelt betsben tartják, vannak ellenben töb
ben, kik azt tsupán ékesség, ’s fényűzés gya
nánt fityegtetik, és több ujjaikat, — mit? 
sokszor mind az ötöt gyűrűkkel pánczélozzák. 
Szomorú tapasztalás , midőn az ember egy 
ollyan házi-anyának kezén gyűrűket lát, ki
nek külömben kötelessége volna a’ gyerme
keit ápolgatni , a’ ruhájokat mosni , és a’ 
konyhára gondot viselni, mennyiféle hasznos, 
és legszükségesebb dolgok maradnak el a’ 
gyűrűk miatt , mennyi akadályokat tesznek 
ezek a’ foglalatosságokban.— Hogy némelly 
nemes famíliából származott jó tehetségű dá
mák kezeiket felékesitik, 's a’ pompás ruhák, 
’s drágaságok által megkiilömböztetik mago
kat, ezt nékiek meglehet engedni, mert azok
nak több tehetségük vagyon, mint a’ polgár 
asszonyoknak. Soha sem tartotta a’ fő nemes
ség olly megkülömböztetett betsben a’ gyű
rűket, és egyéb ékességeket, mint némellv 
alatsony sorsból az ugorka - fára kapott hiú 
dáma, ki gyakran férjének sok esztendei izad- 
ságát az ujjain hordá, ki a’ felesége ragyogó 
gyémántjaiban férje ’s gyermekei eránt tar
tozó kötelességének megsértésénél és gazdasá
gának elpusztulásánál egyebet nem láthatott. 
— A’ középkorban a’ gyűrűket petsét-nyomó 
gyanánt viselték , mellyekbe gyakran a' leg
szebb , ’s legdrágább kövek valának foglalva, 
és igen mesterségesen kimetszve. — A’ régi 
iámák Januariusban gyémánt - , Februarius- 
ban rubin-, Martiusban zafír - , Aprilisben to-
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pász-, Májusban smaragd-, Júniusban ame- 
thiszt-, Juliusban aquamarin-, Augustusban 
krizolit-, Septemberben gránát-, Octoberben 
biáczintli - , Novemberben opál-, December
ben gyöngyből való gyűrűket visellek.

A’ fa - olaj mint hathatós szer a’ bor’ 
rósz íze és szaga eltávoztatására.

Sulisban (Franczia országban) Pomier 
Patikárius ollyan szert fedezett fel, melly ál
tal a' bor’ kellemetlen szagát és rósz izét el
lehet távoztatni , ha azt a’ penészes hordók
ban való tartás által kapta. A’ szer ebből 
áll: Hlyen megromlott borra t i s z t a  f ao l a 
j a t  kell tölteni, a’ hordót jól megrázni, és 
mikor már megtisztult, a’ két folyadékot 
egymástól elválasztani. A’ Journál de Phar- 
macie szerént a’ Királyi Orvosi Akadémia 
B o n t l a y  és C h e v a l i e r  Urak által ezen 
próbát ismételtette, mellynek a’ következése 
igen szerentsés volt. Az 182Q-dik észt. Ausz
triai mezei gazdaságbeli 20-dik számú havi- 
irásban lévő megjegyzés szerént, ezen szer 
annyival nagyobb figyelmet érdemel, hogy 
már egy előbbeni más modu tapasztalás által 
a’ dolog’ valósága bébizonyosodott: mert az 
közönségesen tudva vagyon, hogy a’ meg
romlott pálinkát a’ faolajnak reá töltesse ál
tal minden idegen szagtól, és rósz íztől meg 
lehet menteni.
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A p r ó s á g o k .
Sz. Pétervárott Izsák templomát mostan« 

ság O Felsége Miklós Tsászár serényen épít
teti. Ez az a’ templom , mellynek alap-kövét 
I-sÖ Péter 17 to-ikben vetette meg , mellyen 
még most is mindég dolgoznak ; ez az a' tem
plom , mellyröl azt mondják, hogy kétszer 
elrontották , és háromszor ismét felépítették , 
m erta ’ mit I. Péter épitett, az Katharinának, 
és a’ mit Katharina tsinált, az Sándor Tsászár- 
nak nem tetszett. Ezen templom márványból 
való; a' kupulája 307 lábnyi magos; a’ bel
sejében van 180 bronczból való oszlop; 48 
márvány oszlop egy darabból vágva, a’ ma
gosságok 50 láb , a' vastagságok 5 láb 10 
hüv. Európa ennél pompásabb épületet nem 
mutathat.

Egy Párisi író-m ester ollyan műszert 
talált f e l , melly által az ember 12 levelet 
egyszerre írhat.

M e s e .
Érez a’ mejjem, érez a’ nyelvem,
Érez nékem talán mindenem;
Még is olly hatalmas Kurír.
Vagyok, hogy annál, a’ ki ír ,

Hamarább hírt terjesztek,
Egy perez időt sem vesztek.
J e g y z e t :  A* 28-óik számbeli Rejtett 

szó : Kantsó.
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Nro 30.

Követést érdemlő példa.
Egy jó, és buzgó hazafitól illy Tudósí

tás érkezett kezünkbe : Örömmel jelentjük az 
Ó - Budai Német atyafiaknak követésre méltó 
buzgóságát, kikhez bár alig vándorlott-ki 
egy két bujdosó magyar hang; még is lel
kesen igyekeznek nyelvünket tulajdonokká 
tenni. — Az itt lévő kis gyarmat Reformáta 
IVlagyar Ekklesia ugyan is ajánlást tett nékik 
ez előtt kevéssel; hogy ha ajánlásokat meg 
nem. vetik: — szűk oskolájokat megnyitják a* 
magyarul tanulni akaró Német gyermekek* 
számára. Ez az ajánlás nem tsak hogy elfo
gadtatott , hanem a' tanítónak jutalmaztatá- 
sára, és serkentésére ötven forint rendel
tetett váltóban esztendőnként a’ közönség pénz- 
tárjából. Nem tsak , hanem hogy ha a’ szép 
szándéknak a’ következés megfelelend: osko
lánk kisded épületének nagyobbitását ígérték.

Azoita helybeli tanitó Oláh Jó séf Úrnak 
szorgalmatossága után , örömmel látjuk sza
porodni a’ tsirába indult Magyarokat, kik
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örömmel nyaggatják szájokba a’ megkapott 
magyar szókat és kitételeket. — Bár kitsiny 
is ez a’ mi ide szorult Magyar gyarmatots- 
kánk, bár úgy áll is ez itt a’ maga eredetisé
gében, mint a’ viz-part, mellyet az uralkodó 
habok lassan lassan elmosnak ; még is adná 
Isten: hogy a’ nagyobbak erejekhez képest 
annyit is tennének, mint mi I

Parvi properemus et ampli. —
Kinek köszönhetjük mi ezt jobbodán? 

Ide való Plébánus Tisztelendő P é c h y  F e- 
r e n c z  Urnák, ki mint lelkes Magyar Apo
stol legelőször állott itt fel a’ Tanitó-székbe,  
liogy a’ Német füllel, és ízléssel megkedvel- 
tesse a’ még itt esmeretlen édes hangzású 
Magyar szót; hogy lássa azt a’ tisztes Német 
és elhiggye hogy a’ Magyar haza emlőjén 
függvén : kötelessége aunya’ szavát érteni. 
Ugyan ö volt az, a' ki — a’ mi ez előtt itt 
nem történt —  tsak abbéli tekintetből vett 
maga mellé Magyar Káplánt, hogy az itt lakó 
Németeknek ebbéli szükségén segittsen, ’s 
hogy a’ mit ő épit,  azt egyszerre két magya
rul nem tudó Káplán le ne rontsa.

S zép! mert ha Magyar Hazánk szive, 
Buda körül eddig is nagyobb tűzzel fogták 
volna a’ Haza nyelve’ ügyét; innen a’ közép 
pontról könnyebben terjedt volna a’ véghe
lyek felé; de amúgy két annyi erejébe került 
néki , míg a’ szélekről bészivároghatott. —  
Szép ez kivált itt; Orpheusnak lanlja ott tett 
legnagyobb tsudát, hol az érzéketlenségbe 
érzést bájolt.

Z.
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Természeti Tudomány.
H e i l d e l b e r g b e n  f. e. Sept. 18-kán a’ 

Német természet-visgálók’, és Orvosok’ gyű
lésének első ülését megnyitotta T i e d e m a n n  
Titkos Tanátsos, ki első Igazgatónak válasz
tatott. A ’ hires férjfiú fontos beszédet tartott, 
a’ természet’, és Orvosi Tudománynak mos
tani óriási lépéseiről; ezen alkalmatossággal 
a’ második Igazgató G m e l i n  Titkos Taná
tsos a’ jelenlévő köz tagok’ neveit felolvasá. 
Öszvesen 24Q-en valának, kik közül 8 vala 
Orosz országból , 8 Franczia országból , 5 
Angliából, 5 N ém et-A lföldről, 5 Helvecziá- 
b ó l, 3 Dániából, 2 Lengyel országból; vol
tak azonkivül Gróf Sternberg; Prágából, Dok
tor Specz Budáról, Törekedő czélja ezen 
nagy férjfiaknak az , hogy a’ Mineralogia’ , 
Geognosia’, Physika’ , Chemia’ , Botanika’ , 
Zoologia’, Anatómia’, és Physiologia’ külömb- 
féle ágait kimíveljék. September 21-kén tar
tatott 3-dik ülésben azt határozták, hogy a’ 
következő esztendőben a’ gyűlés’ helye Hamr 
burg városa legyen.

Természeti Tünemény.
Több rendbéli Német Újságokban illyen 

közlést találunk: Egy legnagyobb figyelemre 
m éltó, ’s rá nézve kévéssé esméretes terme-, 
szeti tünemény mutatja magát hazánk földjén, 
kétségenkivül az úgy neveztetett égő hegy



Sulzbach mellett, Saarbrük’ szomszédságá
ban. Ezen hegy külső formájára nézve, melly 
egy rendes tekéhez nem egészen hasonlít, 
mintegy 6—800 lábnyi magosságu , és harasz- 
tos bokrokkal van bénőve. Ha az ember an
nak tetejéhez közelit , és kezeivel a’ föld- 
szinét illeti, nem tsak észrevehetőképpen érzi 
a’ meleget, hanem a’ felmenetelnek minden 
lépésénél látja a’ nÖvevényi tenyészés’ fogyat
kozását, látja azonkívül a’ lógó mohot, és 
számtalan megszáradt, és eldiilt élöfákat. Ha 
végtére a’ kopasz tetejére ju t , bámulva szem
léli a’ sok emelkedő gőz-oszlopokat, mellyek 
nagyobb, kisebb zúgással a1 hegy’ kasadékjá- 
ból , mint egy 30 lábnyi mélységű hosszúkás 
gödörből emelkednek. A* gőz, vagy inkább 
a’ füst’ ollyan forró, hogy az által kevés mi
nutum alatt a’ tojást is meglehet sütni. A* 
hegy’ allyán kőszén-bányák vannak. Egyiket 
azok közül, melly tudniillik a’ közepe felé 
ment, kéntelenek voltak bétsinálni, mivel a’ 
bányászok a’ benne támadott forróságot to
vább ki nem állhatták. Sokszor próbálták 
ezen természeti tüneménynek okát megtudni, 
és kinyomozni, de minden eddig tett pró
bák, a’ hegy’ gyomrában lévő Uiállhatatlan 
forróság miatt, semmivé lettek.
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Erzerum városa3 leírása.
Az Odesszai Journal szerént, azt mond

ják Erzerumról , hogy az Arzrum szó , ma
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gyárul annyit teszen mint Római vár (arx 
Romanorum), és hogy ezen várost régentén 
C h a s i r á n a k  nevezték. A’ Török Szultán’ 
számtalan tisztelet nevezetei közül (Titulusai) 
ezt is lehet találni: ,,A’ kellemetes Erzerum' 
Királya’. Ezen város népessége a’ tudósitó 
állítása szerént, melly a’ Gróf Faskevits’ tu- 
dósitásával megegyez, áll 100,000 leiekből, 
kik Muhamedánusok , Örmények , Görögök , 
és Persák. A’ város a’ kereskedésre nézve fe
lette fontos, mert ez az India , és Persia felé 
mozdítandó országos kereskedésnek közép 
pontja. Minden nap látni nagy Karavánokat 
portékákkal megterhelve Persiából, Bagdad
ból, Halebból, Mozulból, Diárbékböl, Ti- 
flisböl , Szmirnából , Konstantinápolyból ’s 
a' t. érkezni. A’ Szmirnai , és Erzerumi ke
reskedés igen nagy öszveköttet-ésben áll egy
mással. A’ Chanok (portéka-lerakó helyek) 
és a’ Karavanseraik ( a’ kereskedők’ szállásai ) 
valamint a’ boltok is köböl vannak építve, 
és igen tsinosok. Lerakó-hely , és kereskedő
ház van 20 , a’ világon legnagyobb ; az utol
sókban ideig óráig egyes szobákat is ki lehet 
fogadni. Az út Erzerumból Beibuton keresz
tül Trebizondba 4?—57 Franczia mértföld- 
nyi távolságra esik , az az; mintegy nyolcz 
napi járó földet teszen ; Beibutból két külöm- 
böző úton lehet elmenni t. i. az egyiken nyár
ban , a’ másikon télben. Beibutot a’ tudósító 
kis városnak mondja , mellyben Törökök, és 
Örmények laknak. Erzerumtól Konstántiná- 
polyig a’ szárazon van 551 státio, mellyeket



238

A3 nap alatt el lehet végezni* Erzerumtól a’ 
távolság Konstántinápolyig 22? , Szmirnáig 
270 , Tifl isig 7 8 , és Bendr-Buscherig vagy 
is a’ Persiai tenger-öbölig /*76 Franczia mért-
foldnyi út vagyon.

0

Gróf Daru.
Ezen nevezetes férjfiú, kit folyó eszten

dei Sept. 5-kén Maulannál a* balál váratlanul 
elragadá, és a’ kit máskép' Bruno Péter An
talnak is bivtak , született Montpellierben 
17Ö7-dikben. Tizenhat esztendős korában ka
tonai szolgálatba lépett , eleintén Hadnagy, 
és a’ Franczia Revolutio’ kiütéséig hadi Biz
tos vala. 1792-dikben mint Fizető -  mester 
szolgált, az erőszakos uralkodás alatt valamiért 
bévádoltatott , és fogságban ült 10 napig 5 
onnan kiszabadulván 17Q5-dikben lelt osztá
lyos Igazgató, és hadi Ministeriumnak Fő Ti- 
toknoka, Tribunus, Belső Titkos Tanátsos 
az Udvar’ kitartására rendelt jövedelmeknek 
fo felvigyázója, birodalmi G róf, az 1806-dik 
esztendei ármádának fő Biztosa, hadi Mini
ster, az JL812-dikben táborozott seregnek fo 
ügyelője (Intendant), és 1319 esztendei Már- 

, tius hónaptól fogva a’ Franczia Akadémiának 
köz tagja is. Az Ő munkái, mellyeket Velen- 
cze városának , és Bretagne tartománynak 
történeteiről í r t , valamint a’ Horatius Ódái
nak francziára való fordítása, a' nagy világ 
előtt esmeretesek.



239.

A p r ó s á g o k .
Londonban a’ Newgatei fog-házból 1800 

— 1827-ikig ennyi gonosz - tévőket végeztek 
ki t. i. 1800-dikban : g-et, 1801-dikben: 
11, 1802-ikben: 2 , kik között C o di 1 i n ha
jós Kapitány is volt, azért, hogy egy hajót 
szánszándékkal elsüllyesztett , tsak hogy a* 
tulajdonost megtsalhassa ; 1805: 6 , 1804:5, 
kik között vala C a r l  A n n a  asszony is a* 
meghamisításért, 1805-ik 11, 1H0Ő : 15, 1807 t 
14. A’ Veil Űr* gyilkossának tsufos kivégez
tetése' alkalmatosságával a’ nézők sokakat 
agyon nyomtak* 1808: 5, 180Q: 5, 1810: 
12,1311:15 a’ többiek közt Truman haramia 
Kapitány is volt 1812: 21, ezek közt H a- 
b é r  fi é l d ,  B e l l i g h a n ,  és Perceval Mini
ster’ gyilkossá is vala. 1815 : l 6 , 1814: 20, 
1815: 10 , ezek között vala F l e m m i n g  
Elisa is, ki a’ maga gazdájának famíliáját 
megéttetni akará. 181Ö : 21 , 1817: 15» 
1818: 17, 1819: 19, 1820: 42, 1821 : 25, 
1822 ; 25 , 1823: 9 ,  1824 : 8 , 1825 : 10, 
ezek közt volt Fauntleroy esméretes banki? , 
és a’ Probert’ gyilkosa. 1820: 15, 1827: 7, 
mindöszve 393 gonosztévo.

A’ Török új Regementek állanak 1000 
emberből, kiket mindenkor egy Bimhasi, 
vagy Ezeredes Kapitány komandiroz. Minden 
Regementben van 10 kompánia , minden kom
pániában vagyon l o o  embereiknek loTschius- 
basi parantsol. Egy kompániában vaniokáp- 
lárság, minden káplárság egy Om«Basának
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engedelmeskedik. A’ Tschius - és Om-Basik 
majd, mindnyájan a’ Mehmet seregeiből vá
lasztattak, és tanitványai voltak a’ Franczia 
mestereknek. Minden Regement többnyi
re tsupa fiatal emberekből áll-, derék vá
lasztás : Az új fordulásokhoz könnyebben 
hozzá szoknak , mint a’ már megöregedett 
katonák.

Párisban a’ legfontosabh Újság, melly- 
nél fogva a’ Dámák véghetetlen örömbe me
rültek, az, hogy a’ Módi' parantsolatjának 
következésében ismét zsebehet kell viselni. 
A’ felső ruhán van egy hasiték , és az alsón 
maga a’ zseb. Ennél fogva a’ dámák kezei is
mét szabadon lesznek, mert eddig a’ zsebbe 
valójokat , és dolgozó zsatskójokat kéntele- 
nittettek a’ kezökben hordani.

R e j t e t t  szó:

Öt betű, két szótag, jegyez eggyütt olly sokaságot, 
A’ mellyben nem kell senkinek , a’ mije van: 

Első hármából készülnek megrövidítve
Eszközök, ajtó , szeg, villa , kerék , ’s egyebek. 

A’ két hátűlsó van víznek, tsizmadiának,
’S minden jószágnak, hogy ha vevője akad,

J e g y z e t :  A* 2 9 -dik számbeli Mese: 
Harang.
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N° 31.

Néhai Tekintetes Eori Márkus Antal 
Urnák, T. N. Veszprém Várme
gye Fő Jegyzőjének több T. N. 
Vármegyék Tábla-Birájának f. 
e. September 23-dikán történt ha
lálára.

Multis ille tonis flebilis occidit.
Nulli flebilior , quam mi hi............

Elhunyt hát ez igaz, e’ szeretett Barát! 
Elhunyt, eltemeténk véle reményeink.
Hij jában emeled karjaidat felé
Sebhedtt szívű Anya! nem leled. Antalod.!
Hijjában fedezed bölcs Atya! bánatod,
Úgy van, nyögsz Te is e’szörnyű csapás alatt. 
Erezzük miis ezt, érzi egész Megye 
Mellynek, még csak imént fő disze O vala. 
’S jaj hangokkal elegy könnyeket ejtenek 
El-hunytunknak igaz szívű barátai.
Hát én? a’ki nemes szive tulajdoni’
Bámulója valék?! én, kihez O talán

Második Félesztendő• 31
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Legnyájagbb vala, hpgy?— bogy tudom c’
sebet

El hordozni? — erőt erre hogyan lelek? 
Csak sírok , ’s szomorú könnyeim árjai 
Több jókéval elegy sírodat öntözik.
És míg lelki erőm testemet élteti 
Jó emlékezeted bennem is élni fog.

T.

Visegrád.
Ezen mező város fekszik Pest- illetőleg 

Pilis Vármegyében a’ Duna’ pártán MarosS 
mező - várossal szembe. Visegrád a’ Magyar 
történetek’ históriájában , öszve omladozott 
várával együtt , sokkal nevezetesebb , hogy 
sem annak sorsát, ’s viszontagságait eszünk
be juttatni nem volna érdemes. Ezen szó 
V i s e g r á d  eredetére nézve Tót szó , melly 
magos várt jelent. Ezen nevezetet némellyek 
azért adták néki , hogy a’ régibb időkben 
két vár vala itten , az alsó a’ Duna’ felé fe
küdt, a felső pedig a’ hegy’ tetején, melly- 
nek omladékáit nagy kő-halmokban most is 
láthatni. Első Károly, ’s annak fia N. Lajos 
Királyok alatta’ Magyarok Visegrádot Ma
g o s  V á r n a k ,  és Ma g o s  K ő n e k  is ne
vezték. Visegrád a’ históriában először mint 
Fogház jő elő, melly be Sz. László Király’ 
uralkodása alatt, Salamon bézárattalott. A’ 
fent említett Károly Király ezen mező-várost 
királyi lakóhelyévé tette , melly végre a’ vá-



rat megigazittatta , elegendő szobákkal fel- 
készittette, és 1310-dikben a’ Magyar Koro
nát oda vitette. Megemlítésre méltó, hogy 
Yisegrád vala az a* hely , mellybe Márton 
napján négy Fejedelem a’ végett jött öszve, 
hogy egymás közt költsönos szövetséget kös
senek. Nemes Hazánknak ezen jeles vendégei 
Tálának : János , Tséh Ország’ Királya , ’s 
annak fia Károly , ki későbben I V .  Károly 
név alatt Római Tsászár lett, Kazimir, L e n 
gyel Ország Királya , és végtére Nemagna 
Bosnyák, és Szervia országok’ Királya. M i n d  
a * három idegen Fejedelem a 550 szobából 
álló királyi palotába vala bészállva, pompá
son vendégeltetve, és gazdagon megajándé
kozva. A’ többi közt a’ Tseh Ország’ Királya 
6zámtalan drágaságokon , u. m : drága poha
rakon, nyergeken kívül ’s a* t. egy sak-játé- 
kot kapott, mellynek figurái arannyal’s drága 
kövekkel, a’ mezejének koczkái pedig jás
pissal , és smaragddal valának kirakva. A’ 
Lengyel Király sem ajándékoztatott szegé
nyebből. Ezen látogatás a’ Fejedelem’ és a’ 
Magyar hazánknak nagy lelkiiségét a’ külföl
diek előttolly nagy hírbe hozta , hogy minden 
Uralkodó kívánt barátságot és szövetséget 
kötni ezen díszes hazával. Ugyan is e’ végre 
jött Visegrádra Locha Orosz Herczeg is, ki 
az örökösön tartandó békeség’ feltételeit aján
lotta, honnan gazdagon megajándékozva bo- 
tsáttatott el. E z e k  által Visegrád a’ békeség' 
temploma lett. Károly halála után a’ Thrónus 
Lajos Királyra szállott, ki Erzsébettel együtt
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szinte itt lakolt. Visegrád ’Sigmopd uralko
dása alatt egész fényét elvesztette; de Má
tyás Király új felépilése által, azt visszasze
rezte, és némelly királyi szobákat úgy fel- 
ékesitett, hogy azokhoz hasonlót, még tsak 
Parisban sem lehetett találni. A’ palota’ pom
pája a’ Török Követet olly remegésbe hoz
ta , hogy a’ Király előtt egyebet nem tuda 
mondani, mint reszketve „Caesar salutat” 
(a* Tsászár köszönt). A’ Torok Követnek 
ezen félénksége a’ Királyt arra indította, 
hogy ötét gazdagon megajándékozva ugyan , 
de minden további audientia-adás nélkül ma
gától elútasitotta. A’ Pápa’ Kovetje, ki akko
riban a’ Királynál tartózkodott , ezen helyet 
f ö l d i  P a r a d i t s o m n a k  nevezte. Ugyan 
itten a’ Király’ parantsolatjára kénlelenittetett 
Vitéz Érsek nehány hónapig fogságban szen
vedni. A’ város lakosait a’ Király szép sza
badságokkal megajándékozta , de ezekkel visz- 
sza élvén, az 1492-dik esztendei tartatott Or
szág Gyűlése’, alkalmatosságával elvesztették. 
iSlB'dikban íl-dik Lajos Király Visegrádol, 
mint Korona - jószágot, Szakátsnéjának aján
dékozta! — és így liozzá járulván még a’ sok 
háborúk is, ezen gyönyörű vár úgy elromlott, 
hogy most a’ nagy ko-halmokban tsak az 
omladékáit láthatni ; erre Tudós T i m o n  
eiszomorqdván, e’ következendő verset ké- 
£zitette ;

inspice natales Vicegrad i , et funera; dices:
PpslygNdase homines ; sed posuisse Deos.



A' tsuda-gyermek Palermóban.
Palermóban vagyon mostanság egyolfyan 

tsuda-gyermek:, a’miilyen ugyan nem rendkívül 
való ritkaság, de még is mindenkor íigyer- 
lemre méltó tüneménynek lehet tekinteni, 
Z u c c a r o  V i n c z e  hét esztendős gyermek, 
a’ Tudósok’ felette njagy bámulására a’ leg
nehezebb árithmelikai (számvetési') kérdések
re tüstént megfelelni képes. Folyó esztendei 
Januárius 30-kán a’ jó ízlés’ Akadémiájának 
palotájában, igen számos hallgatók’ jelenlété
ben , próba tartatott. Rét Professor vitte a’ 
Jegyző-könyvet. A’ kis gyermek felette sok 
nehéz kérdésekre felelt , mellyek közül mi 
itten tsak két legkönnyebbet említünk : az 
első kérdés ez volt : egy hajó délben Ná- 
polyból Palermóba indúlt, és minden órában 
10 mértföldet halad; Egy más hajó, meily 
minden órában hét mértföldet halad, ugyan 
azon pillantatban indult ki Palermóból Ná
polyba. K é r d  és:  melly órában ment el 
egymás mellett a’ két hajó, és hány mértföl
det haladt mindenik hajó, ha;J egyik varos o’ 
másiktól 180 mértföldnyi távolságra vagyon? 
•— A’ gyermek azonnal megfelelt; mondván: 
„Az első hajó 105 j j  mértföldet haladt, a’ 
másik 7Uy 7 mértföldet ment.” ,,Igen, feleiének 
a’ Tudósok , de azt nem mondtad, mellyik 
oraban jöttek szembe egymással.” „Hiszen az 
magától értetődik” felel a’ gj^ermek : hogy az 
elindulás után 10-}-° órakor.” . Ezen felelet 
ugyan már az elöbbonickbeo foglaltatik, és
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a’ gyermek azt gondolta, hogy a’ Társaság 
ezen szükséges öszveköttetéseket szinte úgy 
tudja, mint Ö maga, azért nem tartotta ér
demesnek a* bővebb előadást. —» A’ második 
kérdés e’ vala: A’ három egymásután követ
kezett ostromban , az ostromlóknak negyed , 
azután az Ötöd, és végtére a’ hatod része el
veszett , és még 13 8-an vannak. K é r d é s :  
Hányán voltak az ostrom’ kezdete előtt? Fe
lelet : 5Ő0. — Hogyan találtad ki ezt a’ szá
mot? — így? mert ha hatvanon lettek volna, 
az ostrom után 25 maradt volna meg; 25 pe
dig a’ 138-nak hatodik része, e’ szerént az 
ostrom’ kezdetén volt hatszor hatvan ember, 
az az: 3Ö0.— Miért veszed te épen a1 ÖO-dik 
számot ’sínor-mértékül? és nem az 50-net 70, 
’s a’ t. — Felelet. Mert az 50-et, és 70-et 
sem 4-eI, sem (j-tal el nem lehet osztani. A’ 
gyermek tehát nem a’ szokott mechanikus 
mód szerént szokott számadolni. Az Uralko
dó-Szék ezen tsuda - gyermeket igen böltsen 
akarja felneveltetni. De fájdalom! az Ural
kodó-Szék’ költségén megtörtént illyen ne
velések nem mindenkor érik el czéljokat.

A’ megjutalmazott jámbor indulatu.
Londonban nehány hét előtt e’ követ

kezendő eset adta magát elő: Egy Amerikai ha- 
jós-Kapitány az útszán menvén, a’ ki tsak 
eleibe került, azt megtaszitotta ; erre némel- 
lyck morogtak, mások szitkozódtuk nemei-
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lyek pedig hasonló gorombasággal vissza ta- 
szigálták,— majd mindnyájan fenyegették, 
és mint jó öklözöt megvívásra hívták; tsak egy 
találkozott, ki a’Kapitány elöl az útból kitért, 
’s a' szemeit a’ Kapitányra fordítván, danol- 
gatva tovább indult. A’ Kapitánynak éppen 
ollyan jámbor indulatu emberre volt szüksé
ge , *s ennél fogva megálitotta ötét mondván: 
„Meg állj hallod-e! ki ollyan barátságos 
ember vagy, és egy makats fejűnek útjából 
ki tudsz térni ! Te jámbor teremtés ! jer 
hadd szorittsam meg kezedet, és barátkoz
zak veled. „Ki vagy Te?” — Én N—ból va
ló Günther nevezetű képiró vagyok” felele 
az ifjú ember ’ — Akarsz-e örökösöm lenni ?” 
— Uram! „Akarsz-e örökösöm lenni? még 
egyszer kérdezlek.— Meg ne vesd ajánláso- 
mot, én már öreg, beteges, és atyafiak nél
kül való ember vagyok, de egy különcz, en
nél fogva békeséges tűrésednek kell lenni 
mellettem ; de egyszersmind talpig betsületes 
ember vagyok, esmerj meg— és légy fiam. A’ 
fiatal ember ezen annyira megütközött, hogy 
nem tudta, mit mondjon; azonban elment a* 
Kapitánnyal, és nemsokára meggyőződött, 
hogy a’ szerentse Istenasszonya egy ollyan em
bert vezetett eleibe, kihez hasonlót mind pén
zére, mind tulajdonságaira nézve alig találhatni 
e’ világon. A’ képiró tsak hamar megnyerte 
a’ Kapitány' bizodalmát, ki a’ maga irtóztató 
sok vagyonait néki szánta , és annak nagyobb 
bizonyságára egy törvényes személy előtt 
mindenét a’ képirónak testamentombahagyta.



A’ történet hihetetlennek látszik , de a’ Lon
doni Journal azt valónak állítja. A* kapitány 
meghaláiozott , és Günther 100,000 font 
Sterlinget kapott. — Ezért még elszenvedhet 
egynéhány lökést.

A p r ó s á g o k .
Londonban mostan jo ki egy Újság hal

hatatlan nagy formában ; a’ hosszasága 5 , és 
a’ szélessége 3 lábnyi , és van rajta 30 ol
dal-szelet, mellyeken annyi sok áll, mint egy 
nyolczadrétü könyvben , mellynek 800 lapja 
vágjon. Mindazonáltal egy ollyan levél 8 ga
rasnál nem kerül többe.

Vendéeben ollyan tulajdonsága fü terem, 
mellyel szarvas-marhát hizlalnak; 12— 16 láb
nyi magoságu 80 illyes plántával egy tehenet 
egész télen által ki lehet tartani, és U eszten
deig megmarad a’ nélkül , hogy szükséges 
legyen azt újonnan ültetni. Váljon ezen hasz
nos plántát nem lehetne e’ a’ mi hazánkban 
is ültetni.

R e j t e t t  szó:

Hét egész betűből állok ,
’S fej’ ékessége vagyok;

Két elsőm nélkül firkálok,
Es poros nyomot hagyok.

G. I. Czegléden.
J e g y z e t :  A’ oO-dik számbeli Rejtett 

szó : Vásár.



H a s z n o s

M u l a t s á g o k ;
1 8 2 9.

N ro 32.

Dr. Parisét3 próbatétele a’ pestissel.

A’ Gazette de France Dr. Parisetnek kö
vetkező levelét közli , ki, a’ mint tudva van, 
most .Szíriát járja-bé , és veszedelmes mun
káit folytatja. Labarraque Patikárius Úrhoz: 
,,T r i p o 1 i S z í r i á b a n ,  .Tun. 28. Nem fe
lejtette el , Barátom , hpgy küldetésünknek 
kettős oka van : első , a’ pestis’ okait visgál- 
ni ; második , a’ Chlorüre’ (chemiai készít
mény) hathatósságát a’ pestis-méreggel eltelt 
szövetekre , v. ruhákra kitanulni. Az első 
czélra nézve Egyiptomba menénk, azon or
szágba , mellyet mindég a’ pestis eredeti fész
kének tekintünk. E’beli véleményeink hely
beli nyomozásaink által megvalósodtak j ’s re
ményijük, hogy ha Franczia országba vissza
térünk , ezen sarkalatos pont éránt semmi 
kétség sem fog többé fenforogni. A’ második 
pontra nézve olly szerentsések -valánk, hogy 
pestisre taláihatánk; ezt mi Egyiptomba vár
tuk; de Szíriában volt; Sziriába utazánk te-

Mdsodik Féleszlendo. 32
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hát , és elkerülhetetlen tekervényes úton * 
mellynek hossza majd kétségbe ejtett, Tri- 
poliba jutánk Május 30-dikán. Más nap a’ 
Franczia Consuli udvarba száliánk. Ezután 
némelly látogatást tevénk, és hat ruha-dara
bot szerzénk (hat inget, ’s hat gatyát) ollyant, 
mellyben ugyan annyi számú ember pestis
ben meghalt. Némellyek selyemből, némel- 
lyek gyapottból voltak. Ezeket Jun. 2-dikán 
megvettük , ’s 5-dikban a’ Consulság’ kis kert
jébe letétettiik. 4-dikben megvizsgáltuk ezen 
gúnyákat, mellyek szokott véres genetséggel 
voltak bémotskolva, és igen büdös szaguak. 
Egy asszony (ki hasonlóképpen pestis-nyava
lyában vala) Valamennyire kútvízben kimosá 
ezen ruhát, hogy naggyából a’ piszoktól meg* 
tisztuljon. E’ mellett készen állott egy ve- 
gyület, t. i. az Urnák Chlorure-jéböl 3 font , 
mellyet Darcet Ur 50 litres vízbe tett (1 litre 
egy iczénél valamivel több, melly nyom 1 
fontot 24 latot). Az Ur’ Chlorure-je 4? 8 
mértékű volt, a' feleresztés mutatott 0 , 5. 
Ekkor a’ ruha-darabok a’ tiszta vízből ezen 
feleresztett folyadékba tétettek, ’s 16 óráig 
benne maradtak; 5-dikben reggel Darcet , 
és Gilhou Urak kiszedték belőle, kifordítot
ták, ’s a’ napra száradni kitették ; az említett 
genetséges foltok valamennyire kimentek volt, 
de még jól lehetett látni. Délben, mikor már 
a’ gúnyák jól megvoltak száradva, mindenik 
közülünk (Dumont, Gilhou , Lagasquie, Dar
cet , Bősz, és én) a’ két ruha - darabot mez
telen testére felvevé. Tsak más nap vetettük-



251

umiekutaniia 18 óráig szakadatlanul ma
gunkon hordoztuk. Senki közülünk rosszul 
nem lett tőle. Azóta 22 nap telt-el, ’s egés- 
ségiink semmit sem változott. A’ lúg, vagy 
feleresztett víz 0 , 5-ről 0 , 1-re leesett. Ennél 
fogva 0 , U rész elveszett, mellyek az állati 
szernek víz-szeszével elegyedve hydrochlor- 
savanyt formáltak, ’s egyedül tsak a’ pestis
mérget rontották e l: egyedül, mondom ; mi
vel a’ ruha-daraboknak sem szövete, sem szí
ne legkevesekbé sem változott. Ebből világo
sok a’ következések. Nyilván az embernek bir
tokában van azon eszköz i ) ,  mellynél fogva 
tsekély költséggel , és rövid időn minden 
portékát és jószágot a’ pestis’ ragadós mérgé
től megtisztíthat, a’ nélkül , hogy azokban 
valami kárt tegyen. 2) A’ ragadó nyavalyát 
önnön magába szoríthatja, ’s meggátolhatja, 
hogy második, ’s harmadik félét, mint itt 
tapasztalták, vagy negyedik, ’s Ötödik félét, 
mint másutt észrevették , ne szüljön ; ezt pe
dig az által, hogy a’ Chlorurés mosással a’ 
pestis-szer elromlik, melly a' nyavalyát to
vább szokta terjeszteni. ’S így van a’ dolog 
nem tsak a’ pestissel, hanem a’ himlővel. 
veres-himlővel, typhussal, sőt a’ sárga hideg
leléssel is ; mert én azon meggyőződéssel fo
gok meghalni, hogy ezen hideglelések Euró
pában , és mindenütt ragadósok. Ha ezen egy
szerű orvosi szerrel jobb politiát kötnek 
egybe a’ temetkezésekre nézve Egyiptomban, 
sót az Oltománi birodalomnak egyéb részei
ben is (mert itt a’ temetők nyomorultak) ak
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kor bizonyos az, bogy a’ pestisnek a’ föld 
kerekségéről Örökre el kell enyészni. Jun. I l 
diké óta sok betegeket láttunk , és illettünk , 
még sem kaptuk el a’ pestist. Azt hisszük , 
bála Istennek, hogy a’ Chlorure oltalmazott- 
meg bennünket. Még szép szándékaink van
nak ; de szabad lesz-e mind teljesítenünk ? 
IX hónap óta semmi tudósitást sem vettünk 
a’ Ministeriumtól, és félünk, hogy sorsunk
ra bíznak. (Erre a’ Gazette azt jegyzi-meg , 
hogy az Országló-szék nem tudhatta, hová 
utazott volt a’ Dr. Parisét alatt lévő küldött
ség , hogy segíthesse; de Alexandriában bi
zonyság’ jeleit fogja találni annak , hogy a’ 
Ministerium el nem felejtkezett róla). — Ab
dallah Basa, ki keleti Szíriában uralkodik, 
azt írja nekünk , hogy a’ pestis mostanában 
Acreban van. Kér, hogy Chiorurét küldjünk 
neki. Sok Török Nagyok ugyan ezt kérték 
tőlünk Tripoliban. Várakozzanak ! a’ jó lassan 
jő; de még is eljő : tsak a’ gonosz érkezik 
hamar. Tsak tudnám , hogy a’ Gibraltár! 
Junta mitsoda ítéletet hozott a’ sárga-hideg- 
lelésrol! (Aláírás) : P a r i s é  t.”

Báró Humboldt utazásáról.
Berlinbe felette nagy figyelmet érdemlő 

új Tudósítások érkeztek Báró H u m b o l d t  
A. és R o s e  Professor Expeditiojától. Már 
azt köz hírré eresztettük, hogy ezenvtudós 
^Társaságnak szándéka volt útját egész a’ Ghi-
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üai végső határig kiterjeszteni. Azon időbér* 
a’ Kirgisz népség között pestist találtak, 
melly eleinte ugyan tsak a’szarvas marhákon, 
de későbben az embereken is kezde uralkodni. 
A’ tudós utazó Társaság ezen mirigy’ eltá- 
voztatásának tekintetéből maga magának ál- 
litott fel Contumáczia — Intézetet, és a’ Kij> 
giszekkel való közösülés végett tsak egynéhány 
személyt rendelt; illy módon utazóink a’ 
veszedelmet szerentsésen el is kerülték , ám
bár későbben azt tapasztalták, hogy a’ szolgák 
ezen Intézet’ rendszabásaihoz nem pontoson al
kalmaztatták magokat. A’ Chinai határhoz jut
ván , meglátogatták a' véghelybelipostát, mel- 
lyet Sc h i m- f u  Chinai Tiszt igazgatott. Ezeri 
Tiszt rövid idő előtt érkezett Pekingböl ; a’ 
hosszú útját négy hónap alatt ló-háton tet
te meg. Ez a’ Német Tudósokat igen szívesen 
fogadta, és úgy látszik, hogy valamennyire; 
kipallérozotl ember. Égj^más alkalmatossággal 
pedig, midou Schim-fu Úr a’maga Statiójá- 
Lól, a’ végett rándúlna ki, hogy Báró Hum
boldt Urnák sátorában a’ látogatást vissza 
adja, szőnyeget terítettek, v’s szolgáltak néki, 
és a’ Bárótól egy darab finom kék posztóval 
ajándékoztatok meg, mellyet nagy örömmel 
el is fogadott. Hogy pedig a’ Báró eránt vi
seltető költsönös szívességét és háládatosságát 
Ö is megbizonyittsa , a’ Bárót /* Chinai köny
vekkel emberelte meg, a' mi az útazóknak 
természetesen kedvesen esett. A’ Chinai kato
nákat , kik a’ Tisztet a’ látogatás’ alkalmával 
oda késérték, más tárgyak’ fogyatkozásában
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nádméz darabokkal ajándékozták meg, melly 
ajándék őket, az Expeditio váratlan tsudál- 
kozására, gyermeki örvendezésre indította. 
Ezen Chinai véghelybeli postától, hová kü- 
lömben több Orosz tisztviselők, és más te
kintetes Urak késérték a’ Tudósokat, mind
nyájan legjobb egésségben tértek vissza.

A a verselő Chinai Tsászár.

A’ Canton - Register’ szerént a’ Chinai 
Tsászár S c ha n k i - hur ’ bévételérol, és el
rontásáról egy Ódát költött, hol a’ lázadók a’ 
Tsászári seregeknek sokáig ellentállottak. Az 
Oda ki van nyomtatva , és a’ Tsászári Her- 
Czegeknek , Ministereknek , ’s egyébb orszá
gos Fő hivatalbelieknek elvagyon küldve, kik 
el nem mulasztották a’ Tsászár poétái nagy 
talentumát, és fegyvereinek hirét ditsöiteni. 
A’ Tsászár’ versei, azt mondják a’ Birodalom’ 
Naggyai köszönő leveleikben, (mellyeket a’ 
Pekingi Újság közöl) úgy tundöklenek , mint 
az égen lévő ország-út’ tsillagai, és a’ világ’ 
népei azokat olly nagy belsben tartják és őr
zik, mint a’ legdrágább gyöngyöket. A’ Tsá
szár ezen leveleket e’ szokott formában alá
írta : ,,Tudom, hogy ti a’szerént tselekesztek.” 
Egyébként az Óda tsak 24 versből, és min
den vers hét szóból áll.
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AJ krumpli virágé haszná.
Egy Skócziai Újság’ állítása szerént Sír 

j .  S i n c l a i r  több rendbeli Chemikai pró
bák után, azt tapasztalta, ’s köz hírre botsá- 
totta , hogy a’ krumpli inak’ virágjából igen 
jó , ’s tartós festéket lehet készíteni, mellyet 
selyem-, pamuk-, és gyapjú szövetek’ festé
sére sikeresen lehet fordítani. Ezen festék, a’ 
Chemikus’ tudósitása szerént, hasonlít azon 
festékhez, mellyet a’ legdrágább külföldi feS- 
to-szerekből készítenek , sőt néraelly esetek
ben még ezen szereket is feljül haladja. A’ 
virágok’ lemetszése által a’ krumpli meg néni 
sértetödik. Némelly mezei-gazdák azt állítják^ 
hogy ezen virág-metszés a’ krumpli-termésé
nek még hasznáh

A p r ó s á g o k .
Minekutánna a’ Fraricziák Moszkvát el

foglalták , mindent kiakartak rablani a’ mit 
tsak találhattak. E’ végre a’ Székes templom
ban égy olvasztó-kemenczét építettek, melly- 
ben az elrablott arany, és ezüst tárgyakat 
megolvasszák. Tsak egyszerre azt hallják, 
hogy a’ trombiták , és dobok a’ vissza-térésre 
jelt adnak, mindenképpen igyekeztek magoké 
kai elvinni, a’ mit tsak vihettek. De nem mesz- 
sze mentek, midőn a’ Kozákok azokat ismét 
vissza vették, és ezen ragadomány egy irtóz« 
tató summát tett, t, i. az arany 75ó, és az 
ezüst löjUUO fontot;
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Sir ' S c o t t  W a l t e r ’ nyereségét , 
mellyet minden munkáinak kiadásából kap , 
felszámlálván , azt találják, hogy az rettenetes 
nagy. A’ munkái már bizonyos kötetenként 
jőnek k i, és a’ Kiadó által Iiozzájok ragasztott 
jegyzékek miatt nagy figyelmet érdemelnek. 
A’ mint mondják, 12,000 példány el fog 
keln i, és minden kötettől a’ tiszta nyereség 
2 Sillingét hoz be. Minthogy pedig minden 
tnunkái 40 kötetből fognak állani , a’ Kiadó’ 
egész nyeresége felmegy 100,000 font Ster
lingre ; — ez egy ollyan summa, melly , a 
mint mondják , ötét minden pénzbéli szorult
ságából , és adósságaiból kivágja.

S v e c z i  á b a n  már nem újság a’ váro
sokban is az alatsony házak’ fedeleit füvei be 
nőve látni , mellyeken a’ ketskék Jegelnek. 
jNorvegiábarí pedig áz ollyan mohos házakrá 
gyakran fákat ültetnek, úgy hogy a’ faluk kis 
erdőkhöz hasoníitnak. Veteményt ültetni, és 
egyéb zöldséget a’ házak’ fedeleire vetni ot
tan szokásban vagyon.

R e j t e t t  szó:

Állati résit," ’á fá német egyformán mondani
szoktuk.

J e g y z e t :  A’ b 1-dik számbeli Rejtett 
Szó: Bokréta;
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A ’ magyar ifjúnak háládatos örömér
zésé T í T. Imre János Ur Böl- 
tselkedésének Anya nyelvünkön 

✓ lett megszólalásakor.

Hasadni kezd már, Hunnia! nemzeti 
Nyelvünk’ óhajtott hajnala ; már oszol 

Határkörünkröl a’ homály , melly 
Századok ólta borong egünkön. 

Feltűnik a’ nap, vége szakad, hiszem,
A hosszas éjnek, mellybe valánk ditsö 

Mátyás Királyunk’ hunyta ólta ,
’S vissza kerül örömünk’ tavasszá! 

Nézd, hogy ragyognak mostani pirkuló 
Szürkületünkbenn Ertsei, Kozgonyi,

A’ nagy Fejérrel Kiss, Kazintzy, 
Kisfaludynk , velek egybe Fáy.

Közöttük úgy tűrt Imre szemünkbe most,- 
Mint a’ mosolygó hajnali tsillag, a’

Már már kelő napnak követje,
A ’ haladott ragyogó tüzek közt,

$3Második Félesztendő.
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Észméreténeh fényözönével Öun*
Vas szorgalommal szülte deák remek 

Boltselkedését ’s a’ temérdek 
Műszavakat jelesen magyarra

Által lévé, hogy szűz anya szózatunk’ 
Szépsége, hajlós volta kinek kinek 

Szemébe tűnjön ’s megmutassa,
Mit tehet a’ Magyar is ma holnap. —

Már Őseink közt éjjeli Hold gyanánt 
Tündökle Pázmány, Főpapi Szónokunk;

Két Gyöngyösinkkel tsillogának 
Verseghy és Dugonits koronként. 

Kováts, Szabóval nemzeti hangokon 
Énekli Virgil’ Trójai nagy hadát;

Édes, Virággal honni nyelven
Adja kezünkbe Horátz’ danáit.------

Most állj elő hát, a’ ki vagv olly merész 
Nyelvünket azzal betsteleníteni,

Hogy ez nagyon szűk ’s képzeményid’ 
Nem teheted ki ezen helyessen. 

Előtted áll a’ tükör, eredj, tekints 
B e lé ,’s tanuld meg benne, miképp tehesd 

Ki képzelő elméd’ velössebb 
Gondolatit, vagy okoskodásig ? 

Görög, Deák, Frantz czifra beszédedet 
Keverve nem kell már ez.után reánk, 

Tukmálni Árpád’ nemzetére;
írj magyarul, ha akarsz, Magyarnak

Úgy léssz hazádnak hív fia, 's érdemes 
Elhunytt Atyáink' izzadozó kezek 

És vérek által nyertt szabadság’
Szent kebelébe örömmel élni, —
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Kövesse Imrét minden igaz magyar 
Tudós, kinek Szent Nemzete, kit Leises 

Nyelvünknek édes hangja éleszt:
A’ maradékok is úgy buzogva

Rebesgetik majd értté dittsö nevek’
’S háládatosság’ könnyeit öntözik 

Sír gödrökonn, és a’ jelen-kor 
Megkoszorúzza fejek’ babérral!!

K elsk  e m e l i  D á n ie l .

Birthelm híres műszer-lsináíó.
Ezen jeles férjfiu, ki ManheimbÖl szár

mazik , mostanság Londonban van, és mu
togatja mechanikus készületeit , mellyek- 
nek látására számos nép tsÖdűl. Először is 
kitette az úgy neveztetett g a z d á lk o d  ó-ó r  á- 
j á t ,  melly egyszer’smind kávé-örlő, mán
gorló , tányér - mosó , kés-élesito , strimfli- 
kötö, és pohár-öblegető. Ezen mesterséges 
müv-szer 14 nap alatt elvégzi kötelességeit, 
a’ nélkül, hogy azt felhúzni kellessék, és 
azokat az időhez alkalmaztatja, mert reggel 
kávét Őröl, mellyet meg is főz, azután mos^ 
sa a’ fejér némíit, és azokat meg is mángo
rolja; asztal felett töröli a’ tányérokat, és 
élesíti a’ késeket; estve (alkalmasint idő töl
tésül) kot egy pár strimflit, és punts-ivasra 
készíti a’ poharakat.— Ezen tsuda- óránál, 
a’ szinte általa feltalált, B á to r s á g b a  
h e l y  h e z te tö - k o t s i ,  még nagyobb bámu
lást okozott a’ nézőknek. - A’ fentnevezett ko-



tsit , maga a’ feltaláló, Hóma tájjékán, a* 
Szentséges Pápa Tartományaiban , legjobb 
következéssel használta. Ó , és egy bizonyos 
G a r v i  nevezetű, Yelletribol éjfélkor kiin
dultak. Az elindulás előtt megintettek, hogy 
az azon részekben tartózkodó haramiák miatt 
nem tanátsos, sőt igen veszedelmes illyen 
időben az elindulás. Az utazók kinevetvén az 
intést, felültek a’kotsira,és vigan el is indul
tak. De a’ helységtől alig ménének fél óráig, 
már is egy 30 zsiványból álló banda lóháton 
eleikbe álla. G a r v i ,  kf az Olasz nyelvet jól 
tudta, felszoílitá őket, mi lenne a’ kívánsá
gok? mi lehetett egyéb a’ felelet, mint az: 
Ide a’ pénzeteket, s drágaságaitokat, kiilöm- 
ben — Garvi arra kérte őket, hogy feltett 
szándékokkal hagynának fel, meH ellenkező 
ese tve , mindnyájan elvesznek. Erre a’ go- 
nosztévök sűrű karéban állván, irtóztatokép- 
pen nevettek. Azon pillantatban Birthelm, 
ki addig a’ szekér’ allyán elrejtette magát, 
a’ müv - szerét mozgásba tette. A szekér 100 
tiiz - okádó - tsönél többeken köpte az apró 
darabokra vágott órot a’ zsiványok felé, 
kik rettenetes ordítások közi a’ földre le
ragyogván , életben egy sem maradt. Egész 
London városa tsudálkozik ezen derék talál
mányon. Egyéberánt a’ kotsi ollyan könnyű, 
hogy a1 szükség’ idejében, két ló is elhúz- 
hatja. -
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Tűz - Király.
C ha b é r t  Ú r, kiről már több Ízben 

említést tettünk, hogy a’ foszforust minden 
sérelem nélkül eszi, a’ maga tsudálatos mun
kái miatt, mellyeket a’ forró kemenczében 
gyakran véghez szokott vinni , közönségesen 
T ü z-K  i r á I y n a k neveztetik , most még 
nagyobb hirt szerzett magának az álta ú  hosy 
több rendbeli Újságok az Ő irtóztató méreg 
és tűz próbáit tsupa szemfény vesztésnek 
nyilatkoztatták , a’ mit természetesen akar
tak megfejteni. S c h m i t h  J. Úr annyira 
ment, hogy az Újságban hirdette ki magát, 
liogy ö is képes foszforust enni , és a’ forró 
kemenczébe bemenni, ha a’ Tiiz-Király az 
ö jelenlétében azon foszforust lenyeli , mel- 
]yet ő hoz, és szeme’ láttára a’ forró kemen
czébe bemász. A’ kihívás 50 font Sarlingből 
álló fogadássa l erösíttetett meg. A’ Tüz-Ki- 
rály elfogadja a’ kihivást, ’s fogadást. A’ hely 
és idő az Újságok által meghatároztatott, és 
a’ rendelt napon ’s helyen Smith Uron kívül, 
sok Tudósokból és Orvosokból álló szép Pu
blikum jelent meg. Smith Úr azt mondá, 
hogy Ö tsak a’ több Tudósok’ megszólítására 
jött ide, kik a’ fogadásra a’ Summát öszve- 
adlák. A’ Tüz-birály elő kéré a’ Smith Úr 
által hozott foszforust, mellyet az Orvosok 
megvisgálván , mindenek közt a’ legerősebb
nek találák , letérdepele , Jtezeü mások által 
megfogatá , ’s 20 gránt úgy elnvele , hogy kiki 
arcúi meggyőződhetett j ne hogy pedig belőle

v
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valami a’ szájában maradjon több pohár-vizet 
titánná öntöd. Smith el-hab ványodék, kivált 
midőn felszóllilatték, hogy ö is azt tegye ; híjá
ban kinálá Ölet a’ Tüz-Király a’ maga praeser- 
vativumávai , melly minden veszedelemtől 
megőrizné. Smith Ur feleségével, gyermekeivel 
’s menté magát, kik néki meg nem köszönik, 
ha a’ Tudomány’ kedvéért illy veszedelemre 
kiteszi magát. A’ fogadást elvesztette kivált, 
midőn a’ Tüz-Király az égő kemenczébe lé
lépett, hol a’ meleg Ö00 grádusnyi ? (Fah
renheit) volt. Több Orvosok kérék Chabert 
U rat, hogy az elnyelt mérget a’ gyomor1 szi
vattyúin kivehessék’s megvisgálhassák ; erre 
is reá állott, de azon kifogással, hogy a’ vele 
napfényre jövő méreg ellen való szert meg- 
visgálni ne legyen szabad , külömben azt 
minden Patikárius inas megkészithetné.

Különös Levél.
A’ következő levelet vette az Angol 

Király B r y d e n  Ad  ám nevű Loviki áren
dástól; „Drága Ur! én tegnap 30 Angol 
mért földet gyalog mentem a’ végett, hogy 
az Urnák a’ reám vetett adót lefizessem; de 
az adó-szedő azt, azon szin alatt, hogy már 
késő, vissza vetette, mert az ollyas pénzt 
tsak bizonyos és a' törvény állal meghatáro
zott időben lehet elfogadni. Ha az Ur úgy 
gondolkodik, mint én, reményiem, hogy el
fogadja akár honnan jöjjön az, ha mindjárt
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egy nappai későbben is érkezik; ennél fogva 
én ezen levelembe rekesztek 7 font Sterlin
get Banknotákbanv és \  guinét aranyban (az 
az : 5 ezüst forintot) ennyit teszen a’ reám 
vetett félesztendei adó, egyszersmind figyeí- 
metessé teszem az Urat, hogy /*penccel, és — 
pennyvel több. — Reményiem , hogy az Ur 
erre nyugtató- levelet fog küldeni a’ járó 
posta által, külümben az adó-szedők el nem 
hinnék , hogy én a’ portiómot lefizettem. 
A’ válaszát útasittsa Vi l s o n  A n d r e v  hen
teshez Lovikiba Többnyire maradok a’ drága 
U r n á k  egész alázatos szolgája Bryden Adám. 
— Utói Írás: az illyen bánás’ módja az Áren
dásoknak éppen nem fog tetszeni ; majd meg 
fogja látni az U r , mitsoda rendetlenség kö
vetkezik ebből. — Kí v ü l r ő l :  O Felségé
nek G y ö r g y  Királynak, Londonban.

A’ Vakondok.
Közönségesen azt hitte az ember, hogy 

a’ vakondoknak nem tsak az állati , hanem a’ 
növevényi táplálás is kedves, és az utóbbi 
környülállásnak tulajdonították különösen a- 
zon pusztításokat, mellyek felöl a’ kertész, és
íöldmiveiö minden korban ollv keservesen»' _
pan aszkodott. Azonban Flourens , Frantzia 
természetvisgáló bö tapasztalásainál fogva 
kétségen kívül látszatik lenni, hogy a’ vakon
dok telyességgel e°v hús-evő állat, és elszen- 
vendi még az éhelhalást is inkább , mintsem
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magát gyökerekkel táplálná. Más állati élelme 
mikor nints’, még a’ maga félét se kémélli; 
a3 gyengébb , és félénkebb , múlhatatlanul 
prédájává lesz az erősebbnek és bátrabbnak. 
Megjegyzésre méltó még azon tapasztalása is 
az említett természet-visgálónak , bogy a’ va
kondok legfellyebb tsak 10 12 óráig lebet
táplálás nélkül; öt, vagy bat órányi éhezés 
már nagyon elbádgyaszlja. Mind ezekből 
eléggé kitetszik , bogy azon pusztítások , ’s 
károk, mellyeket a’ kertekben, ’s miveit föl
dekben okoz , nem a’ növevényi eledel iránt 
való szeretetének, — hanem inkább elkerül
hetetlen nagy igyekezetének — mellyel a’ fér
gek után vagyon — a' következése.

El ne felejtsék tehát a’ mezei gazdák, 
hogy a’ vakondok’ pusztításai által okoztatott 
károk számtalan ártalmas férgek’, a' bogarak’ 
fold alatt élő kártékony lárvái’ ki vesztésével 
is , némelly részént kipótoltatnak ; — annál 
fogva, hogy ezen annyira üldöztelett állat’ 
kiirtása, nagyobb kárt hozna, mint hasznot.

N. L

R e j t e t t  szó:

Öt betűből állok, ’s ülök a’ fejemen ; 
X^ábam’ eltalálhasd a’ szép kengyelemen. 
Olvasd visszafelé négyét betűimnek ,
Jó szer a’ hektikus mellyü betegimnek.

J e g y z e t :  A’ 52-dik számbeli Rejteté 
$zó; Tölgy.- ,
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K őrösy’ nyom a.

A’ Tudományos Gyűjteménynek idei IX. 
Kötetében ezen Jelentés talaltatik: Nemze
tünket, és Litteraturánkat szerető Olvasóink
nak kedves dolgot reményiünk tselekedni, 
midőn Kőrösy jeles hazánkfiáról a’ következő 
tudósítást közöljük : Az Asiatic Journalnak 
a’ folyó esztendei Áprilisi füzetében a' 428- 
dik lapon ezen sorok találtatnak: kérdés: 
mit tudnak az Urak , miilyen tálentumokkal 
bír a’ nehány- esztendőktől fogva Himalája 
déli részében tartózkodó Magyar útazó Kö- 
rösy Ur azon tekintetben , melly szerént a’ 
Tibet nyelvnek Grammatikáját, és Lexicon- 
ját szándékozik kiadni, és mennyire ment 
ezen szándékának tellyesitésében ? Felelet: 
Kőrösy Ur naponként elő megyen tudomá
nyos szándékában. A’ kérdés valamelly Londo
ni Tudós Társaság által teletett, ’s a’ felelet 
Ázsiából küldetett. — E’ szerént még lehetne 
reményleni , hogy ezen érdemes hazafi _a’ 
tudós világban előbb utóbb mint Tudós író

Második Félesztendő. 34
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fellép , és talán nemzetink eredete cránt 
is fontos felvilágosításokat fog közölni. Kis 
János.

Figyelemre méltó Vakok.
A ’ meghalálozott Hg. A r e m b e r g  vak 

vala ugyan , de mindazonáltal ollyanokat tett, 
mellyekhez külömben megkivántatik a’ látás’ 
tehetsége. Legnagyobb tsudálkozásra méltó, 
hogy ö a’ V iszt, és L’Hombre nevű játéko
kat olly nagy ügyességgel játszódta, hogy 
már jobban a' látó sem tudhatta. Ez e’kép- 
pen történt meg : mellette a’ játszó-asztalon 
vala egy, l  marok magasságú kis tsinos mű
szer bésrófolva , melly egy négyszegű ládáts- 
kához hasonlított. Ezen műszeren vala /* sor 
vesszotske , mellyet műszeri mesterség által 
előre, és hátra könnyen lehetett forgatni. 
Minden sor egy szint jelentett, és minden 
vessző egymás jegy által egy kártyát jelen
tett. —  Mihelyest a’ kártya ki volt adva , a* 
Herczeg’egyik Titoknokja felvévén a’kártyát, 
azt rendbe szedte, a’ Herczegnek általadta, 
és a’ vesszőket a’ szerént rendelte. A ’ Hg. 
tsak egyszer, vagy kétszer tapogatta meg a’ 
vesszőket, és azonnal az újjával megérzette 
mitsoda kártyája van, és tudta, mihez tartsa 
magát. Kiki megnevezte a’ kártyát, mellyet 
kijátszott, és a’ Hg. szinte olly sebesen , és 
jól adott ki. Ezen felette eszes találmány egye
nesen tőle származott.
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Skócziában egy V a t h o n  nevű vak mu
zsikus legnagyobb könnyűséggel, és ügyes
séggel ugyan egy időben játszik két eszközt 
t. i. a’ hegedűt szokás szerént, és a’ bőgőt 
a’ lábaival. — Valtershausen városában él egy 
vak, ki sok különös mechanikai ügyességgel 
bír. O esztergáz tsinosan, megigazitja nem 
tsak a’ fal - és egyéb órákat, hanem készít 
felette szép asztali és játszó órákat; többnyi
re éjtszaka dolgozik , (alkalmasint a’ tsendes- 
ség végett) ő a’ város óráját, mellyet meg
igazított éjtszakának idején , a’ városháza’ tor
nyába feltette , és ismét elhelyheztette. — 
D a m v i l l i e r n é l  egy Dombraszi vak képes 
a’ helység’ torony’ óráját minden mellékes 
segítség nélkül levenni, azt széljel bontani, 
kitisztítani, és ismét segedelem nélkül helyre 
állítani ; ezen nagy ügyessége miatt már min
den körül belől lévő helységek az óra-igazi- 
tást reá bízzák. A ’ vaknak vannak egynéhány 
földjei, mellyeknek mézsdáit (határait) igen 
jól tudja.

K n a r e s z b o r o u g h  mellett Spofforth- 
ban ( Yorkshirében ) 1810-dik észt. Május 

. utolsó napján meghalálozott M e t e a l f  Já 
n o s  9h esztendős korában , kit közönsége
sen vak J a k n a k  neveztek. Ezen világtalan 
sok tekintetre nézve ritka tüneménye vala az 
emberi természetnek. Született Knareszbo- 
roughban 1717-dikben és Zj. esztendős korá
ban megvakult. Hegedülni tanult, és az ezen 
városból a’ szomszéd mulató helyekre menő 
kotsikat, előlülvén , késérni kezdette, a’ mit



néki, £z o jó és eleven indulata miatt, szí
vesen megengedtek. 1745-dikben Thornton 
Ezeredes - Kapitánynál mint muzsikus önként 
szolgált, és a’ Dalkirki ütközetben fogságba 
esett; de nem sokára kiváltották , és Kna- 
reszboroughba vissza tért. Azután kolsi-mes- 
ter lett azon postánál, melly Knareszboroug- 
ból Yorkba megj', és a’ kotsikat éjszakának 
idején a’ legnehezebb utakban, az olt lévő 
erdőkön , és mély havakon keresztül, a’ leg
nagyobb bátorsággal igazgatta. — A ’ vadá
szatban is igen nagy hasznát lehetett venni, 
mert mind gyalog , mind lóháton a’ legna
gyobb sebességgel kergette a’ vadat. Az or
szág-utak’ tsinálásánál , és hid - építésnél a’ 
szerentsétlent UO esztendeig használták. Egy 
hosszú botot a’ kezébe vévén , a’ legmagasabb 
sziklákra mászott, a’ völgyek’ kiterjedését/, 
fekvését, és hosszaságát tökéiletesen előadta. 
Miképpen jutott ö ezen esmeretekhez, más
nak világosan meg nem tudta magyarázni ; 
egyéb eránt ez állal egész hosszú életében fe
lette hasznos tag volt. Hagyott maga után k 
gyermeket, 20 unokát, QO másod-és harmad 
unokát.

P a r a d i e s  T h e r e s i a  nem tsak a’ 
muzsikálásáról, és nagy eszéről, mellyetezen 
vak kisasszonyban a’ külföldiek eJegendökép- 

>pen nem tsudálhaltak ; hanem a’ miveltségéről, 
szeretetre méltó karakteréről, lelke’ e l l e n 
ségéről, mellyet minden környüláilásaiban, 

.rés foglalatosságaiban egyaránt mulatott , 
kulömbféle esmereteiről, meilyeket leginkább
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olvasásból, és a’ kipallérozott emberek’ tár- 
salkodása által szerzett magának, és a5 sok 
segéd-eszközeiről, mellj eket a’ látás fogyatko 
zásában használt, vala nevezetes. Ezen világ
talan egy kézi nyomtató műszer segitségével 
barátjaival, és esmerőseivel levelezett. Para- 
diesz a’ Saunderson ritka eszű vak által fel
talált számoló tábla’ segítségével a: legna
gyobb ügyességgel számolt. A ’ mappáin a’ 
határok és folyóvizek finom dróttal és selyem 
szállal, a’ tenger homokkal , és a’ városok lapos 
gyöngyökkel meg vannak jelelve , és e képpen 
az érzésre alkalmaztatva. A’ kártyáival, rnel- 
lyek oily kis gombos-tő szúrásokkal vannak 
megjelelve, hogy a’ kártya’ külső szinén a 
lyukak meg sem tetszenek, játszott a’ látók
kal minden akadozás, és hiba nélkül, fiata
labb korában igen szerelte a tánczot, és 
leginkább a’ német, minuelt, és az ángol 
tánczot. Játékszínre is alkalmatos volt, mert 
magános Társaságokban a‘ maga roliáját igen 
jól vitte. Ennél lógva nem tsak a’ hallás által 
tudta megítélni a’ theálromi darabokat, ha
nem még a’ játszó személyek’ kifejezéseit, 
indulatait, hangját, mozgásait, karakterét, 
és minden tulajdonságait is. Azon személye
ket, kikkel az előtt több esztendőkkel be- 
széilt, a’ hangjokról azonnal megesmérte. 
A’ szokott mulató helyen úgv sétált mint a’ 
látó, a’ nélkül, hogy valamihez íiíödött vol
na, ha a’ tárgyak szokott helyeken voltak. 
Sőtt az idegen helyeken is , a’ finom érzése, 
és a’ levegő’ nyomása által, a5 nagyobb tár-;
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gyakat kikerülte. Ugyan ezen segitö eszközök 
által, ha az ember ötét az útszán vezette, 
azt is észrevette, kőfal mellett megy e’ , vagy 
sövény mellett, valamint azt is ,  hol állott 
valami élŐ-fa. Az érzés , szaglás , és hallás 
elegendő mértékben voltak, az elvesztett tu
lajdonság’ kipótolására. Midőn egykor egyik 
barátnéjával egy kerten által menne , egy
szerre hirtelen megállóit, körül nézett, és fel
kiáltott: Oh milly7en szép virágos - világ ez,  
mint ékeskednek az élőfák gyönyörű virág
jaikkal”. — „Kedves Paradiesz, mit beszéllsz, 
hiszen te semmit sem látsz?” felele a’ barátné- 
ja. „Igen, igen; én mindent látok” , felele Pa
radiesz „semmit sem ugyan kívülről, dea’ ta
vasz’ kellemetessége, és a’ teremtés’ szép mun
kái egész érzésembe elevenen béhatnak. Oh ! 
én illy módon többet érzek , mintsem a’ látók 
érezhetnek”!

A p r ó s á g o k .
B a r c e l o n á b a n  (Spanyol országban) 

egy kút ásása alkalmatosságával, 2  ̂ Spa
nyol réfnyi mélységben , találtak egy J réf- 
nyi hosszú, és fertálnyi széles sárgás jás- 
pis követ, és pedig egy igen régi, és felette 
tartós épületü ház’ cmladékai mellett. Ezen 
kő alatt feküdt két ember’ tsontváza ; a’ kö
vön illyen felirás találtatott: „Clodiae P. F. 
Philemenae L. Clodius Higius Uxori L. 
D. D. D .” —
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A ’ H a n n o v e r a i  S t á t u s o k b a n ,  a’ 
hangya-tojás szedése meg van tiltva, mint
hogy a’ hangyákat, a’ hernyók’ ellen hasz
nos állatoknak tartják.

L i p t s é b e n  B l u m e  Ur öt tövei való 
kötésre tanit, melly mód szerént két sala- 
vári (slrimfli) egyszerre készül.

S t r a m f o r  d b a n  (Irlanban) nem ré
giben egy meglett asszony’ és öt koros férj— 
fiák’ kikeresztelése nagy pompával ment vég
be, melly történt nyilván az útszán a’ Ve- 
land nevű tsatornában. Az asszony tiszta fe
jér, a’ férj fiák pedig hosszú fekete, és arra 
készitett kopenyegben valának. A ’ Pap , mi- 
nekutánna egy Imádságot elmondott, és az 
öszvetsodült néphez rövid beszédet tartott 
volna, a’ személyeket egészen belé mártotta 
a’ vízbe, azután egy segéd-Papnak állaladta, 
hogy azokat a’ partra vezesse. Száz esztendő 
óla ollyan egyházi szertatás nem történt 
itten.

Az éjszak - Amerikai egyesült Státusok
ban egy újmódi ruha-viselet veszedelemmel 
fenyegeti az esső-ernyóket (par^pluiej; mert 
egy általázhatatlan matériából készitett köpe- 
nyeg, melly a’ testet tetőtől fogva talpig bé
takarja 5 és minden nedvesség ellen őrzi, 
amazt szükségtelenné teszi. Az ember feje
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egy tsiiha formájú sapkába , xnellynek üveg 
ablakjai vannak a’ nézésre, vagyon begön- 
gyölve. A’ mellett pedig olly finomok és ko- 
nyük ezen köpenyegek, bogy az ember azo
kat a1 zsebiében is elbordhatja.

Az Augsburgi Újság szerént Porlland- 
ban él mostanság a’ legkissebb ember . ki 
noha már 26 esztendős , még is 1 láb , és 5 
hüvelyknél nem magasabb; ezen törpe ember 
olly kilsinv, bogy az apja egjr szabómester, 
a’ minap egy kaput-űjjából frakot, nadrágot, 
és egy széles karbonári köpenyeget készített 
néki, és még is annyi posztó maradt meg , 
bogy egy szép sapka is elkészülhet. (Ennél 
fogva apára uram fiatskájának télire egy mó
kus bőrből bundát is könnyen készíthet.

Egy Kvaker vallásu asszony , kinek rend
kívül éles esze, és jó beszédje vagyon, mos
tan három barátnéjával bejárja Angol or
szágot , és nyilván tart prédikátiót.

R e j t e t t  szó:

Egész a’ borödót a’ kopástól menti;
Első tagja repül ; 's nézzed vissza-felé 
Egy i-vel megtoldva , fo nevét jelenti 
píagy Uraknak; másik idő. — JNo szólljbele!

J e g y z e t :  A’ 53-dik számbeli Rejtett 
szó: Lovas.
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M u 1 a t s á g o k.
1 8  2  9.

N r° 35.

Történeti emlékezet.
Ez előtt 300  esztendővel I 52g-dikben 

October g-kéről lá-dikéig rémitő szorongat- 
tatásokat állottak ki Béts városának akkori 
lakosai ; de a1 melly napok az Ausztriai badi 
sereg vitézi bátor viseletének , és a’ polgári 
bőségnek is egyszer’smind ditső tanúi valá- 
nak, ’s mind a’ bazai kor-irásokban , mind a’ 
világ’ bistoriájában örökre femnaradnak. A’ 
hatalmas S z o l i m á n  Török Tsászár mind ad
dig győzedelmes seregével megjelenék Sept. 
27-dikén 1529-ben Béts falai alatt; ’s a’ vá
rost próbálta Oct. g-kén először ostrommal, 
és rárohanás által megvenni, de vissza-ve- 
rettetett. Hasonló próbát tett 11, és 12-ikben 
minden foganat nélkül ; 14-ikben pedig az 
Őriző seregnek tántorithatatlan vitézi ellent-* 
állása az ostromlókat egészen eltsüggesztette, 
úgy bogy 15-kén hajnalban Theresia’ napján, 
a’ Jantsárok táborának tsak az elhagyott be* 
lyét lebete látni, mellyen a’ Sz. István tem
plomában báláadó .íényes Isteni tisztelet tar-
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tatott. — Ezen három százados Inncpét Béts 
■városa felszabadulásának az ostrom alól Ud
vari Tanátsos H am  m er  U r , részszerént 
még eddig közre nem botsátotl Keresztény és 
Torok kútfőkből kidolgozva kiadta. — A’ Ko
rona Örökös O Tsászári Kir. Fő Herczegsége 
méltóztatott ezen jeles munkának ajánlását 
kegyelmesen elfogadni, melly taláítatik Pes
ten Hartleben K. A Könyvárosnál.

I z 1 a n d i a.
Izlandia , Dániához tartozó sziget, mcdíy 

az északi, vagy jegts tengeren vagyon. Hosz- 
szát 120, szélét 50 mértfőidre számlálják. 
Az egész szigeten nintsen tulajdonképpen vá
jó város még tsak egy heljes falu sintsen , 
Jianem tsak magánosán elszórt udvarok, és 
lakások, hol a’ lakosok, kiknek számát 70,000  
teszik ,* többnyire a" partokon, és a5 lenger- 
liez közel és a' völgyekben tartózkodnak. A* 
sziget tsak hegyekből álló sor, mellyek közül 
sokan örökös hóval, és jéggel fedetnek, és 
a5 lakosok H Ö c k e 1 e r, vagy J s c k e l e r  név
vel nevezik. Mások nintsenek ugyan hóval, 
és jéggel borítva, de annál homokosabbak, 
és kösziklásabfcak, cs azért terméketlenek; 
mások zöld térséggel bírnak és jó füvet te
remnek. A' legmagosabb hegyek 1000 ölnyi- 
rél is magasabbak, a‘ legmagasabbik S n é -  
f e l s n e k  mondalik. A’ hóval fedett hegyek 
néha tüzet okádnak, kiváltképpen H e k l a
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«nel’vnek belsejében sok kénköres erek vágy
nak. Ügy hamar akárhol sem játszik a’ ter
mészet oliy tsudálatosau a’ tűzzel, és vizzei, 
mint ezen a’ szigeten. Jóllehet a’ jeges ten
geren fekszik, de rajta még is m e l e g f o r 
r á s o k  bőven vágynak, mellyek G e i s e -  
r e k n e k  neveztetnek, ezek közül némellvek 
olly forrók , hogy a’ hús megfő benr.ek. 
Ezen meleg források között vagyon egy Déli 
Izlandiában Skalkeltnél nem messze Heklá- 
tól ,  a’ melly egy természeti ugró-kiitnak tu
lajdonságával bir: találtatik egy kősziklának 
üregében égj’ hegy lábánál. Az üregnek fetlyül 
20 a’ kerülete, 5 Öi a’ mélysége, és alatt egy 
szűk torka vagyon , ezen a’ viz egymás után 
feljön, míg az üreg egészen meglelt. Azu
tán alolról egv rettenetes tsattanás hallaták, 
hasonló erős lövésekhez, melivre az egész 
kőszikla megrázódík. Ha ez így négyszer, 
vagy ötször történt, tehát a’ meleg víz szö
késképpen , és erős füstölgés közben legalább 
60 ölnyi magasságra, olly bőséggel omlik ki, 
hogy az által körös környül meleg ferdök tá« 
madnak, Hat,  ’s hét minutum alatt a’ víz
nek kilökése a’ tsattogással együtt megszű
nik, és a1 barlang megint üres. Mind ez 
naponkint megtörténik bizonyos időben. Ha 
köveket vetnek belé , azok sok darabok
ra töredeznek , kivettetnek , és gyakran 
magasabbra emelkednek, hogy sem maga a* 
kirohanó viz.

Nem külömben egy bizonyos tónak ezen 
a' sz>ge!en az a’ különös tulajdonsága vagvon,



hogy ha az ö vizén által a’ földbe egy darab 
fát dugnak, annak a’ földbe ment része vas  ̂
sá, ab vizben lévő része kővé változik, a’ 
szabad levegőn lévő pedig fa marad. Szinte 
igy az ezen szigetbéli küiömbféle forrásoknak 
egésszen tulajdon tsudálatos ereik, és mun
káik vágynak: az egyik mindent meg éget, 
a' mi beié vettetik, a’ másik mindent vassá 
változtat, a’ harmadik minden dolgokat fe
ketére fest, a’ negyedik fehérre: az egyik 
megöl, a’ másik részegil, ’s a} t.

Természeti Tünemény.
Károly Fejérvárrói Erdélyből egy érde

mes és tudós kézből ilíy jelentést vettünk : Va
lamint az idei második féíeszter.dei 25'dik 
számú Hasznos Mulatságok szerént a’ Beígyi- 
omi Tartományokban Augustus tő-dikának 
estvéjén, úgy itt Erdélyben is Károly Fejér
váron , October 10-dik napján , estvéli hét 
órakor, éjszak felé, egy hóldfény szivárvány 
láttatott. Ezen szivárványt, noha jóval h a l 
ványabb , és keskenyebb volt a’ nap-sugárai 
által formáltatni szokott szivárványnál, mint
hogy külömben tellyes nagyságú volt, igen 
könnyen észre lehetett venni. Kezdetet nem 
látván, tartása egész idejét nem határozha
tom meg , de azután , hogy észrevettem, 
még mintegj' Q minutumig tartott. A' szi
várvány »agyon szeles időben , hóval terhes 
fellegek között tetszett fel, valamint hogy 
azon éjtszaka a’ magosabb hegyeken havazott is.



F o  rendszabások  az édesség3 és é le t’ 
fen tar tására .

l) Az ételben, és italban , aiuvásban, 
és nyugodalomban légy mértékletes >— 2) 
Idődet használd betsületesen, életedet el ne 
aludd , légy szorgalmatos hivatalod’ tellye- 
sitésében, élj, és munkálkodj, hogy az em
beriségnek hasznára légy.— 5) Légy ember
séges és egyenes lelkű minden dolgokban; 
zabolázd meg indulatodat; tanuld a’ világot 
esmérni az ő fogyatkozásaiban, és tökéllet- 
lenségeiben, de a' szépet abban el ne fe
lejtsd, keresd a’ nemesebb, szebb, és ma
gosabb világot, a’ látszó tarkaságban az el
lenkezőt, az úgy tetsző ellenkezésekben a’ 
legnagyobb egyszerűséget. — U) Felebarátid’ 
gyarlóságait, és hibáit tanuld elviselni , és el 
ne felejtsd a’ tieidet esmérni.— 5) Gyakorold 
magad a1 szükölkodés’ mesterségében, és ak
kor gazdag vagy. — G) Edzd meg szivedet a* 
sors tsapásai, és az élet’ visszontagságai el
len; tudd meg, hogy azok szükségesek, de 
tőled függ, valyon azoknak akarod-e esmér
ni , vagy nem.— ?) Se neszoraorkodj, se ne 
örvendj igen nagyon , mert mind a’ kettő ár
talmas.— 8) Tanuld meg a’ halált korán meg 
esmérni, és ostobául ne félj tőle, ’s akkor 
ha esztendeidre nézve nem sokáig i s , még 
is eleget, és —a’ mi legszebb —szerentséseu, 
éltél.
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A p r ó s á g o k .
Folyó esztendei October 28 kán Toulon- 

ban próbál tartottak a’ S i l d r e  Úr állal fel
talált muzsikai nyelv’ hathatósságával, melly- 
nek haszna a’ tengeren felelte nagy. A’ ten
geri Praefectus kinevezésénél fogva több ta
gokból álló Commissio felült 2 hajóra, mel- 
lyek mintegy 1200 lábnyi távolságra valának 
egymástól. Minekutánna S u d r e  Űr a’ ren
delt Commissio Elölülője’ kérdéseit a’ másik 
hajón lévő segédjével U minutura alatt egy 
trombita áltál közlötte volna , amaz vissza 
ment az első hajóra, és a’ Commissio’ Elol- 

' ülőjét meggyőzte, hogy a’ trombita által köz
lőit szavait jói és tisztán megértette. Ezen 
próbát ismételni szándékoznak.

October 8-kán délelőtt a’ 60 személyre 
készített új kotsi Orkánba legelőször ment. 
Tele vala utasokkal, és még is tsak hat ló 
húzta. Ollyan ülések is vannak benne, mel- 
Jyektöl egy Franczia mértföldnyire 5. U- 3. és 
2 fillér (Sou) fizettetik. Három fillérre való 
ülés van 27, egy fillérre való 10—12.

Keighlben rövid idő előtt feltaláltak egy 
ollyan bárom személyre való szekeret, mel- 
lyet egy «fa-ló búzhat. A’ mSszer mestersége, 
mellynek feltalálója Brovn Izsák Ur, a’ ló
ban van elrejtve, mellynek a’ szájából egy 
kantár nyúlik ki , ez által az ember kénye
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Szerént igazgathatja a1 szekeret; a5 lábait úgy 
emelgeti a' fa-ló, mintha természetes ló vol
na. Továbbá azt állitják , hogy minél na
gyobb a’ teher a' szekeren, annál nagyobb 
a’ műszer' ereje.

Hamburg városában mostanság 25 mil
lióm font kávé vagyon , mivel Braziliából 
most kétszer annyit kapnak ezen gyarmati 
portékából, mint az elobbeui esztendőkben 
hoztak.

Gőthe’ munkáit mostanság Lengyelre 
fordítják. Varsóban már meg is jelent egy 
igen pompás kiadás. Ezt egy felette gazdag 
Urnák ajánlották , ki 50,000 forintot kül
dött Göthének magának, egy rendkivül alá
zatos levéllel, de Göthe ezen summát el nem 
fogadta, hanem azt vissza kűldvén, a' for
dítónak kedvezett vele. A levélre mindazon
által a' legnagyobb alázatossággal felelt.

Az eddig esmeretes üveg-házak közöl 
legnagyobb találtatik Northumberland! Her- 
czeg’ Si on- Hous e  nevű jószágában (Angliá
ban) ; azt mondják, hogy ennek jfelálliIta
tása mintegy 40,000 font Sterlingbe került, 
és hogy az üveg kupolája, melly a’ legszebb 
kristály táblákból van , maga 70 lábnyi 
magos.
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H a v r é b e  érkezett egy Anglus , kit 
L e e c k n e k  neveznek, és a’ ki minden em
bernek szemét magára vonja. Ennek rövid 
lábai vannak, de hasonlít egy oily nagy em
berhez, kinek nemiévén lábai, a’hasán tsúsz. 
És mitsoda ember ez? Egy vándorló lovász- 
mester, ki Parisban F r a n c o  ni  hires test
vérekhez hónaponként 1000 frank fizetéssel 
bészegödött. A’ mi a’ lábaiból hibázik, az a’ 
kezeiben eleggé ki van pótolva, mert ezek 
annyival hosszabbak, mennyivel a’ lábai rö- 
videbbek, úgy, hogy a’ menet közben a’ 
sárba érnének, ha nem vigyázna, 's azokat 
fel nem tartaná. Mindekkoráig semmit sem 
tudhatni, hogy fog ezen tsuda ember Parisba 
menni, ha tsak a’ gondviselő-szekér' (dili
gence) padjára le nem fekszik ; mert elegendő 
lábai nintsenek az ülésre.

R ej t e t t  szó:

Vigyázz, megnyújtott fejembe^ 
Lábad meg ne botoljon ; 

Végem a’ szép természetet 
Pusztítja, ne viruljon.

Kinek pedig az egészet 
Nyakába vetik, enyészhet.

J e g y z e t :  A’ oh-dik számbeli Rejtlet 
Szó: Tsizma.

Y



H a s z n o s

M u l a t s á g o k .
1 8  2 9.

Nro 36.

Pesti Ló*Verseny könyv 1829-re.
A’ Ló-Versenezés választottsága nevében , írta 

Gróf Széchenyi István , és Dobrentei 
Gábor*

Az előbbi esztendők’ példájára most je
lent meg ezen köny vetske , de amazoknál jen 
val tökélletesebb, Velin papiroson igen tsi- 
nosan nyomtatva Petr. Trattner J. M. és Ká-= 
rolyi István Köny vnyomtató - intézetében ; ’s 
60 lapra terjed. Megtetszik ebből, melly szá
mos részvevők legyenek , kik a’ feltett czélra,- 
a’ Magyar országi lótenyésztés’ nemesítésére, 
és az iparkodás’gerjesztésére-a’ haza' oltárára , 
bő áldozatokat raktak; megtetszik, hogy ezen 
hasznos Intézet melly erős lábra legyen állit- 
va. Ezen lajstrom - könyv lU szakaszra van 
osztva: i. A’ versenezésben részt-vevok5 lo
vasainak színeit; 2. az ]82Q ben a’ Pesti gye
pen tartatott ló-versenezést, úgy a’ mint an
nak idejében megírtuk ; 3. a’ diadalmas lo
vakat; 4- azon T. T. Uraknak neveit adja elő,

Második Félesstendö. 36
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Uik a’ Magyar országi ló-tenyésztés elősegíté
sére mint résztvevők 1829~re fejenként 10 
pengő for. fizettek ; ezeknek száma 34ó-ra, 
az ajánlott summa 5430-ra telik; 5. az 182Q- 
re bevett különös ajánlásokat; 6. a’ ló-verse- 
nezés pénztárának miben létét terjeszti elő ;
7—8- a’ jövendőre szánt és^öszve gyiiltPálya— 
dijakat foglalja magában, mellyekrol alább 
bővebben szóllunk; Q. Verseny-törvényekről; 
11. a’ tel kekről szóll , mellyek a’ pályás lo
vakra korok’ külömbségéhez képest vannak 
szabva ; 12. az isméretesebb Angol nemző mén
lovakat a. b. c. szerént 1330-ra; 13. 182Q-re 
béjelentve volt pályás lovakat számlálja elő ; 
14. egy rövid értekezés találta ti k a’ ló-vásár 
iránt.

A’ hetedik szakaszban előadott pálya-díj 
ajánlók négyfélék ; ugyanis némellyek erre 
örökös fundátiót , némellyek holtig tartó 
ajánlásokat, mások kiszabott bizonyos időre, 
mások megint tsak 1830-ra tették ajánlásai
kat. Az első félék a’ következők : 1. K á r o 1 y i 
S z é c h e n y i  D í j ,  100 arany értékű Billi- 
kom 1830-ra , ezen körűi - írással ; Félve a’ 
gyönge kiáll, versenyt fut sorssal a’ bátor. 
Kisfaludy Károly* Éhez a’ három testvér Gr. 
Károlyi, és a’ három testvér Gr. Széchenyi 
fundált 2000 aranyat, mellynek kamatja száz
tól ötével esztendőnként 100 aranyat teszem 
Ezért pályára akárhol tsikózott mén vagy 
ltancza ló kelhet. A’ futtatni akaró tartozik 
lovát a’ pálya napja előtt egy hónappal a’ vá- 
lasztottságnak béjelenteni. — 2* Bat t hy ány  i
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H u n y a d y  D í j ,  100 arany. Gr. Batthyányi 
Iván, és Gusztáv, Gr. Hunyady Jós. és Fér. 
500 aranyával fundáltak 2000 aranyat, melly- 
nek ötös kamatja teszen 100 aranyat. Ezen 
summa kész-pénzben fog kiadatni, mellyért 
akármiféle lovak futhatnak, de azokat itt is 
a’ futás’ napja előtt egy hónappal bé kell je
lenteni. — 5. El s ő  h a z a  f i  ui  D i j ,  100 
arany. 18 fö Uraság tett öszve 1700 aranyat, 
melly summának ötös és hatos kamatja eszten
dőnként 100-ra telik, ’s ez is kész pénzbefog ki
osztatni , mellyért akármelly Magyar országi, 
’s ahoz tartozó tartománybeli ló pályára kel
het. A’ bejelentésnek meg keli esni , mint 
feljebb. — U. Hú s z  H a z a f i  a d t a  D i j .  
100 arany. Itt is öszveadott 1700 aranyat 20 
Hazafi, mellynek ötös, és hatos kamatja 100 
arany, Magyar országi, és ahoz tartozó tar
tománybeli lovaknak szánva. A’ bejelentésről, 
mint feljebb. — 5. El s ő  n e v e t l e n  Dí j ,  
mostanság jj,5 arany , mint 7 Hazafi által 
öszveadott 750 aranynak kamatja. Ezen sum
ma készpénzben osztatik-ki , ’s neve addig 
nem lesz, míg a’ tőkepéuz más Hazafiak hoz
zá járúlása által 100, vagy legalább 50 arany 
kamatra nem szaporodik. Ezért futhat az 
Austrini akármelly köz birodalomban 'tsikó- 
zott mén-ló, de 6 esztendősnél idősebb nem 
lehet. — fi. M á s o d i k  n e v e t l e n  Di j .  
mostanság 21 arany Hg. PálíTy Antal Q00, 
Gr. Pálífy Miklós 100 , és egy magát nem 
nevező 50 , együtt 350 aranyat egybe adtak , 
mellynek 21 aranyra menő kamatja készpénz-»



ben adatik ki. Külön neve ezen Díjnak sem
lesz, míg 50, vagy 100 aranyra nem neve- 
kedik. — 7. E r d é l y i  D í j ,  100 arany. 18 
Erdélyi FŐÜr többnyire 100 aranyával Ősz ve 
adott 1700 aranyat, mellynek kamatja, 101 
arany, készpénzben adatik ki. Futhat érette 
akármeily éghajlat alatt nevelt kancza, a' tel- 
lyes vérüeket kivévén. — 8. E s z t e r h á z y  
D í j ,  50 arany. Gr. Eszterházy Mihály, és 
Károly 1000 aranyat Öszve adtak, mellynek 
ötös kamatja 50 aranyat teszen ; ’s ez is kész 
pénzben fog kijárni. Mivel pedig Gr. Esz
terházy Mihály külön ajánlásból ehez még 25 
aranyt tett, 1830-ra 7 5 aranyból fog állani. 
— (). N á k ó D í j ,  25 arany. Gr. Nákó Sán
dor fundált 500 aranyat, mellynek ötös ka
matja 25 arany kész pénzben jár-ki. Pályára 
akármeily országi ló kelhet, kivévén az An
gol lovakat. — 10. S á n d o r  Dí j ,  négy esz
tendőre egy 100 aranyos Billikom , ezen kö
rülírással : Hol nints versenezés, nints küzd- 
helye bátor-erőnek. Kisfaludy Kár. Gr. Sándor 
Móricz fundált 500 darab aranyat, mellynek 
négy esztendőre való ötös kamatját előre 
egybe tévén , azon egy ezüst Billikom készül. 
Ez minden esztendőben ki lesz téve 9 ’s a’ 
versenezés érette n.inden futtatáskor megtör
ténik , ’s az viszi haza, ki a’ negyedik eszten
dőben diadalmas, A? lovak’ minémüsége, ’s 
egyebek későbben lesznek meghatározva, (A* 
többiről máskor).
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Statislikai Jegyzések.
A* Berlini Újság Báró Humboldt Sándor 

Úrnak az Ural 's a’ t. hegyére tett utazásá
ról ezeket adja elő: „Az Ural’ hegyétől va
ló felette nagy távolság, mellyben mostan 
a’ Báró vagyon , oka vala annak , hogy egy 
darab idő óta sem róla, sem kísérőiről u. m. 
E h r e n b e r g ,  és Ro s e  Professor Urakról 
a’ Szent-Péterváriak semmi tudósítást sem 
kaptak. Az Orosz birodalom’ belsejéből vett 
utóbbi tudósítások azt állítják, hogy azon 
tudós Társaság a’ fel tett czélját legjobb ki
menetellel éri. Ugyan is minekutánna Báró 
Humboldt Május 28-kán Moszkvából kiindul
ván , a’ Volga vízén Nischnei-Novgorodba 
evezett, és kellemetes hajózását egész Házán, 
és a’ Bolgári omladékáig folytatta, hová a’ 
Tatárok bútsút járnak j itten uralkodtak haj
dan a’ Timur ivadéki , és innét ástak ki szá
mos ezüst pénzt, mellyeken arabs felírások 
teláltaltak. Kazánból a’ szép Viatkai erdőkön, 
Permán, és a’ Kungur barlangos tájékán ál
tal, E k a t e r i n b u r g b a  ment, hol az Ázsi
ai Urál’ hegynek vége szakad, Négy álló 
hetet (Junius íA-dikétől Julius 18-dik) töltött 
abban, bogy az Ural’ közép, és éjszaki ré
szét béjárja, hogy a’ földrészeket (geogno- 
ziát) ’s bolánikát megvisgálhassa. Ugyan ezen 
alkalmatossággal visgálta meg a’ nem régi
ben feltalált arany és platina-bányákat, mel- 
lyekböl esztendőnként 300 púd (l púd 40 
Qj ősz funt) arany-, és QO púd platina kerül
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ki; ekkor nézegette meg a’ Berosofszki, Gu-
mesefszki nevű arany bányákat, valamint a* 
Mu rzinszki bányákat is, mellyekböl berilt, 
és topázt ásnak-ki. Humboldtnak eleintén a* 
volt szándéka, hogy Ekaterinburgból tsak To- 
bolszkig utazzon , és azután kozvetetlenül 
Omszkon keresztül Szatouszba menjen, melly 
az Ural' déli részén fekszik; de a’ tartós szép 
napok, az utazás' künyűsége, mellyet egye
dül a* bölts Uralkodó széknek lehet tulajdo
nítani, arra bírták, hogy Szibériába melyeb
ben menjen, és az oda való növevényi te- 
nyészést megesmérje, ennél fogva azt hatá
rozta magában, hogy a* nyári útját /*000 
versttel megnyútja, és egyszer’smind a* Ko- 
liváni bányákat, és az Altai egyik részét 
megvisgálja. Az utazó Társaság a’ szép fek
vésű Abalak, és Hainszk nevű klastromok 
melleit elutazván, Barnaul, és Berkszki kö
rűi egy ragadós nyavalyát vett észre , melly 
mind az embereken, mind a’ marhákon egy 
aránt uralkodik, ezen betegséget S i b i r s z -  
ki -Yaszvának (Szibériai pestis) nevezik, 
melly .annyival is inkább nagy szeget ütött 
a’ fejőkbe, hogy ha mindjárt a’ betegség’ 
kezdetén nem járult az orvosi segedelem, 
az emberek ötöd napra abban meg is haltak. 
Az idén a’ forró napok ezen nyavalyát éjszak 
nyűgöt felé jobban kiterjesztették. Barnáid
ból a* Koliváni gyönyörű tavon , és a’ Pla- 
tavszki pusztán keresztül, mentek az úgy ne
veztetett híres kigyó-hegyre, melly az Orosz 
bányászi históriában felette nevezetes. Folyó
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(esztendei Aug. 13-kán B. Humboldt társaival 
.együtt szerentsésen megérkezett az Ust-Ka- 
menogorszki nevű kis várba. A’ Sz. Péter- 
vári kotsikatitt hagytak , hogy az utat tovább 
is Buchtarminszk, ésNaryom felé folytathas
sák. A’ nyugoti Szibéria’ fő Kormányozója 
V e l j a m i n o f f  Grlis tulajdon Adjutánsát ké
sérés végett rendelte Humboldt mellé; nem 
kevesebb barátsággal, és szívességgel visel
tetett eránta az Irtischi linea* Commandánsa 
is, hogy a' Tudós Társaságot a’ Kirgiszi 
pusztákon elöfordulhatandó veszedelemtől meg 
menthesse. A’ Buchtarminszki , Krasznojári 
körül fekvő tájékok, és a’ China - Mongol’ 
határai, a’ geognosiára nézve igen nagy figye
lemre méltók. Ezen földön a’ porfirkövek 
közt széljel szórt gránitkövek találtatnak A’ 
Chinai határ Őrzök az Irtis mind a’kétoldalá- 
ról rongyos Mongol katonákból, állnak kik
nek viseleteegy selyem Öltözetű Chinai katona- 
TisztlÖl felette kíilömbözött. Ezen liaial em
ber egyenesen Pekingböl jött, és meghallván 
hogy Humboldt Sándor’ Testvére (Status* 
Minister) a’ Chinai nyelvről könyvet adott 
ki , azonnal nem késett az utazó állal egy 
négy vastag kötető és a’ Chinai történeteket 
magában foglaló könyvet a’ fent említett Mi- 
nisternek ajándékba küldeni. A’ Chomimai- 
lä-chu tájéka felelte puszta, mellyriek völ
gyeiben két púp- hátú tevék legelnek. Egy 
Kalmük lolmáts , ki Tschingistaiból jött , 
mind a’ két nyelv megértésére eszközül szol
gált, és ha a’ Chinai nyelvben hibázott, Mon-
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goira, ebből Kirgisz nyelvre, és azután egy 
Kozák által Oroszra fordiltatolt a’ beszélgetés, 
melly változások miatt a nyelv' eredeti kelle
metessége nagyon tsonkult! Innen útját Semi- 
palatin.szkibe vette, hol a’ Báró Aug. 22-kén 
mulatott. Itten vagyon a’ belső Ázsia’ keres« 
kedésének közép pontja. Az utazó Társaság 
a’ Kokáni Követ’ látogatását fogadta el , ki 
akkoriba tért vissza Szent Pélervárról. Ugyan 
Semipalatinszkiben tudtára esett Humboldt 
Urnák,  hogy arra utazott egy Anglus, ki 
nehány esztendő előtt Indiából Kaschmiron 
keresztül jött , és Jerkandból kiüzettetett 
(talán ez vala a’ nagy érdemű M o o r k r o f t  
Kőrösink’ hajdani pártfogója , ’s barátja Te
heránban) az eliízettetetlnek Írásait egy Tasch
kent kereskedő gyűjtögette egybe, ki Semi
palatinszkiben lakik. Omszkban B. Humboldt 
megnézte a’ boldog emlékezetű Sándor Tsászár 
által felállított oskolát, mellyben 2.r>0 Szibé
riai Kozák-gyermek neveltetik, és külömb- 
féle tudományokra tanittalik. Ezen Intézetről 
méltán mondhatjuk, hogy kevés katonai os
kola vagyon Európában, mellyet ehez ha
sonlítani lehetne*

M e s e .
Hajdan bélyegeztem én a’ gonoszságot, 
Mostan bélyegezem az ájtatosságot;
Hajdan tsúf voltam, és kiki tőlem féle,
Most a’ Koronának vagy'ok ékessége,

G. I.
J e g y z e t :  A* 55-dik számbeli Rejlett 

szó: Rőtéi.
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Pesti Ló - Verseny - könyv.
( Az előbbinek befejezése. )

A’ második rendbeliek , tudniillik a’ 
b o l t i g  t a r t ó  a j á n l á s o k ,  a’ követke
zők : 11. A s s z o n y s á g o k  P á l y a  D i j a ,  
ló i  aranyos Biilikom. Ennek elkészítésére 
esztendőnként 53- magyar FŐ Asszonyság 
iekölelezésénél fogva lói aranyat ád öszve 
élete fogytáig, melly summáért minden esz
tendőben a feljebb említett betsü Biilikom 
készül. Ezért az Austriai akármelly köz bi
rodalomban tsikózott mén , és kancza ló ver
sent futhat. Meg van jegyezve , hogy még 
más Fő Asszonj'ságok is elő fogják ezen dijt 
segíteni, de mostan neveiknek elhallgatását 
lávának.— A’ harmadik rendbeliek: 12. T íz  
e s z t e n d e i  Dí j ,  115 arany. Ezen summát 
182C)-ikben kezdve 18 38-ik végéig 32 Fő Ur 
adja Öszve esztendőnként, melly kész-pénzben 
fog kijárni. Elnyerhetéséhez azon feltétel van 
kötve , hogy érte a’ Magyar országban, és

Második Félesztendo. 37



ahoz tartozó tartományokban tsikózott ’s ne
velt mén vagy kancza ló futhat, mellynek 
akármelly nemzetbeli, ’s akármi származású 
legyen is altya, de annya , ’s ezen az ágon 
nagy annya is már honnyunkban született, ’s 
neveltetett. — 13. Ny o l ez évű  Dí j ,  280 
arany; 1829 ben kezdve 1856 végéig. Adja 
ezt \k  aláiró 20—20 aranyával, kiknek ne
veit a’ közönség későbben tudja meg. Ezen 
Díj 182Q-ben a’ Simmeringi gyepen járt már 
ki , 1650-ban pedig a Pestin lesz elnyerendő, 
’s így marad 183Ö-ikig felváltólag. A’ jobb 
mén, és kancza lovak’ béhozatása végeit van 
kitéve. Ezért futhat akármelly honnbeli ló , 
fsak hogy 7 esztendősnél idősebb ne legyen. 
A’ futtatni akaró tartozik lovát Apr. 20-ikáig, 
annak minémüsége’ , ’s kora’ feljegyzésével, 
bejelenteni. — 14- P e s t i  Dí j ,  100 aranyos 
Billikoin. Adja Sz. K. Pest városának Pol
gársága, 1829-ben kezdve 1835-ikig. Pályára 
kelhet érte minden Austriai köz birodalomban 
nevelt mén , és kancza ló. A’ futtatni akaró 
tartozik lovát a’ futásra rendelt nap előtt egy 
hónappal béjelenteni. — A’ negyedik rend
beliek, vagyis tsak 1850-ra szólló külön Di
jak 15. Gr. É s z t é  r h á z y  J ó ’s é f  100 
a r a n y o s  B i l l i k o m  a. —  16. H g .  L i c h 
t e n s t e i n  V e n c z e l  lova l82()-ben el
nyerte a' Károlyi-Széchenyi D íjt ,’s ezt a’ H g .  
1850-ikra kiteszi. — 17. K é t e z ü s t  P o h á r ;  
egyik’ érféke 25, a’ másiké 15 arany. Adja 
Gr. Széchenyi István. Pályára ezekért egye
dül birtokotlan magyar nemes, és paraszt
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gazda’ lova kelhet, tsak hogy a’ futtatóé ma
gáé legyen. — 18. Végre jone megint az 
O s t o r ;  de Gr. Széchenyi Istv. e’ helyett 
egy 100 aranyat érő Kardot fog készíttetni , 
’s előre azon Ostort, melly most Hg. Lich
tenstein Venczelnél , mint Miracle’ Uránál 
van, kitseréli azzal, hogy ezután a’ legjobb 
pályázó ditsoségét elnyerő ló , mindenkor 
ezen kardot nyújtássá által Urának az elmúlt 
esztendöbeíi Pesti lóverseny’ emlékéül. Reája 
ezen vers fog joni: Engem erő szüle, nyer ’s 
egyedül az birhat, azért győzz! Kisf. Kár. 
Futhat érte világ-szerte nevelt akármiféle ló.
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Casinók’ eredete.
Casinónak hívjuk részszerint azon helyet, 

inéllyben valamelly különvált társaság kedv
töltés végeit össze-gyül , részszerint a’ társa
ságot magát. Ezen elnevezés némellyek sze
rint így eredett. Terra di Lavoro nevű Ná
polyi tartományban helyheztetett Monte Ca
sinónak (Casinó hegye,) mellyen a’ legrégibb 
Benedictinus-Apátság áll, kies fekvése va
gyon, és a’ klastromból a’ legbájolóbb kilá
tás gyönyörködteti a’ nézőt, szép és egészsé
ges éghajlatja, tiszta levegője és varázsló 
környéke seregesen tsődité oda a’ természet 
szépségeiben gyönyörködőket. Azontúl a’ klas- 
trombeliek az orvosi mesterséget is űzték 
és a5 köz hiedelem szerint Szion hegyén ter
mett balzsammal bírtak, és Diptam nőve-



vénynek fájdalom-enyhilö erejét ismerték. A ’ 
látogatók száma mind inkább szaporodott , 
’s Monte Casino, valamint a’ mi fördöink, 
nem csak betegek, hanem egészségesek öszve 
gyűlő helye is Ion; kik az esztendőnek szebb 
részét olt tolték-el falusi gyönyörűségekben. 
A’ vidám társasági mulatságok eleven emlé
kezetben maradtak. Későbben némellyek azo
kat, a’ hogy minden múlt örömet vissza-ohaj- 
tunk, megújítani akarák ; e1 végre ism ert’s 
megválasztott személyekből álló gyülekezete
ket állítottak azon reménységgel, hogy a’ 
Monte Casinói társaságok bájai a Casino név
vel isYnét vissza térendenek. így értünk Casino 
nevezet alatt most is olly különvált társaságot 
vagy' egyesületet, mellyet nemesebb örömök
kel való élés végeit előkelő és válogatott sze
mélyek alkatnak.

Pesti Casino.
A’ Pesti Casino 1827-nek Sz. György 

napján nyittatott-meg Maria-Dorothea utszä« 
ban a’ lő szám alatt Vogel házánál. Van 
könyvtára, több újsága, két biliárdja, Ud
vari mestere, Vendégelöje, Kávésa, és több 
tselédei , a’ kik a’ Részesek és Vendégek ki- 
vánságit teljesíteni készek. Kora reggeltől 
késő estig nyitva áll. Négy palotája dohány
zásra is való , a’ többiek az azzal nem élők 
alkalmára pipafüsttől menttek. Egy esztendei 
aláírás eleinte tOO pengő frtból állott; de 
1329-ki Januarius 1-sö napjától 183l»-ki De
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cember utolsójáig 50 pengő frtot teszen.Most 
az Egyesület tagjainak száma 2?Ö Részesből 
áll. A* Részeseknek nemes maga-viseletű férjé 
baknak kell lenni; születés, hitvallás tekin
tetbe nem vétetik. Minden Tagnak vagyon 
jussa általa jól isrnért ’s hasonlólag nemes 
magaviseletü Hazabelit , külföldi Idegent , 
Katonát, Tudóst, Művészt, s jó reménysé- 
gü ifjat nyolcz napra az Egyesületbe bévezet- 
ni , előre megmondván , hogy ö általa sza
badon tsak 8 napig járhat-bé, azutánra pedig 
bilétjének kell lenni. Szerentse-játék a’ Casi- 
nóban tiltva van. — A’ bégyült pénzzel való 
bánás olly jól folyt, Hogy a’ legjobb izlésít 
bútorok megszerzése, és az Egyesület fenntar
tására megkivántató kiadások mellett is 1829"* 
Martzius i napján a’ Pesti Börze Intézeté
nek 10,000 pengő írtból álló tokepénzt adha- 
toit által 6 frtos kamatra. A’ Casino pénztá
ra mind eddig tsak magyar könyveket szer
zett, ’s egyedül azok tulajdonai. Az is a’ szán
dék , hogy a’ mint a’ jobb magyar munkák 
megjelennek , azokat mind megszerezze , ’s 
így a’ magyar literatura’ haladásával a’ Része
sek ’s Vendégek könnyebben megismerked
hessenek. A’ Könyvtárban álló más nyelvű 
könyvek néhány Részesek’ külön sajátjai, kik 
azokat haszonvételre ideig óráig béadták. A’ 
Casino pinczéjében többféle külföldi boro
kon kívül, az ezen esztendőben kőre metszett 
B o r o k  á r r s z a b á s a  szerint 65 féle leg
jobb ízű Magyar országi vagyon az azzal élni, 
vagy az azt megvenni akarók számára. A’ bo



rok keveretlen valódiságáról bizonyossá te
het akárkit az, hogy a’ termesztők, kiknek 
egyszersmind fizető Tagoknak kell lenni , bo • 
raikat, butellákba jói lefejtve, saját petsét- 
jek alatt magok küldik bé.
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Gőz-Kotsik.
Azon vasút Igazgatói , melíy Liverpol- 

tol Manchesterbe viszen, Aprilisben 500. 
font Sterlingből álló jutalmat tettek-ki a* 
vasúton menő legjobb gozkotsi’ számára. Oct. 
(j-dikán tartották az első próbát, mellynél 
10—15000 nézőnél kevesebb nem volt. A’ 
következő négy kotsi volt kiállítva: l) No
velty, 2 tonna 15 mázsa nehézségű; 2.) San- 
spareil, 4 tonna fi] mázsa nehézségű, 3) 
Rocket, 4 tonna 3 mázsa nehézségű; 4) Cy- 
cloped , 3 tonna nehézségű. Tsak hamar ki
tetszett, hogy Rocket, és Novelty valának 
a’ legjobbak. Az első üresen 24 Angol mért- 
foldnyire (10^ órányi útat) haladt egy órá
ban ; és teherrel megrakva (l7  tonnával) va
lamivel 10 mértfóldnél többet egy órában ; 
azonban ezt Novelty jóval feljiil haladta, 
melly -a többinél gyorsabb is , ékesbb is 
volt. Ennek sebessége mi ndnyá jókat bámu
lásra indította; mivol egy órában 30 mért
földet (i3  órányi útat) haladott. Ez tsak pró
ba volt; a’ vctokedés 3 — k nap fog tartani.



Idő-járás Helvetiában.
Tigurumban (valamint Münchenben is) 

folyó esztendei October 3-kán estvéli 5 óra
kor, a' tikkasztó meleg ipán erős égi háború 
következett, meliy sűrű villámlások közt, 
egész késő éjtszakáig egyre tartott. — óra
kor, minekutánna egynéhányszor villámlott 
volna, nem kis tsaltanások közt, nyűgöt fe
lé, látni lehetett felségesen égő golyóbisokat 
a’ földre esni, meilyekbcl kettő minden tsat- 
tanás nélkül leesett, a’ többi ellenben kí
gyó forma lineában felfelé futva elpattant. 
Ezen levegői tüneményekre következtek a7 
legtüzesebb villámlások. October 6-káo dél
után az Uetikoni, és Meileni községek’ ha- 
tárain felette nagy jégesső esett, meíly a7 
még le nem aratott vetéseket, és kerti véle
ményeket nagyon megsértette. Déli Franczia 
országból azt Írják, hogy ottan az ég min
dég bé van borulva, és e’ miatt ollyar/ sö
tétség uralkodik, mintha napfogyatkozás vol
na. Ennél fogva a’szüret, gesztenye, és kuku- 
ricza-szcdés rosszul fog kiülni. Folyó hónap
7- kén a hegyek, dombok, és maga Berna 
városa is hóval valának befedve, 8-ban Lau- 
sannéban , Bernában , Sz. Gailénéhen , és 
egész Helvetiában havazott. A’ levegő mérő 
Bernában f, h. 7 kén reggel 2Ö" 2/// 25/ / / / ; 
estve pedig, tizenegyed fél órakor 25"
8- kán reggel 5 órakor 25" 9 " ' 2 0 ""; dél
előtti 11 órakor 25", mutatott. A7 hév-méro 
7-dikén a’ nap feljötrkor — 0^ 3 tizejfél óra-
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kor o , és tizenegyórakor i l . — Kopenhágá- 
ban October 14-dikén a’ hideg 2 |  grádusá- 
ban , olly sok hó esett, hogy azt a’ városból 
kéntelenittettek kotsikon kihordani. A z  álló 
tavak egészen béfag /iák, és annyira kiáradtak, 
hogy a’ hajók a’ partra ki vereltettek. D e  ezt 
ne t s u d á l j u k ,  mert a’ mi H a z á n k  felső Vár
megyéiben is ugyan ezen hónapban bőven 
havazott. Pesten Nov. 2-kán havazott először.

A p r ó s á g .
Ha valaki a’ Párisi bálokban nagyon akar 

fényleni, annak halpénzböl való ruhát kell 
fel venni. Egy vendégség’ alkalmatosságával, 
mellyet Rochefoucauld Hg. adott, megjelent 
hat dáma illyen öltözetben; a’ férj fiák tsi- 
náltatnak abból lájblit , és bo nadrágot, 
(pantalon) A’ Gazette des dames azt állítja, 
hogy ennél nagyobb pompát soha sem lehe
tett látni.

R ej Le tt szó:
Hal neme három betűje,

Vagy rejlék ; az egésznek 
Ketteje nélkül józauok

Semmit nem tselekesznek.
Jaj annak az  embernek, kit 

Az esész már elére :r  ̂ ,En ugyan azt nem kívánom 
Senkinek a’ fejére.

J e g y z e t :  A’ 56-dik számbeli Mese: 
Kereszt.
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Termeszét5 játéka.
Folyó esztendei Augustusban, C o f f i n  

hajós-kapitány Sziámból Bostonba (éjszaki 
Amerikába) hozott két öszvenött gyermeket. 
A’ Bostoni Fö  ̂Orvos ezen figyelmet érdemlő 
esetről köz Újságokban a’ következendöket 
adja elő: A’ gyermekek 18 esztendősök, kö
zép testállásuak, de még sem ollyan nagyok, 
mint a’ miilyenek szoktak közönségesen lenni 
az odavaló 18 esztendős gyermekek. Képökre, 
’s szinökre nézve hasonlitnak a’ Chinaiakhoz, 
azzal a’ külömbséggel , hogy a’ homlokok 
nem ollyan széles, mint amazoké. Noha ugyan 
nagyón hasonlitnak egymáshoz , mindazáltal 
még is könnyen lehet egymástól megkiilöm- 
böztetDi. Azon tetem, melly őket öszvekap- 
tsolja , a’ felső részén 2 , és az alsó részén 
mintegy 5 hüvelyknyi hosszá , a’ szélessége 
mintegy U hüvelyk. A' test’ közepén tsak egy 
köldököt láthatni, mellyen tsak egyetlen egy, 
és mind a’ két gyermekre nézve köz köldök- 
kötő van. Midőn a’ testhez nyúltam, felette
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megütköztem, hogy ollyali kemény, «̂3 ké
sőbben jobban megvisgálván azt vettem észre, 
högy ezen keménység tsak a’ felső részén va
gyon , melly mind a’ két gyermek’ melye kö
rül van. Midőn ezen keménységet a’ testen 
felfelé bővebben tapogatnám, azt találtam, 
hogy ez a’ mely-tsont’ porczogójánál nem 
egyéb, mellynek szélessége í j  hüvelyknyi, 
a’ vastagsága mintegy nyolczad hüvelyk. Ezen 
porczogó, melly mind a’ két testből nyúlik, 
felfelé , lefelé , és oldalvást hajlik. Egyéb 
különösség nem tetszik meg ezen a’ tsudála- 
tos testen . semmi érverést nem éreztem raj
ta. Az egész öszvekötö rész bőrrel van fedve, 
ezen rész felette erős , és kevés érzés van 
benne. Küiömben a’ gyermekek jámbor ter
mészetűek , mert egy alkalmatossággal az 
egyik a’ hajó párkányára mászván, és azon 
sokáig járkálván, a’ másik a’ mennyire tsak 
lehetett engedelmeskedve követte , a’ nélkül, 
hogy panaszolkodott volna , noha mind a’ 
keltő igen eleven teremtés, sőt ha az egyik 
valamerre fordult, a’ másik tüstént ugyau azt 
tette, mintha egy gondolat, és akarat vezér- 
lené őket. Az egyforma mozgásból nem kö
vetkezik, hogy ugyan egy időben akarjanak 
valamit, mert ezt a’ szokás, és szükség hozza 
magával. Kis korokban alkalmasint nem min
denkor voltak egy akaratnak, de azon Urak, 
kik őket Amerikába hozták, azt állítják , hogy 
arról nem is emlékeznek, hogy valamikor 
czivakodtak volna egymással , és mind a’ 
mellett még is egymással beszélgetni nem lát-
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t&m, bátor más Sziámbeli gyermekkel, ki 
velők van, eleget felségnek'7 az egyik min
dég jobbra , a’ másik balra néz, a’ mellett 
igen sebes futók, és ugrálok. Egyszer egy 
valaki tréfából kergette őket a’ hajó tetején, 
midőn tsak hamar,és váratlanul a’ fedél’ nyí
lásához jöttek , meliy akkor véletlenségből 
nyitva volt, hol ha valamellyik tsak egy ké
véssé lehajol, azonnal a’ lyukba estek volna, 
de a’ nélkül, hogy a* szerentsétlenséget meg
fontolták volna , egyszerre mind a’ kettő ál
tal ugrott. Ezen gyermekek felette víg ked
vűek , okosoknak is látszanak, mivel minden 
tárgyra , melly előfordul, vigyáznak, és a’ 
jótéteményt raegesmérik. Mint az okosság5 
egyik tanúbizonyságát tartják, hogy néhány 
napok alatt az ostábla-játékot olly jól megta^ 
nulták, hogy a’ legjobb játszókkal is szembe 
szállhatnak. Coffin hajós Kapitány azt mond
ja , hogy mióta az ö felvigyázása alatt van
nak , soha sem éltek orvosi szerekkel, ö  azt 
véli hogy megbetegedvén az egyik , a* má
siknak is megbetegednie kell; mert egy idő
ben feküsznek le, egyszerre alusznak el, majd 
egy mennyiségű ételt esznek, és számtalan tár
gyak’ elintézésében megegyeznek ; továbbá 
Coffin , és Hunter társa azt vélik, hogy ha 
valamellyik álmában megháborittatik, mind 
a’ kettő felébred , a’ szív-dobogás, és az ér
verés mind a’ kettőnél egyforma, és egyszer
re dobog, ’s ver. Bátran tehetni azt is hozzá, 
hogy ezen gyermekekben semmi kellemetlen
ség sintsen , és méltán mondhatni, hogy a'
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legnagyobb figyelmet érdemlő tünemények 
közé tartozik, mellyeket tsak valaha a’ tudo
mányokban kimivelt emberek tapasztalhattak.

Könyű mód a3 vérzést elállitani.
G. R. Dante kitalálván a’ vérzés’ elállí

tásának igen könyü módját, azt, mivel tud
tára még tudva, ’s Írásokban említve nem 
volt, — a’ tovább való terjesztésre — Újsá
gok által közli.

Nem ritkán — ígyszóll — legnagyobb za- 
varodásban vagyon az ember, mint kelles
sék a’ sebből eredő, és erősen folyó vért 
megállítani* kivált falukon, a’ hol Orvosok 
Hintsenek, ’s azok’ tanátsával élni nem lehet. 
Úgy magam is nem rég e’ következendő ese
tet értem : Egy másfél esztendős gyermek’ 
nyakára pióczákat raktak. Egy ezek közül na
gyon mély sebet szívott, és tsak bajjal ránt
hatták le. (Minden esetre nagy vigyázatlan
ság volt) a’ vér eleredt, és folyvást folyt, ’s 
akár mit tettünk, meg nem állt. Használtunk 
minden kigondolható módot, de híjában. A’ 
vérzés már öt óránál tovább tarto tt; a’ gyer
mek felette elgyengülvén, egyre aludt, ’s 
már kezdették éleiét félteni. Reck’ „Hasznos 
holmija” i s , a’ melly egyébb iránt annyi de
rék útmutatásokat foglal magában , ekkor 
egészen magunkra hagyott. Most már Orvo
sért futottak — a’ mi előbb történt volna , 
de éjszaka volt, — addig is, mig eljőne,

UMttílNTttö *K6flŰQ|
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még egy próbát tettünk, és — használt! kö
zönséges taplóból elovévén egy darabkát, 
tojás fehérjébe mártottuk,és a’ mint a’ sebre 
tettük, abból a’ vér azonnal megszűnt folyni.

N. J.

Rósz Kapitány.
Ezen jeles férjíiú, kiről már több ízben 

tevénk emlétést, és a’" ki V i c t o r y  nevű 
gőz-hajóval az új felfedezések’ kedvéért, az 
éjszaki polus felé utazott, az utolsó Angliai 
Tudósítás’ következésében, f. e. Julius 25-két 
az éjszaki szélességnek 57-dik grádusa alatt 
vala. A’ következő napon az addig kedvező 
szél megváltozván, a’ hajó első árbocz-fáját 
elvesztette, de mind a’ mellett is a- Kapitány 
kikötni nem akart, hogy maga felől az Ízet
len tudósításokra alkalmatosságot ne szolgál
tasson. Minekutánna a’ szél megfordult, 14 
napi hajózás után , az utazó Expeditio a’Grön
landi Holsteinberg nevezetű kikötő helyhez 
jutottak, hol véletlenül reá akadtak Ro c k -  
v o o d  nevű Anglus hajóra, melly emberei
től elhagyattatva vala; itten az első árbocz- 
fának hasznát vették, és egyszer’smind ele- 
séggel , és hajóbeli szerekkel felkészültek, 
rövid idő múlva oily jó úti rendbe szedték 
magokat, mint mikor Angliából kiindultak. 
Illy helyheztetésben lévén a’ dolog, a’ nehéz 
útnak ismét néki eredtek. Az útazók mind
nyájan fris egésséggel bírván, felette örven
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deztek, midőn kedvező tudósítást vettek a’ 
folyó esztendei jég’ állapotja felöl ; mert az 
oda való lakosok azt mondották , hogy ennek 
előtte soka ollyan kevés jég nem volt, és 
hogy ka az éjszak nyugoti út leketséges, bi
zonyára most van ideje, hogy azon által tör
jenek. A szél, és az időjárása rendkívül ked
vezők , mellette a’kajóbeli emberek felette de
rekasan viselték magokat. Ezen Expeditiónál 
vagyon az ifjú R ó s z  Kapitány is, az öreg
nek unokája, ki a’ báttyát, és Parry hajós 
Kapitányt minden elobbeni utakban a’ Polusi 
vidékekre késérte.

A* vert sokáig frisen eltartani.
Arrasban (Franczia országban) T o u r -  

s e i  nevezetű Patikánus egy ollyan egyszerű, 
és alkalmatos szert talált fel, melly által a* 
vért több ideig még nyárban is frisen el leket 
tartani. A’ vért t. i. égy keskeny nj^aku edény
be majd egész a’ dugóig kell tölteni , a’ dugó 
és a’ vér közt szükséges hogy félhüvelyknyi 
üresség legyen, mellyet olajjal kell betölteni, 
ez a’ levegő béhatását megakadafyoztatja. Illy 
módon Toursel Úr 1827-dik esztendőtől fog
va, egész folyó 1829~dik esztendei Januárius 
1-sö napjáig a* vért legtökélletesebb állapot
ban eltartotta.

A p r ó s á g o k .
Londonban a* Postahivatal a5 levelek1 

sebes kézhez szolgáltatására nézve az Omni-
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bus’ plánuma szerént 6 kotsit készíttetett., 
mell vek által a’ levélhordozók a' város’ kű- 
lömbféle részeit hamar megjárják $ és a* le
veleket kézhez szolgáltatják.

Ez előtt 25 esztendővel egy hajó, melly 
Havannákból a' rabszolgákkal űzött kereske
désből, nyert nagy summa pénzzel tért vissza, 
az Irlandi partoknál Donaghadee-tól nem mes
sze a’ tengerbe sülyedt; de senkinek sem ju
tott eszébe, hogy a’kintset megmentse, mivel 
hihető, senki sem tartotta valónak.Három vagy 
négy hónap előtt egyTalliai ember,ki a’ dolgot 
hallotta , egy tulajdonképpen e’ végre készí
tett tsónakon , búvár-haranggal felkészülve oda 
ment, ’s azóta 30,000 Spanyol tallért halá- 
szott-ki, de most a’ Donaghadeei lakosok 
elűzték, kik búvár harangot szerzettek, ’s a’ 
megmaradt kintset keresik*

Azon GirafFa is Oct. 10-kén megdög* 
lőtt, mellyet az Egyiptomi Basa az Angol 
Királynak ajándékozott*

Brüsselben egy ollyan kóborlót fogtak 
be, kin tizenhatféle öltözet vala. A’ külső 
ruházatja hasonlított egy Örmény országi 
Zsidó ruházatához ; az alatt vala egy Helve* 
cziai paraszt öltözet,-  egy kéményseprő’- egy 
Tyrolisi egy Savoyai , egy olajkereskedő , 
egv gavallér, egy Franczia huszár, egy, Gróf 
egy kengyelfutó, egy városi hajdú , egy koldú#
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egy szalma kalap tsináló , egy matróz, egy bor
bély , egy gyiimöltsös kofa ruhája ’s a’ t. A’ 
Slrázsák majd egy álló óráig bajlódtak, míg 
levetkeztették. A’ zsebében találtak ál-szakáit, 
főkötőt, és kalapokat s a’ t. egy szóval a* 
mi kívántatik egy gazemberhez. De mind a* 
mellett is minden öltözet jól állott néki. Ez 
egy Párisi Theátromi szabónak fia, és azon 
bűbájos játékok által jött erre a’ gondolatra, 
mellyekben az illyen elrejtett külömbféle öl
tözetek előfordulnak.

Liverpoolban Oct. 13-kán egy egészen 
vasból készült új hajó vízre botsáttatott. A’ 
hajó ÓO lábnyi hosszú, 13 lábnyi szélyes, 

lábnyi magos, és elbír Q0 tonna (1,800 
mázsa) terhet; a’ vizbe 14 ujnyira megyen 
b e , a’ minél egy hasonló terhet biró fa-ha
jónak vizliniája mindég nagyobb.

R ej t e t t  szó:
Egy igen szükséges házi 

Eszköz’ neme az egész 
De egyházi szép méltóság 

Lesz , a’ feje ha elvész.
Ezt láb nélkül, ’s végét kurtán

Ejtsd, ’s neked is, van vagy volt, 
Ha nints már, mert lenni kellett,

’S meg is van, ha meg nem holt.
G. J.

/ J e g y z e t :  A* 57-dik számbeli Rejtett 
szó: Átok.
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N r° 39.

A’ Pegubélieknek élelök3 módja, és 
szokásaik*

A’ Pegubéliek egy felettébb izmos nép, 
többnyire közép termetüek , és megegyező 
rendes szabásúak. Az ő bőröknek barna színe 
közép úton jár a’ Bengaliak, és Chinaiak ko
zott. Képvonásaik hasonlók a’ Malayakéhoz, 
arczáik közönségesen szélesek, szemeik na
gyok, és feketék, orraik szélesen bényomat- 
tak, pofáik tsontjai kiállók, és szájok helyes 
nyilásúak. Képeket egésszen borotválják, tsak 
állok’ tsutsán nevelnek szakáit, fogaik fe
keték, mint az eben fa; a’ mi Európában na
gyon vissza tetszene, az Peguban ékesség, 
mellynek fenntartása nékik sok munkába kerül.

A’ füleikben a’ többi keletiek* szokása 
szerint külömbbféle ékességeket viselnek, 
mellyek közül egy különösen ezen nép tulaj
donának látszik lenni : ez egy vékony arany 
láminában áll , mellyet szorosan egymásra 
hömpölygetnek , és a' fül’ lepenyegén által 
botsátanak. Ez kiváltképpen szokások a’ Bir-
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manóknak, vagy Ava ország íionni lakosinafc, 
kiknek kezében vagyon az Igazgatás, és Pe- 
guban nagyon számosak.

Az eredeti Pegubéliek gömbölyeg ké- 
püek, és az ö rendes , ’s kegyes vonásaik 
több értelmet, és finomságot láttatnak ma
tatni , hogy sem a’ Birmánoké ; kikhez a* 
többiben sokat liasonlilana!^. A ’ Bit mánok , 
kik azzal kérkednek , hogy Pegunak régi kó
doltaiéitól származnak, de már régen a’ meg- 
hódoltatotlakkai össze keveredtek, még mind 
megküiömböztelni akarják magokat, és pedig 
egy különös jel által , mellynek azon fájda
lomhoz képest, mellyel já r , nagyon betses- 
nek kell elöltök lenni.

Az ö czombjok az,ágyéktól kezdve egész 
térdig egészen fekete. Ez a’ jegy gyermeksé
gekben nyomattatik reájok egy hegyes fogú 
vas - fésű által , a’ meiiy sokat hasonlít 
ahoz, mellyel nálunk a gyapjat gerebellik : 
ezzel addig sértegetik a’ bort, mig az egész- 
szen vérrel nem borittalik , azután nedves
séget töltenek reá , mellynek fő része a’ gu- 
bats. Ez az operatio oily fájdalmas, hogy azt 
gyakran erős hideglelés váltja fel, és magok 
megvalják, hogy öt gyermek közül minden
kor meghal kettő a’ fájdalmak miatt. Az 
első rangú személyek illyenképpen a’ Tigri
sek, és más állatok’ formáit nyomatják ma
gokra. Talán sokkal régiebb ez a’ szokás Pe
gunak a’ Birmánok által lett elfoglalásánál; 
de mivel az a’ két Népnek megkülomböztetŐ 
béllyege volt, tehát könyü megfogni, miért



507

■válhatott oily kedvessé a* Birmánok előtt. 
Ezen szokásnak kezdete eltűnik az Ősz régi
ségben , és ehez hasonlót találni minden 
napkeletieknél.

A’ férfiak az o fekete hajókat fejeken 
öszve kötve viselik, és némellyek fehér ru
hával tekergetik körül turbán módjára. Má
sok pusztán viselik, és virágokkal ékesítve. 
Agyékjok korul selyemből, vagy gyapotból 
övét viselnek, mellyet ismét vállaikra húz
nak, és a’képp’ lógva hagyják, — Az asz- 
szonyok bizonyos dolmány formákat hor
doznak , mellyek testeknek felső részét befe
dik : a’ töbhi ruhájok egy darab posztóból 
ál l , melly sarkokig lelóg , és vele testeket 
körül kerítik. Ez a'ruha-darab fellyül nyitva 
van; azt tartják, hogy ennek formája egy 
Avai Királynétól volna, a1 ki azt legelősször 
feltalálta, és a’ kinek emlékezete még ma is 
fenn tartatik.

A' Peguiak az idegenekhez szívességgel 
vágynak, s oily nyilt szívüek, hogy ezt il- 
lyen vad népektől alig várnók ; a’ jövevé
nyeknek jó magok viseletét betsülik, házaik
ba viszik, és könnyen azoknak szokásaikhoz 
alkalmasztatják magokat ; sőtt a’ hozzájok 
jövő idegeneknek ruhájokat is követik , és 
Örömest látják , ha az övéiket is felveszik. Ha 
az ember meglátogatja őket, nagyon megelő
zők , és barátságosak , és Örülnek , ha a’ lá
togató vélek megelégszik. Nem birnak a’ 
napkeleti ceremóniának feszes gravitásával, 
hanem az idegeneket Örömest, és semmit sem
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erőltetve Hordozzák körül az ő szobáikban. 
Ez a’ tetszeteskedés annál betsesebb, mivel 
az nem a’ félelemnek munkája \ mert Hiszen 
az idegen Hatalmokban vagyon, és sokat épí
tenek az 6 bátorságokra, és vitézségekre. És 
valóban félelmes is ez a’ nép,  mert vitéz, 
számos, erős test alkotású, és minden alkal
matlanságokat könnyen ki áll. Ha a’ Peguiak 
között jobb rendtartás volna , az ö Hatal
mok egy volna a’ legféíelmesebbek közül 
való. Az ő fegyvereik törökben , és kardok
ban állanak, élnek puskaporral is. Ok a’Szi
ámiakkal szüntelen való Hadban vágynak, és 
már gyakran meggyőzték őket, a’ győzede* 
lem után megtartják a’ foglyokat, és dolgoz
tatnak vélek. A’ kik Rangoonban a’ Hajóépítő 
műhelyben dolgoznak, többnyire mind Sziámi 
Hadi foglyok.

Meghatározó, és igen veszedelmes hadi 
operatiókra egy Halálra ítélt gonosztévőkböl 
álló tsoportjok vagyon , ezeknek bizonyos a’ 
Halál, Ha a’ szándék el nem sül. Ez a’ gon
dolat tsudálatos, és úgy tetszik, Hogy ollyan 
emberek , kiknek se betsületjek , se Haza sze
retetek , az ellenséghez könnyen által men
nek. Miképp’ lehet illyen Hitetlenségnek ele
jét venni? Talán meghitt vezéreik vágynak, 
kiknek jelenléte tartóztatja vissza őket, vagy 
talán a* gyözedelemre kitett bizonyos jutal
mak által ösztönöztetnek. — Elég az * Hogy 
ez a’ szokás tsak nem minden napkeleti Ha
talmasságoknál bévétetett.



Paganini éleiéről , és karakteréről a’ 
Frankfurti íö Posta - hivatal’ Újsága ezeket 
adja elő: Paganini mintegy U5—4Ő eszten
dős, fiatal korától fogva muzsikus, és egy 
Genuai nagy eszű muzsikusnak fia; ezen ne
vezetes férj fiú már nyolcz e§£tendos korában 
Concertet játszott; 12 esztendős korában már 
Langszerkesztető (Compositeur) is vo lt; az
után nem sokára a’ Luccai Szabad Státusban 
első hegedűsnek választatott ; Napoleon, ki 
tsudálkozásra indittatott, ugyan első muzsi
kusnak Nápolyba hozta , a’ Napoleon testvére 
Elise Herczeg-asszonyról azt mondják , hogy 
ö bírta volna arra,hogy a’ G. hurra készítsen 
egy Concertet, minekutánna észrevette, hogy 
azon a’ húron igen felséges hangokat ejt. 
Tsak nagy nehezen lehetett Ötét arra bírni , 
hogy nagy talentumát a’ külföldiekkel is meg- 
esmértesse , mivel az egyszerűség, és úgy
mondván a’ maga eránt való bizodalmatlan- 
ság mindenkor vissza tartóztatta. Azt mon
dották , és azt írták , hogy Paganini ember 
gyűlölő, minden részvétel nélkül való em
ber, és ember-társai eránt semmi érzése sin
tsen. Mi azonban tsalhatatlan kútfejekből 
megvagyunk gyozettetve, hogy ezen előadás 
tsak költemény; mert ö egy közönséges jám
bor, igaz ember-barát, és a’ négy esztendős 
fiának példás attya, kiért egyedül él, és kit 
szüntelenül maga mellett tart. Paganini a’ 
társalkodásra nézve egy egyenes, és természeles
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ember. Noha ugyan a’ Francaié nyelvet tsak 
tö ri, még is a’ gonS^latjainak kifejtésére néz
ve , többnyire eltalálja a’ közép utat. A’ mu
latságban az anyai nyelvén elmés és mulatta
tó igékkel él. A* Hazájának Litteraturáját na
gyobb részént esméri, de a’ tudományos fo
gás annak elomozditására , és tsinositására, 
úgy látszik , nein született véle ; a’ lelke* 
minden erei a’ muzsikában vannak, és a’ 
hegedülésben kitetszenek. A’ Paganini’ élet—

_ módja igen egyszerű , és a’ teste’ gyenge al
kotásához mérsékelve vagyon. Ő a’ themával 
nem gondol, hanem ha azt eleibe leszik ki- 
játsza ; a’ többit mindent elvégez az o úti-és 
6egéd-társa Couriol D. Ur Burkus Királyi Fo 
Hadnagy. Paganini útjának fö czélja Párisba 

•v an , a’ hová December utolsó napjáig meg- 
érkezend, és az egész telet ott tölteni szán
dékozik. A’ jovó tavasszal Londonba megyen; 
ö Parisban sohasem Volt, a’ mit több rend
beli Franczia Újságok is bizonyítanak : de 
óhajtva várják oda , a’ mint is L a f o n t  híres 
hegedűs állítja , ki tsak azért útazott Frank
furtba , hogy Paganinit hallhassa , kinek mes
terséges játszása által bámulásra indíttatott.

A p r ó s á g o k .
Egy tsillagvisgáló Providencében (Egye

sült Státusokban) azt állítja , hogy egy újon
nan feltalált telescopium által láthatni , hogy 
a* nap- foltjait azon iriózlaló füst okozza,
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melly a’ napnak számtalan vulkániból emel
kedik, a’ hold pedig örökös jéggel, és hóval 
vagyon befedve.

Varsóból Oct. i8*kán azt írják: bogy a’ 
Sandomir’ Vajdaságában, S z ő l e k  nevű fa
luban felette gazdag ásvány-vizekre találtak.

Az Oct. 20-dikán irt Florencziai Újság 
a' Franczia, és más Újságokat megczáfolja „ 
mellyek azt állították , hogy Cataíani asszony
ság New - Yorkba akarna menni; mert Ö 
éneklésével egészen felhagyván , Toscanába 
vissza-tér, ’s a’ még hátra lévő napjait ott ,  
a’ maga jószágaiban fogja tölteni.

A’ már sokszor említett fiatalabb C h a m- 
p o l l i o n  26-dik Május, 18-dik Junius és
4-dik Julius hónapokról ismét tudósításokat 
Küldőit. Julius /4.-dik napját Thebában a’ Bí- 
ban-el- Mólók Király’ sír - boltjának megvis- 
gálásában töltötte, és ezen foglalatossága és 
tapasztalása, melly 5 hónapi idejében került, 
legnagyobb figyelmet érdemel. A’ többek 
közt egy olly Isillagzati lajstromot találtak, 
melly az esztendő’ hónapjainak minden óráit 
megmutatja, ez az Egyiptomi ieguagj'obb ré
giségnek asztronómiái, és asztrológiai emlék
jele. Champolíion Ur a’ Thébai emlék-jelek
től tsak Septemberben akart eltávozni.
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Lausanéban (Helvecziában') Bagolini Úr 
tanítást ád, a’ pistoiy-lövésben. Tanítványaiból 
három leczkére leg jelesebb lövőket készít.

Londonban F ö l l v a r t h  Ú r , az Angol 
Király’ Mechánikusa , olly tüz-oltó vizi-puskát 
talált fe l, mellyben a’ tűzi golyóbis módjára 
vizi golyóbisok vannak. Ezen víz-bombák a’ 
mozsarakból az égő - lángokra lövettetnek, 
mellyek mihelyt oda érnek , elpattanva a4 
tűzre öntik a' bo vizet. Ha hat illyen víz
golyóbist a szükséges helyre eresztenek, azok 
akár meliy nagy égést elolthatnak. A’ mellett 
az a’ hasznok is van , hogy az égéstől mesz- 
szire is lehet hányni. A’ feltaláló privilégiu
mot nyert reá.

Skócziának felső részében rövid idő óta 
Gáli nyelven jelenik meg egy Újság, mellyet 
a’ fold’ népe kézről kézre hord, és az a’népet 
nagy kivántsiságra gerjeszti ,mellynél fogva a’ 
JN. Britannia politikus dolgait ismérni akarja. 
Rövid idő előtt a’ Felső tartomány’ több ki- 
mivelt részeiben 40 esztendős, és öregebb em
bereket is lehetet találni , kik a’ Franezia 
Revolutioról még soha semmit sem hallottak.

M e s e .
IVlíg éltem, helyemből egy lépést sem tettem, 
Noha mások jártak alattam, ’s felettem;
De nagy utat teszek most már, bár meghaltam, 
Hanem most is járnak felettem, ’s alattam.

J e g y z e t :  A* o8-dik számbeli Rejtett 
szó: Lapát.
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M u l a t s á g o  k.
1 8 2 9»

Nro 40.

A u t  ö r a*
Hazai Almanach* Szerkezteté Kisfaludy 

Karolj. Kiadá Lichtl Karolj 1830» (l2-töd 
r é t , 350 lap).

Kilenczedik évre is megjelent Hazánk* 
díszes Zseb-könyve , AuYÓra \ ’s ha fényére, 
és pompájára nézve az elöbbeniekkel nem te* 
tekedhetik is , de még is formájának egysze
rű tsinossága, nyomtatásának (P* Trattner, 
és Károlyinál) és papirosának szépsége , de 
kiváltképpen a* benne találtató jeles, és ré
szint remek darabok elég érdemet szereznek 
az 1830-diki Aurorának. Ezt igazolják azok 
az itt előforduló nagy Nevek is , mellyek 
.Liter a túránk’ mezején régen tündökölnek*—- 
Ajánlva van Méltóságos Sárvári Felső-Vidéki 
Gr. Széchenyi Pál, Cs. K. Kamarás’ Hitvesé
nek született Gr. Zichy-Ferraris Emilia Asz- 
Szonynak, Csillag Keresztes Dámának O Mél* 
tóságának. — Négy darab rézre metszett kép
pel diszeskedik , mellyek közül az első J u d i t ,  
Heinrich rajz*, Kahl metsz*) a’ másik Z r í n y i

Második Féleszte/tdÖ* 4Ö
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I l o n a ,  Meiegb rajz., Dvorak metsz., igen 
fi nőm munka ; a’ harmadik T o l d i ;  a’ negye
dik H e d v i g ,  mind a’ kettőt Melegh rajz., 
Steinmüller metszette. — Foglalatjának bő
vebb ismertetése találtatik a’ mai Hirdetések 
között.

Tudományos Tudósítások.
A’ Jó reménység- fokához megérkezett 

C h a n t i c l e e r  nevű hajó , meliynek némelly 
tapasztalásairól egy Tiszt illy tudósitást te- 
szen : Forster hajós Kapitány a’ mágnessel 
Monte - Videóban tett legelőször próbát. 
Chanticleer azon kikötő helyet folyó esz
tendei October 5-kén elhagyván Staaten-Ei- 
land mellett a’ Terra del Fuego’ keleti part
jaihoz igyekezett, és egy kis kikötő helyben 
az éjszaki részén vas-matskát hányt. Forster 
Kapitány ezen kikötő helynek ama halhatat« 
lan világ körül - evezője tiszteletére, P o r t  
Co o k  nevet adott. Staaten - Eiland a’ deli 
polusi öbölnél nagy erdőből áll , melly min
dég zöldek Chanticleer Dec. 21-kén kiindult 
Port Cookból, hogy a’ nyarat déli Shetland 
mellett tölthesse. Januarius 2-kán látá meg a7 
hajó az első jég-hegyet, melly a’ szélesség
nek 6o*dik grádusa alatt vala. Valamivel ké
sőbben sok ollyan hegyeket látott, elannyi* 
ra , hogy egy időben 83 jég-hegy vala lát
ható. Chanticleer Shetland tsoport szigetjei 
mellett délfelé indulván, egy nagy darab föl-
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det pillantott meg, melly nagy jég-hegyek- 
kel vala körülvéve. Forster Kapitány itten ki
kötött, és ezt a’ IV-dik György Király nevé
ben elfoglalá. Ezen tartománynak C l ä r e n -  
c e - L o r d  nevet adott; azon helyet pedig, 
hol a’ szárazra kiszállott, C ap e-Possessionnak 
(Foki-birtok) nevezte, melly a’ déli széles
ségnek 6á-dik grádusa alatt fekszik , és a’ 
mennyire tud juk, legdélibb tartománya a*föld’ 
golyóbisának. Ez vala a’ legszélsőbb déli 
pont, meddig Forster Kapitány tsak halha
tott. Ezen visgáló hajó Januarius IQ-kén a 
Deception Izland’ kikötő helyénél megállapo5 
dott, melly a’ világ’ hátán egy a’ legnagyobb 
figyelemre méltó hely. A’ sziget tüz-okádó, 
és fekete hamvas hegyekből áll, mellyek jég
gel , és irtóztató nagy hó-halmokkal vannak 
befedve. A’ partok’ a5 nagy gőztől füstölnek, 
hol a’ nagy jég-hegyek közel vannak, de még 
a’ hóval fedett hegyekből is emelkedik felfelé 
a’ füst. A’ Pinguin nevű (vad-ludak) mada
raknál egyéb eleven állatokat nem találtak; 
ezek mindazáltal igen nagy számuak vajá
nak. Sok ezeret lőttek le azok közül, és több 
százat bésóztak a’ hajós-legények’ számára. 
A’ növevényi tenyészésnek egész szigetben 
nyoma sints, mert itt a’ nagy pusztaságnál 
egyebet nem láthatni. Martius 8-kán ezen ki
kötő helyet is elhagyá a’ hajó, és útját a* 
Horn foka felé vette , melly mind levegőjére, 
mind földje’ termékenységére nézve hasonlit 
a’ Staalen-Eilandhoz. A’ déli résznek kiimája 
nem mindenütt egyforma, mert a’ Horn foka



Déli szélességének 56-dik grádusa alatt a’ te- 
uyészés olly eleven, mint az éjszaki résznek 
szinte 56-dik grádusa alatt. Minekutánna 
Chanticleer szerentsésen elérte a’ czélját, Má
jus 2h-dikén a’ Horn fokától elevezett, és 
gl nap múlva a’Jó reménység fokához jutott.

Természet* játéka.
Azon két Sziámi öszvenott gyermeke 

r o l , kikről 38-dik számú Hasznos Mulatsá
gunkban említést tevénk , a’ Bostoni Újság 
még ezen figyelemre méltókat adja elö:Melly 
különös legyen ezen két gyermek, azt ak
kor láttam, midőn egy pádhoz közelítettek. 
Az egyik leakart ülni , a’ másik ezt nem lát
ván az ablak felé vonult, úgj' hogy az ülni 
kivánó elesett. Továbbá több ízben egyiket 
közülök gyengéden megütvén , hirtelen felém 
fordult , és ha a’ másik ezen ütést látta , tsak 
vonogatva fordult, ha pedig nem látta, nem 
is fordult. Más részről a’ gyermekek’ meg
egyezése és erköllse, tanúbizonysága annak, 
melly irtóztató messzére viheti a’ dolgot a* 
szokás. Én bőven tapasztaltam, hogy figyel
müket az előforduló tárgyakra alkalmaztatják, 
így p. o. midőn az egyik egy új almáriom 
felé fordult, és annak czifraságait tekintgette, 
ugyan azt tselekedte a’ másik is. Azt, hogy 
egymással nem beszélgetnek annyival is in- 
?"áhb lehet tsudálni, hogy a’ gyermekek igen 
«dereinek. Az ostábla-játékot felette szeretik,
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és szembetűnőképpen Örvendeznek , lia vala
mi fejér embert meggyőznek , megvernek ; 
az ellenkező fél ellen egyszerre játszik mind 
a’ bettö , hol az egyik, hol a’ másik húz,  de 
a’ felváltásban mindazáltal semmi bizonyos 
regulát sem tartanak, se nem beszélnek egy
mással. Azt sokszor néztem , hogy midőn 
Valaki más koczkát akart húzni, egyik, vagy 
a’ másik azt mindenkor ellenzetté. Ezen tüne
ményben az érdemel legnagyobb figyelmet, 
hogy az illyen tsuda szülemény közönségesen 
úndorodást szokott okozni, de ezen gyerme
kek a’ helyett kellemetes bényomást tesznek 
az ember’ szívébe, úgy, hogy megilletődés 
nélkül senki sem nézheti jámbor indulatjokat, 
és egjetértésöket. Azonban a’ mi ízlésünk 
szerént felette tsunyák, de rendesen alkotva. 
A’ menésben mindenkor egymás felé fordul
nak , és egyszerre lépnek. Az Öszve foglaló 
sinór olly rövid, hogy közönségesen egyik a* 
karját a’ másik’ vállaira teheti, és a’ menet
ben ez mindég úgy esik meg , de az ülésben 
a’ karjaikat gyakran előre tartják; egymásnak 
egészen ellenébe soha sem helyhezlelhelik ma
gokat. Ellenben egyik a’ másikra támaszko
dik, és leüléskor egyik egészen ar másikra 
fekszik, a’ nélkül, hogy a’ másik legkisseb- 
bet is zúgolódna. Ezen szegény gyermekek 
hazájokban felette szűkén , és nyomorúltan 
éltek , mert igen szegény szülőknek gyerme
kei , kik egyedül tsak a’ halászatból élnek ; 
ha otthon mutatták magokat, az egész nép 
ytánnok futott, és kigúnyolta őket, de most
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igen jó dolgok van, mivel azon Urak, kik 
őket kihozták, atyai módon bánnak velek; a’ 
ó ié rt is fiúi háládatosságokat megbizonyitani 
látszatnak. Semmitől sem félnek jobban, mint 
attól , hogy egymástól elválasztják ; noha 
ugyan azon félelem az operátiótól eredhet. De 
vallyon veszedelem nélkül egymástól elválasz
tani lehet-e , ez olly kérdés , mellyrol a’ Bostoni 
Orvosok meg nem egyeznek. Yr a r r e n Dr .  azt 
állítja, hogy az operatio igen veszedelmes len
ne ; a' gyermekek felette szomorúak , ha azt 
hallják, hogy egyiknek vagy a’ másiknak meg 
kell halni, arról semmit sem akarnak tudni. 
Coffin Kapitány és Hunter Urak nem óokára 
New-Yorkba utaznak velők, onnan Parisba, 
Londonba , Edinburgba, Német országba ’s 
a’ t. gondolni lehet mennyi pénzt kapnak a’ 
mutatásokért. Coffinnak a’ gyermekek’ annya 
előtt erősen megkéllett esküdni , hogy a’ 
gyermekeket soha másra nem bízza , és néki 
Sziámba vissza viszi, a’ mit Cofíin szentül bé- 
tellyesiteni is szándékozik, noha marsok spe
kulánsok nevezetes summákkal megkínálták.

A p r ó s á g o k .
Doktor M e y e r ,  ki a’ B. Humboldt tár

saságában vagyon , a’ Grosznaja’ vidékén sok 
és olly forró ferdőkre talált, mellyek közül 
az egyikben a’ meleg 87-dik grádusban van, 
a’ 100 as Scála szerént. Megjegyzésre méltó 
vala, hogy azon vízben még is novevényeket
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találtak; nevezetesen egy fris hinárt, melly 
egy darab nyers húshoz hasonlított. A’ szik
lák , mellyeken terem , olly forrók , hogy majd 
lehetetlen hozzájok érni. Grosznája köriül fa
lukban a’ Tsetsenzek , marha tenyésztéssel, 
búza, és köles termesztéssel foglalatoskod
nak, selyem, igen jó baraczk, mandola, bor 
dolgában.’s a’ t. szükséget nem látnak.

A’ Franklin hajós Kapitány’ expeditiojá- 
nak, melly az éjszaki tengereken já r, tudósí
tása szerént, a’ megfogott halak , a’ mint azo
kat a’ hálóból kiszedték, annyira megfagy
tak, hogy a’ jég - darabokhoz hasonlítottak , 
’s egy baltával könnyen lehetet széljel törni* 
Ezen megfagyott halakat ha az ember a’ tűz
nél megmelegitette , új életre kaptak. Neveze
tesen felette nagy tsudálkozásra méltó eset 
történt egy jéggé fagyott harisával, melly, 
mind a’ mellett is hogy 36 óráig megfagyva 
volt , midőn a’ tűznél megmelegilenék , a’ 
legnagyobb elevenséggel mozgott.

Azt állítják, hogy az Oroszok a’ Driná- 
polyi Bibliothekákban egysze’smind drága fel
fedezésekre is tettek szert, és azt reményl- 
hetjük tolok, hogy ha ez szüntelenül igytart, 
még gazdagabb gyiimöltsöt is szednek.

Azt tartjuk, hogy azon országra, melly- 
ben czitrom terem, már többé nem szorú-
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lünk, rainekutánna az találtatott volna fél, 
hogy az éretlen szÖllo szemben ^  czitroin- 
savany van, mellyeket szinte úgy lehet hasz
nálni, mint a’ természetes czitrom levet, és 
hogy már Szent Pétervárott nem bort , 
mint a’ Rajna körül, hanem czitrom-savanyt, 
( az az egres-szöllöt) mint Olasz országban 
termeszthetnek*

Jenában Döbereiner Dr. és Professor Úr 
azt találta fel, hogy lóher-savany, vagy a’ 
hangya-savany a* bor felforrását megakadá
lyoztatja»

A' Liptsei utolsó vásárban felette sok 
Ázsiai Sálokat lehetett kapni; borostyán-ko* 
böl való pipa-tsutorákrtak darabja pedig 80* 
iOO , és 200 talléron is elkelt.

R ej t e t t  Sí  ói

Rettentő az egész, kit vádol telte gonosznak} 
Első hármát víz, végét terh rontani képes ; 
Nyesve elöl, ’s hátul, duzzad nagy bajnoki

tettén. 
Tóth Antal»

J e g y z e t :  A* oQ-dik számbeli Mese: 
Hajó»
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Nro 41.

Texasz Tartománynak leírása.
Ezen Mezikói Tartományról , mellyet 

a’ minapi említés szerént az Egyesült Státusok 
a’ magok számára megvásárolni akarnak, 
annyit mondhatunk hogy ez a’ világ kerek
ségének legkelemelesebb része , és Texa z 
vagy Tejasz név alatt esméretes; mintegy 
300—400 Anglus mértföldnyi széles. A’ Me
xikói tenger-öböltől fogva egész az éjszaki 
6zélsö határáig a’ hosszasága még tudva nin- 
tsen. Az éjszaki szélességnek 2Ö-dik és 33- 
dik grádusa között fekszik. A’ tenger-oböl- 
töl 50—Ö0 mértföldet számlálván l̂ supa sík
ság, azután hullám’ módjára mindég feljebb 
’s feljebb emelkedik, míg végiére bérezés, 
és magos hegyek által határoztatik , mintegy 
200 mértföldnyi távolságra az öböltől. Ha 
ezen tartományt közönségesen tekintjük, há
rom külömbféles'éget látunk benne: l-ször 
ezen tartományt több folyó vizek mossák, 
2-or róna - föld , melly többnyire rétek- „ 
böl á ll, és 3~or magas erdős tartomány. Az

Második Félesztendő. 4l
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utolsó részében találtatnak köiömbféle élŐ- 
lák u. m. tölgy, koros, czédrus, puszpánk, 
bodza és somfa úgy nem külömben dió , és 
eper-fák. A’ földje ollyan jó , bogy annál, 
a’ világ’ hátán jobbat nem találhatni ; a’ ré
téi kiilömbféle bujálkodó füvekkel bővelked
nek. A' tartomány magassabb része is füvei, és 
ollyan tulajdonságú tölgyfákkal van béborit- 
v a , mellyeket igen tartós sövényekre hasz
nálnak. Ezen tartomány a’ Cülturára nézve 
három , vagy négy tulajdonságokkal ditseked- 
ketik, mert a’déli részében gyapott, nádméz, 
indigo , ’s a’ t. megterem ; az éjszaki része búza, 
rozs, és mindenféle gabona termesztésre alkal
matos ; az egész tartomány pedig mind réte
kre , mindszöllő kertekre alkalmatos. Texasz 
mind földjének kiterjedésére, mind bö ter
mékenységére nézve a’ déli Franczia ország
nak vetélkedő társa lehet, mert az egyesült 
Státusokat borokkal kitartani képes. — Ha 
ezen tartományt Louisianához ha onlitjuk, 
azt találjuk: hogy a’ Missisippi körül, és 
Louisiana tartománynak majd minden egyéb 
részeiben nőtt plánták, motsárokban terem
nek , m ellek  mérges betegségeket okozván, 
ezek az emberi nemet tetemesen pusztítják; 
ellenben Texaszban illyen motsárok nem lé
vén , a’ széles rétek , mellyek a’ tengeri 
szélnek szabad utat engednek , azt okoz
zák , hogy az oda valók sokkal egéssége- 
sebbek, mint Lousianában; azon kiviil Te- 
xaszból több és jobb gyapott kerül k i, ál- 
tallyában pedig Louisianáoál tízszer temé- i

i * ű  a  ö  '
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nyi távolságra, a’ famíliájával utazna, égy felet
te nagy hal-seregre találtak, mellyeket H a s
sa r o k n a k  neveznek; ezek a’ vizet elhagy
ván , és ellent nem állván a’ nap* forró 
sugárai , a’ szárazon Pomerooe nevű fo
lyó viz’ ágához jutottak. Tsak a’ száraz 
időben kéntelenittetik ezen pánczélos (hal
pénzes) hal-neme a’ szárazon vándorolni, és 
magát a’ nagy veszedelemnek kitenni , mert 
illyenkor külömbféle ellenségének prédájává 
lesz; ezen lapos fejű hal-neme, az Indusok’ 
állítása szerént , közönségesen egész éjjel 
útban van, melly alatt azon törekedik, hogy 
a’ vizhez juthasson. A’ mozgások hasonlit a’ két 
lábú gyékekéhez ; a’ tsontos oldalaikon a’ szár
nyas farkok által adott rúgó erő által mozog
nak , és a’ haladások ollyan sebes, mintegy 
ember’ közönséges menése. A’ kemény pén
zek, vagy pikkellyek’ sorai, mellyekkel tes- 
tök béboritva van , menésüket úgy könnyeb
bítik , valamint a' kigyó’ teste alatt a* kigyó- 
pikkelyek, mellyeket kényok szerént, fele
melhetnek , és le is ereszthetnek , és mint
egy láb gyanánt szolgálnak. A’ szinök közön
ségesen sárga-vereses , és fekete foltokkal meg 
van jelelve, az úszószárnyaik vége veres, és 
a’ hesszaságok mintegy 1 lábnyi. Van még 
egy más neme is e’ halnak , mellynek a’ feje 
gömbölyű, és szinte sokáig el tud élni viz 
nélkül, de ezen halak a’ fent említett ván
dorlásra nem adják magokat; hanem ha a’ 
viz kiszárad, az iszapba beássák magát. Az 
Indusok {azt mondják, hogy ezen halak útra
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magokkal vizet is visznek; a* mi hihető is ,  
mert a* tett sok próbák után az sült k i, hogy  
ezeknek testők meg nem szárad, mint egyéb  
halaknak, ha a’ vízből kihúzzák. Ha a* ned
vességük kigőzöl, ollyan különös erővel bír
nak, hogy mindjárt ismét nedvesek lesznek, 
és azt állítják, hogy alig száradhat-meg a* 
halak’ külső része, mig a’ halak elevenek. Gya
korta azt állították, hogy egy hal-neme sints, 
melly apróira gondot viselne, ezen hal-neme 
(a’ Hassar) mindazonáltal rendes fészket rak, 
mellybe tojásait sorba teszi , és nagy szor
galommal bétakarja, ’s mind addig marad a’ 
fészke mellett, míg a’ tojásokból ki nem 
bújnak a’ kitsinyek , azután pedig olly gondot 
visel reájok , mint a’ kotló tsirkékre. Ezen ha
lak párosán élvén , mind a’ him, mind a’ nős
tény egyenlő gondoskodással strázsálják a’ hal
ivadékot. Innen azokat a’ Feketék gyakran 
úgy fogdossák, hogy kezeiket közel a’ fészek
hez a’ vizbe dugván, mihelyest a’ fészek mo
zog, azonnal a’ hím Hassar dühösen kiugrik, 
és akkor a’ Fekete által megfogattatik. A’ 
kerekded fejnek parti fűből, a1 lapos fejű ha
lak pedig a’ lehullott levelekből készítik fész
keiket. Tojni tsak a’ nedves időben szoktak, 
és a’ fészkek’ helye egy rakás tajtékkal még 
van jelelve, mellj’et a’ víz’szinén láthatni.

Orvosi Észrevétel.
A' Sz. Péter vári kereskedői Újság az 

Orvosi Tanátsra nézve a’ Belső Ministerium-
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kenyehb ország. A’ hajózásra nézve Texasz- 
nak, a’ Mezikói tengeröblön kívül, melly 
egész hosszát mossa, belsejében van még 7 
nagy folyóvíz , u. m. Szabinet Natchez , 
Trinity, ßrazosz, Bem ard, Colorade , és 
Rio-Grande folyó vizek és több rendű kissebb, 
figyelmet érdemlő folyók találtatnak. Ezen 
folyók közül némellyek 3. egész /*00 Angol 
mértföldig gőz-hajóra,, mások pedig közép 
nagyságú hajókra alkalmatosok. Sós kutakat, és 
vas-érczet itten bőven lehet találni. Már is a9 
drága-köveknek némelly nemeire találtak, mel- 
lyek közül, ha a’ tartományt bővebben meges- 
merik, bizonyosan többek is fognak találtatni, 
A’ vad lovak', öszvérek’, szarvas marhák’, biva- 
lok’, medvék’, farkasok’, szarvasok’, és pujkák’ 
és külömbféle halak’ dolgában semmi szük
séget sem látnak. Ha az őrző sereget egybe 
vesszük, Texasz’ népessége felmegy 1200—• 
1500— Mexikóira, kik közül St. Anto
nio, és Nacogdoches nevű falukban van állan
dóul ; az egyesült Státusokból oda költözött 
szállóknak a’ száma 5000—6000 megy; azon
kívül sok Indus-familia is van itten , mel- 
lyek az utolsó esztendőkben felső Ameriká
ból ide költöztek, és semmi földes Úri jussal 
nem bírnak.

Valóságos Ivó.
Egy Skócziai Baronet, ki a’ hazájában 

legnagyobb mértékben ivott , egy külömben
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betsületes, h ív , és felette nagyon ajánlott 
szolgát fogadott maga m ellé, de a’ ki egy
szersmind a’ felséges Whiszkyt (ser-ital) 
nem kevésbé szerette, mint a* gazdája. Min
den Ízetlenségek’ elkerülésének tekintetéből 
azt határozták egymás közt: hogy a’ szolga 
azon éjjel le ne igya magát, mikor a’ gaz
dája egy pohárkával , többetskét iszik. Egy 
fertály esztendő lefolyta után a’ szolga a’ 
Baronet eleibe álla, és azt monda néki: ,,Az 
Ür azt jól tudja, hogy a’ szegödés’ pontjait, 
hogy tudniillik egy éjjel mind a’ ketten leiva 
ne legyünk, hivea megtartottam” — „Igen, 
én azt jól tudom, hogy te szavadnak embe
re vagy” — ,,En ugyan a’ vagyok Uram, de 
elbotsátó levelet kérek” —  ,,Es miért” — ,,A- 
zért , mert már lehetetlen mindég józan , és 
soha részeg nem lennem; hiszen az szörnyű
ség , hogy egy fertály esztendő óta nékem 
még egyetlen egy szabad éjjelt sem engedett.” 
—  A’ Baronet ezen bátor kijelentés által meg- 
letodvén . magába szállott, és azonnal bárom 
butella Whiszkytil hozatott ,és hiv szolgájának 
korhelységre bárom éjjelt egymásután engedett»

A ’ szárazon vándorló, es fészket ra
kó halakról,

Hancok Anglus Doctor azt mondja , hogy 
Essequibo (Guiana belsejében) midőn Camp
bell Úrral együtt Sparta-EstatébÖl Sand reef 
felé, a’ tenger partól mintegy hat méi tföld-
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nak két végzését teszi köz tudományul: Az 
egyik határozás’ következésében a’ keserű 
mandolából való olajnak bevitele, nem tsak 
jövendőre nézve eltiltatott , hanem a’ már 
béhozott mennyiségnek megsemmisítése is 
megparantsoltatott azon okból, hogy az leg
erősebb méreg, és tsak egyedül a’ patikák
ban minden lehetséges vigyázat mellett készít
tessék , s hogy ezen mérges portéka , a’ leg
nagyobb veszedelem miatt, mellyel öszve 
van kötve, tsak rendkívül való orvosi szer 
gyanánt használtassák. A’ másik végzés tiltja 
az ökör-vérből készített port, mellyel eddig 
a’ bort szokták tisztítani , és a’ még hátra lé
vő mennyiség’ megsemmisítését parantsolja; 
mivel ezen por idővel Chemiai felbontakozast 
szenved, és azután az állati' testbe mérgesen 
hat.

/
Asiai rósz termés.

K i a c h t á b ó l  a z t  j e l e n t i k ,  h o g y  f o l y ó  e s z t e n 
d ő b e n  e z e n  v i d é k i  t a r t o m á n y o k  nag^y t s a p á s t  
s z e n v e d t e k  , m e r t  a ’ s z a k a d a t l a n  e s s ő k  á l t a l  ün- 
o n , T s i k o i ,  D s i d a  f o ly  ó  v i z e k  , a n n y i r a  m e g 
n ő t t e k ,  h o g y  A u g u s t u s ’ e l e i n  a ' p u s z t í t ó  á r v i z e k  
k e g y e t l e n k e d n i  k e z d e t t e k ;  h o l o l t  a ’ Gorbicza 
f o l y ó  p a r t j á n ,  m e l l y  A m u r r a l  e g y  l i n e á b a n  
f o l y  , a ’ r e m é n y l e t t  g a z d a g  a r a t á s t  e g y  t a r 
t ó s  s z á r a z s á g  s e m m i v é  t e t t e .  —  J u l i u s  1 7 - k é n  
e g y  r e t t e n e t e s  j é g e s s o  2 0 0  d e s s á t i n  ( lOUO  
dissiítin =  4049  B é t s i  O  öl) b é v e t e t t  s z á n -  
t ó í ö l d e t  a ’ Chilon f o l y ó  m e n t é b e n  e l v e r
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Ugyan hasonló szerentséllenség érte a’ Kan
tone határát is , melly vagyon a’ Bajkáltó 
szomszédságában. Szerentse, hogy ezen tar
tomány lakosai marha tenyésztéssel , és va
dászattal foglalatoskodnak, Riachtából Chiná- 
val kereskednek, és ezen szorgalom által né- 
münémü enyhülést találnak a’ szűk aratás’ 
fogyatkozásában.

A p r ó s á g o k .
Egy Angol papiros-fabrikában a1 minap 

egy oliy nagy darab papírost készítettek , 
mellynek hossza 13,800 (?) láb, szélessége 
U láb.

A’ Bajor Korona-örökös Oct. 23-dikán 
a’ Göttingai CJniversitásba ment, ’s a’ tanú- 
lók’ közé magát béiratta.

R ej t e t t  szó :

Az első két betűjében 
Szokott esni az egész;

A ’ mit három végsője tesz,
Nem egész az, hanem rész.

Az egész a’ nyugalomnak 
Közepe, ’s tsendes álomnak.

J e g y z e t :  A*' óO-dik számbeli Rejtett 
szó: Boroszló.

/
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Nro 42.

Hauser Gáspár.
Norimbergában ama szánakozásra méltó 

sorsa által egész Német országban esmeretes- 
sé lett ifjú H a u s e r  G á s p á r , a’ kit a’ 
fent emlitett város’ közönsége már esztendő
nek lefolyása óta hü ápolása alá vévén , egész 
ifjúságának elvesztését azzal igyekszik néki 
kipótolni, hogy pallérozott férjfiuvá nevelte
ti. Ezen ifjú tavaly ősszel Norimbergában egy 
Kapitányhoz szólló levéllel megjelent; a’ le
velet megolvasván a’ Kapitány kérdi tőle, 
kinek hívják? — nem tudja; hová való? —  
nem tudja ; miért jött? — nem tudja. Az ifjú 
sáppadt fejérségü, ’s szelid ábrázatu vaía, 
beszélni rosszul, és akadozva tudott, felele
tei képzelhetetlen tudatlanságot árultak e l , 
d ev a’ mit még is nyilván meglehetett az os
tobaságtól kiilömböztetni. Ez az ifjú a’ kér
désben forgó H a u s e r  Gáspár volt a’ kiről 
a’ Kapitányhoz hozott levélben az volt Írva, 
hogy nagy hajlandósága lévén a’ hadi élethez, 
a’ kapitány által kiván a’ katonák közé feivé«?

Második Félesztend&i 42
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tetni. Ö , a’ mint későbben (adta előadni, 
egy setét szobában a’ zárt falak között nevelte
tett fel. Örizője egy fekete ember vala , ki vele 
durván , és kegyetlenül bánt, a’ minek nyo
mai testén akkor is látszottak, bukkannia sem 
volt szabad, és ba unalmában egyet talált 
szóllani, vagy kiáltani: bizonyos volt a’ ke
gyetlen verés! Élelme kenyér, és viz volt 
(a’ honnan a főtt ételtől most is idegen) mel
lyel naponként hozzá vitt a’ strázsája, a’ ki 
mindenkor halkai, és gondos vigyázattal nyi
totta ki az ajtó zárját, ’s hasonló tsendesen 
zárta bé elmenetelekor. Későbben vitt néki 
holmi gyermek-játékot, de mindég meghagy
ta, hogy lármát véle ne tsináljon , igy neve- 
kedelt fel a’ szánakozásra méltó árva 15 esz
tendős koráig, a’ nélkül hogy valaha nap vi- 
lágo; látott volna. Azt ugyan mondta neki 
az Őrzője, hogy ö rajtok kettőjökön kívül 
vannak még mások is a’ világon, és Ígérte 
néki, hogy majd egyszer ki viszi ötét hozzá- 
jok; de ö nem vágyott k i, mert félt, hogy 
majd azok is , mint a’ nevelője, ütik, verik. 
Néha néha mesélt előtte ez az ember holmi 
történeteket, és O Testamentomi históriákat, 
de ezekből igen keveset tudott megérteni, 
és megtartani. Egyszer bemegyen a’ nevelője 
hozzá egy új ruhával, és felöltöztetvén, ki 
viszi, kotsira ülteti, és elutazik vele egy 
Úrhoz, a ki ötét ezentúl nevelni fogja (V  
mint mondta az Örizője,) ’s egy levelet adván 
a’ kezébe egy ház udvara'n magánosán ott 
hagyá — t. i. az említett Kapitánynál. A’



város felfogta ügyét az árvának. Az Önzőjével 
tégetve kellett néki beszélleni, mert az elsőbb 
napokban mindég tudokozta ,,hová lett a* 
Te?” — Hogy egy illyen a’ világtól tökélletes 
elzárattatásban nevekedett ifjúnak minden 
sietett a’ meglátására , lehet elgondolni. A’ 
férj fi, és asszony között való külömbségrol 
semmit sem tudott , és azon vélekedésben 
volt, hogy tsak a’ ruha viselet külömbözteti 
meg egymástól. Tudni vágyása, és tanulni 
szeretése kielégíthetetlen volt , azért is a1 
mi Ilyen nagyon hátra maradt az esméretek- 
ben , éppen ollyan nagyon buzgott azoknak 
megszerzésében. Tanítói igen ditsérik. Elein
te tsak bámult mindenre , és az ^ajándé
kokhoz , mellyeket látogatói vittek , még 
nem nyúlt. A’ világosságnak, és a’ fejér szín
nek különösen örült, és mikor legelsőbben 
egy virágos kertbe vezették, sziv-elfogódva 
könnyezett, és sírt örömében.— Azt nem  
lehetett tőle kitudni , hogy merről, és mitso- 
da tájékokon keresztül hozta a’ nevelője a’ 
városba. Sokkal újabb volt előtte a’ világ, 
és tsudálatosabbak minden tárgyak , mint 
sem valamit a’ látott dolgok közül elméjé
ben megtarthatott volna. A’ szerentsétlen < 
most újabban (hihető ugyan attól , a’ ki ötét 
kis korától üldözte,) véres áldozatra kereste
te tt.— October l?-kén délelőtt egy magát 
békormozott gazember megtámadta szegényt 
tulajdon lakó házában, és a’ Tanitója otthon 
nem lévén, többszöri agybaiitések által föld
re verte. — Délben vették észre először, hogy



Hauser nintsensehol, és keresésére indulván, 
vér nyomokra akadtak, mellyek a’ ház pin- 
czéjébe vezettek, hol Hauser lélektelen talál-* 
tatott. Az egész következő éjjelt eszméletlen 
állapotban töltő'te, és tsupán azon könyör*. 
gott forró hideglelés közben , hogy űzzék el 
tőle a’ fekete embert, a’ ki őtet meg akarja 
Ölni. Vasárnap úgy látszott, hogy vett sebeibe 
meg kell halnia , de későbben valamivel job
ban lett. A’ Policzia’ részéről a’ városban 
mindent elkövetnek a’ gonosztevőnek felfe
dezésére, a’ ki midőn a’ szolgáló megérke
zésére elfutna , a’ szerentsétlent azzal fenye -̂ 
gette, hogy Norimbergából elevenen ki nem 
m egy, és a’ kinek méltán kivánatos elfogat- 
tatása hihetően világosságot fogna adni ennek 
a’ nevezetes fiatal embernek ritka, és a’ maga 
nemében egyetlen egy történeteiről.

332

Tűz^Király.
Az October 3 1-ik napján költ Times 

névü Újságban Chabert Tüz-Király Urnák tett 
legujjabb próbáiról ezeket olvassuk : Ezen 
rendkívül való ember tegnap próbáival rend
kívül való dolgokat adott e lő ; mert minek- 
utánna kezeit a’ megolvasztott ónban meg
mosta, és a’ száját forró olajjal kiöblögette, 
szinte már le akarta nyelni a’ maga közönsé
ges foszforusz portióját , midőn egy idegen 
(e z , a’ mint későbben kivilágosodott, Exe- 
teri Cooper nevű Chemikus vala) azt kívánta 
t^le, hogy foszforusz helyett egy kávés-kanál
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Berlini kék-savanyt (Blau-saure) vegyen b e , 
(a’ Berlini kék-savany legerősebb méreg a’ 
világon). Eleintén vonogatta magát ugyan , 
mivel bizonyos elorevaló készületeket kelle
tett tennie, minekelőtte ezen legerősebb mér
get lenyelné; de arra nem sokára nyilván azt 
mondta: Hogy egy fertály óra múlva egy ká
vés-kanál kéksavanyt, egy fél unczia egér- 
követ (arzenicurn), ’s hat grán foszforust vé
szén be , és hogy a’ szavát vissza nem húzza: 
ellenben mindég fentartotta magának a z t, 
hogy a’ méreg ellen való szert előre bevehes- 
se. Kilépett a’ szobából , bévette a’ méreg 
ellen valószert, és egynéhány minutum múlva 
a’ nézőkhez vissza tért. Éppen midőn a’ maga 
orvosi edényéből akara egy theás-kanalat mé
reggel megtölteni , Cooper Ur a’ maga mér
gét tévé eleibe, a’ mivel a’ Tiíz-Király nem 
tsak semmit sem gondolt , sőt arra kérte 
Cooper Urat, hogy maga töltené meg a’ ka
nalat ; de Cooper Ur ezt tenni nem akarván, 
megintette ötét, hogy azt ne tselekedné ; mert 
ez a’ méreg oliyan erős, hogy három tsepp 
a’ legizmosabb embert is megöli. Több izbeli 
vonakodásai után végtére Cooper Ur oda 
nyújtotta a’ Tűz - Királynak a’ maga orvosi 
edényét. A’ néző publikum nagyon bámulta, 
midőn látta, hogy a’ Cooper keze reszket, a’ 
Chaberté pedig feszes. A’ szorongattatás fe
lette nagy vala, és mindnyájan esedeztek a’ 
Tüz-Királynak , hogy illyen vakmerő próbát 
ne tegyen. Chabert észrevette, hogy a’ br- 
tsiilete veszedelemben forog, ugyan ennek
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eltávoztatására, féltérdre állott, és a* legköze
lebb álló személyt arra kérte, bogy a’ mér
get eresztené le a* torkába, de mivel ezt sen
ki sem merte tenni, kéntelen volt maga ma
gának a* mérget a’ gégéjébe tölteni, a’ bé- 
vétel után ismét felállott. Egy minutumig ide 
’s tova tántorgott, a’ szemei irtóztatóképpen 
meredeztek, és az egész nézése vad vala. A’ 
köz réműlés azonnal megszűnt, m ihelyest, 
egy nagy erőltetés után , Chabert magához 
jött, és azt nyilatkoztatta k i, hogy a5 vesze
delmen túl esett. Ezen rettenetes kiállott pró
báért felette nagy tapsolást , és ditséretet 
nyert, és mindnyájan kívántaik valának tőle 
kérdezni, mit érzett az alatt? de Ö eleintén 
azzal mentegette magát, hogy még zavaró- 
dásban lévén, felelettel nem szolgálhat; ke
vés idő múlva jobban magához térvén, azt 
nyilatkoztatta ki , hogy tsak egy szokatlan, 
és ritka érzés foglalta el vakszemeit, és sze
m eit, de hogy már ezen is által esett, és tsak 
egy bizonyos nehézség maradt hátra. Továb
bá azt is nyilván kijelentette, hogy ö kész 
még egy fél theás-kanállal bevenni, ezt mind- 
azáltal nem engedték. Az orvosi edény’ meg- 
visgálása alkalmatosságával , azt találták , hogy 
a’ Tűz-Királyéban legerősebb méreg volt. A’ 
nézők’ nagyobb része akaratja ellen azon mé
regből beadtak egy matskának négy tseppet, 
melly fél minutum múlva kimondhatatlan fáj
dalmak, ’s rágások közt meg is döglött. Egy 
jelenlévő Orvos a’ Társaság által aláírt Jegy* 
zö-könyvbe azt irta-- hogy a’ Tüz-K irály ÓO
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— BO tsepp Berlini kék-savanyt nyelt le. Vég
tére 21 grán foszforuszt Tett be. A ’ dolgot 
szemfényvesztésnek egyébként nem mondhat
juk , ha tsak azt nem állítjuk , hogy Chabert 
Cooperrel az orvosi edény feltserélése’ alkal
matosságával egyet értett. A’ Times azonban 
arról éppen nem kételkedik, hogy a’ Tűz- 
Rirály idővel ollyan módot fog találni, melly 
a’ kétséget egészen elháritja. O azt mondja , 
hogy a’ dühös kutya’ marása ellen is feltalált 
egy hathatós szert, és hogy egy hónap alalt 
tökélletességre hozza , a’ midőn kész lesz akár 
mitsoda veszett kutya által magát megmaratni.

Természeti Ritkaság.
Czegléden egy Úri ember különös gaz

dálkodási szorgalommaikét mangolicza sertést 
hizlal, az egyik tiszta fekete , a’ másik tiszta 
fejér szőrű ; mindegyiknek a’ magassága a’ 
hossza 5. láb; — ezen sertéseket több nagy 
Érdemű Urak, mint valódi ritkaságot meg
tekintvén, nehézségüket együtt l,kOO fontra 
ítélték. Minthogy pediglen mind ekkoráig, 
a’ reájok mért eledelt igen jó Ízléssel felfal
ják, reményleni lehet, hogy még sokkal na
gyobb lesz nehézségök , a'további hízás által, 
mivel a’ gazdájok mind akkoráig szándékozik 
őket megtartani, míg tsak a* reájok szabott 
eledeleket elemészthetik. — Valóban ditsére- 
tet érdemel egy illy gazdálkodási szorgalom!
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Krakóban October 23-dikán délutáni 4 
óra tájban a’ város, és annak körül lévő vi
dékei felett láttak egy tüzes golyóbist, melly- 
nek farka füstölt. Ezen tünemény Bielany felé 
tartott ; több perczenetig jól lehetett látni, 
hogyan lebegett a’ levegőben a’ farkával, 
melly egészen nagy füsttel vala körül véve, 
a’ füst azonnal eltűnt, mihelyest a’ golyóbis 
szét pattant. Itten még azt is meg kell jegyez
ni , hogy ezen golyóbis eltűnése után, egy 
tompa menydörgés hallatszott, melly egy fel— 
mértfoldnyi távolságra lévő ágyú-durr‘anásho2 
hasonló volt.

R e j t e t t  sz ói

Az egésznek bölts elméje 
Hires számos hazákban ;

Örvendj Magyar illy Fiadnak,
Párja ritka Országban.

Két betűje ügyeinket 
Bizontalan biztattja ;

Hárma ö l , véd, a’ közép szó 
Bal, ’s jó kedvünk mulatja.

Peregrény Elek.

J e g y z e t :  A* 4 1 -dik számbeli Rejtett 
szó: Éjfél.
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Hauser Gáspárról még valami.
Bátor Norimbergában mindent elkövet 

a’ bátorságra ügyelő hivatal, annak kinyo
mozására , ki volt légyen az az istentelen em
ber, ki ezen szerentsétlent meg akarta gyil
kolni ; mindazonáltal még eddig nyomába 
nem akadhattak; Hauser  Gáspár pedig an
nál, a’ mi már az Újságokban jelentetett, 
többet elő adni maga sem tudott. — Azt beszél- 
li egy hiteles embeií, hogy midőn Hauser 
először Norimbergába került , a’ Politia’ 
határozásánál fogva köz hírré tétetett, és ki
ki felszóllittatott, hogy ha tudnának vala
mit ezen tekervényes és a’ titkok által egé
szen elhomályosodott dologról, azt adnák 
be. Négy hónap múlva Norimberga’ szom
szédságából véletlenül megérkezvén egy öreg 
asszony — hihető, hogy bába — a' helybeli Pol
gár mesternek a’ hallgatás Ígérete alatt, e’ 
dolog eránt egy titkot fedezett fel, ’s azóta 
különös figyelemmel vannak eránta. — Ezen 
valóban szerentsétlen ifjú’ sorsában mindé-

Második FélesztendÖ 43
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nek megilletödnek , és mihelyt a1 gyilkos 
szándékának híre futamodott, a’ kerületi Kir. 
Kormányszék Anspachban Estafeta által tu- 
dósittatván a’ történetről, az Elölülő Feu
e r b a c h  Ur maga Norimbergába ment, hogy 
ott helyben személyesen nyomoztassa a' dol
got. Ezen ritka történetet a’ városban , és az 
egész vidékben sokat emlegetik, és róla sok
féleképpen beszélnek. Közönséges a’ véleke
dés, hogy ez a’ Ha us e r  több valami, mint 
eleinte gondolták, és hihetően valami rette
netes (haszonlesésből és örökösödés'féltéséből 
eredő) gonoszságnak az áldozatja. Most már 
hogy a'további veszedelemtől megoltalmaztas- 
sék, szorgaivTxtosan őrizik. A’ Polgármesterrel 
oliy szoros ÖszvekÖttetésben van , mintha saját 
gyermeke volna, lakik pedig egy Gyimna- 
siumbeii Professornál, kire a’ gondviselése 
bizva vagyon, ligyéberánt az ifjú a’ maga 
viselésére nézve igen jámbor, ha négy szem 
közt. vagyon, jól beszél, de ha társaságba 
jő , némünémüképpen megütközik, mivel az 
egymással való szapora beszélgetés, valami 
újságnak tetszik előtte. A’ muzsikában , 
rajzolásban, ’s idegen nyelvek’ megtanulásá
ban nagy előmenetelt teszen, a’ lovaglásban 
legnagyobb kedve telik.

Rossini munkái.
_ 0

A’ Berlini Eulenspigel Vnevü Újság eze
ket közli: A’ Rossini sok Tisztelői jó nevess 
fogják venni, hogy ha az Ő muzsikai szer-



keltetésének darabjait azon a* renden adjuk 
elő, a’ melljen kidogoztattak, hozzá tévén 
az esztendőt, és a’ kelyet, mellyben azok 
legelőször próbáltattak. Rossini a’ mint mond
ják mostanság Bolognába ment, nogy oltana* 
maga jószágában kipihenje magát. Az általa 
kidolgozott Operák e’ következendők: Cam- 
biale di matrimonio, Velenczében 1810J-— 
Equivoco Stravagante, Bolognában 1811 ; — 
Demetri e Polibio, Rómában 1812; — L* 

1 Ingano felice, Velenczében 1812;— Ciro in 
Babilónia, Ferrarában 1812;-— Scaladi Seta, 
Velenczében 1812; —Pietra del Paragone, 
Májlandban 1812; — L’ Occasione fa il lad— 
ro , Velenczében 18 i2 ; — Il Filio per azzar- 
do , Velenczében 1813;— Tancredi, Velen
czében , 1813;— L’ Italiana in Algeri, Ve
lenczében 1 8 1 3 ;—Aureliano in Palmira, 
Májlandban 1814; — Il Tureo in Ita lia , 
Májlandban 1814; — Elisabetha, Nápolyban 
1815; — Sigismund, Velenczében 1815; — 
Torvaldo e Dorlisca, Romában 181Ö;— Il 
Barbiere di Siviglia, Rómában 1816; — La 
Gazzetta , Nápolyban 1 ő 18 ; — Ottello, ugyan 
ott 1816 ; — Cenerentola , Rómában 1817;
— La Gázzá ladra, Májlandban 1817; Ar- 
mida , Nápolyban 1817; — Adelaid e di Bor- 
gogna , Rómában 1818; — Mosé , Nápolyban 
1818 ; — Riccardo e Zoraide , Nápolyban 
181 f); — Eduardo e Christina, Velenczében 
1819; — La Donna dei Lago, Nápolyban 
1819; — Bianca e Faliero , Májlandban 1820;
— Mapmetto II., Nápolyban 1820 ; — Ma-
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tkilde di Sabran , Rómában 1 8 2 1 ; — Zelmi- 
ra, Nápolyban 1812 ; — Semiramide, Velen- 
czében 1823 ; — II Wiaggio a Reims , Paris
ban 1825 ; Le Siege de Corinth, Parisban 
182Ö; — M olse, traduit avec des additions 
considerables, Parisban 1827: — Le Comte 
Ory , Parisban 1^2 8 ; — Guillaume Te l l ,  
Parisban , 1829* És igy Rossini 1 9  esztendő 
le folyta alatt 38 Operát készített.

A 3 tyúk-vér, hathatos szer a3 veszett
kutyák3 marása ellen.

Az 1828-dik észt. 91-dik számú Jénai 
Literatúrai közönséges Újságnak toldaléká- 
ban olly észrevétel foglaltatik, mellynek kö
vetkezésében a’ tyúk-vér’ által a’ veszett-ku- 
tyák’ marásából eredett dükösséget ki lehet 
űzni; ilJyen eset történt egy gyermekkel, ki 
ezen hathatós szer által elöbbeni egésségét 
vissza nyerte ; ennél fogva érdemes , hogy 
arról valamit szólljunk. Rittmeister OrvosÜr 
arról ezeket adja elő : „Mióta én, úgymond, 
a’ meleg vérnek mind ekkoráig még tsudála- 
tos hathatósságát esmérem , és már 30 ese
tekben a’ dühösség ellen mint gyógyító szert 
használom, soha sem tsalt meg. Ugyan azért 
egy gyermeknek, kit a’ veszett-kutya megmart, 
három nap egymás után héadék melegitett 
borral kakas-vért, és ezt a’ második, harma
dik , és negyedik hétben ismételtem- A ’ se
bek a’ vér’ használtatása' alkalmával semmi



különös ápolgatást nem kívánnak ; én azon
ban ezen gyermeknél a’ sebet u hétig körös
bogár (Cantharides) ingerlő por által nyitva 
tartottam. A’ gyermek tökélletesen megegés- 

' ségesedett. A’ vér* használtatásakor szükséges 
megjegyezni , hogy a’vér , ha azt hideg edény
be töltik, igen könnyen megalszik. Hogy ezt 
eltávoztathassuk, szükséges elébb egy evő
kanállal veres, vagy más gyenge bort, vagy 
pálinkát is egy tsészébe tölteni , és azt forró 
vízben addig tartani, míg a’ bo r, vagy pá
linka elegendőképpen meg nem melegszik, 
és azután kell az állatból a’ vért reá eresz
teni , és ezen keveréket egy megmelegitett 
evo-kanállal addig forgatni , míg a’ tsésze fé
lig tele lesz. Ekkor frisen kell a’ betegnek 
béadni. Igen tanátsos reá egy kis vizet is in
ni , hogy a’ vér’ szagát , meliyet ugyan a’ 
bor eléggé megjobbitott, ne érezze, és tőle 
meg ne; undorodjék a’ beteg.

Statistikai Esméretek.
A’ September 27~kén írt Tiflisi Újság 

e’ következendő tudósítást közli egy levélből, 
mellyel P a r r o t  Professor Sankovszky P nak 
irt. Költ a’ Sz. György klastromában az Ara
rat töviben Sept. 25 -kén (az az a’ mi Kalen- 
dáriomunk szerént October 5-kén) ^Re
ményijük, kedvesen fogja venni, hogy mi 
Sz. György klastromában az Ararat’ allyán 
} agyunk Ezen hely’ fekvése a’ tudományos
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vándorlásunk' közép pontján , felette nagy 
hasznunkra válik. Mi már két próbát tétiünk 
az Ararat’ hegyére felhágni. Legelőször 13000 
lábnyi magosságra értünk , de minthogy a’ 
hegy keleti oldala felette meredek, kenteié
nek voltunk a: további hágással felhagyni. 
Velem valának még Behaghel , és Schiman 
Urak, az utolsó az Etsmiadsini klastromból 
való Barát, és igen derék fiatal ember, há
rom katona, és öt oda való ember. Az éjjet 
a’ hó’ szélén töltöttük el, és következő napon 
azon hó’ határát elértük , mellyen a’ felhá- 
gást tsak az újonnan esett hó által vihettük vég
be. Tizenkét órakor, minekelőlte a’ hegy’ 
tetejéhez juthattunk volna , kéntelenek valánk 
vissza térni , hogy belé ne essünk azon ve
szedelembe, mellyel a’ békövetkezö éjj , és 
a’ sűrűén felemelkedő ködök fenyegetlek, 
melJyek tsak ugyan az egész hegyet háborí
tottak , minekelőtte még a’ határozott he
lyeinkhez jutnánk. Hogy én a’ hegy’ tetejét 
még eddig el nem értem, annak oka a’ hegy’ 
magosságának tekervényes helyheztetése. Meg
jegyzésre méltó, hogy azon pont, mellyhez 
jutottunk , minden hozzá adás nélkül , mint
egy 15 Franczia lábnyi magos, következés
képpen magosabb, mint a’ Montblanc teteje. 
Ha az idő kedvez, még harmadszor is meg
próbálom, de jobb idö-felosztással , és azon 
fogok törekedni, hogy a’ tetejére felmásszak, 
melly az én számvetésem szerént, azon pont
nál s mellyet a’ minap elérénk, 2,000 lábbal 
magosabb. Azon helyen, hol tanyáztunk, a’
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hegy' tetejétől nem igen messze egy nagy fa 
keresztet állítottam, melly a’ jég színénél, 
mell) be belé van czövekelve, 10 lábbal ma
gasabb , úgy Hogy azt telescopium’ segedel
mével Erivánból láthatni. Ezen keresztre fel
szegeztem egy vastag ón-táblát, melljbe e’ 
következő felírást metszettem :

Nicolao Pauli Filio-totius Rulheniae *4u- 
tocratore jubente-koc asylum Sacrosanctum* 
armata manu vindicavit-fidei Christianae-Jo- 
annes Friderici filius - Paskevich ab Erivan — 
Anno Domini IViDCCCXXVIl. az az : Pavlo
vich Miklós minden Oroszok’ Tsászárának 
uralkodása alatt fegyver által foglalta el ezen 
Szent, és a’ Keresztényeknek menedék helyül 
szolgáló helyet , Eriváni Fédorfi Paskevich 
1827-dik esztendőben.

A p r ó s á g o k .
Tleedvood erdejében (Angol országban) 

vagyon egy élŐ-fa, mellyet Seviclar - JLuuni 
hires tölgyfának neveznek, ez a’ kétséget nem 
szenvedő históriai előadások szerént Ö00 esz
tendősnél öregebb. Scrutt a’ Silva Britannica 
nevű munkájában azt állítja, hogy Nagy Bri
tanniában ollyan élő-fák vannak , mell) ek QQO 
esztendősök. Annyi bizonyos, hogy a’ Tot- 
vorthi nagy gesztenye-fát, melly a’ hagyo
mány szerént 800 esztendős , Egbert’ uralko
dása alatt ültették , és a’ legrégibb fák közé 
tartozik. A’ tövének köre 00 esztendő előtt 
50 lábnyi vastagsága volt,



54 4

Berlinben azon famíliák’ száma, Tnellyeh 
szegénységük miatt adót nem fizetnek , az 
előadás szerént 4-szerte megszaporodott, 
tudniillik 2122 egész 8,550-dig. Ha Berlin 
vásosának közönsége most Ö434 íamiliánál 
többnek engedi el az adó-fizetést, mint 1815- 
dikben , világos, hogy a szegény népen való 
könyörületességet, nem pedig annak elnyo- 
mattatását vette princípiumul.

Az érverés a* házi állatoknál, ha azok 
egésséges á lapotban vannak, Vatel szerént, 
e’képpen vagyon: egy minutum alatt a’ lovak
nál 32—58-szor ja ’ szamaraknál 45—54-szer; 
az ökröknél, és a’ teheneknél 55 — 42-szer ; 
a’ juhoknál 70 —7Q-szer; a’ ketskéknél 72— 
7Ó-szor; a’ kutyáknál go—100-szor; és a* 
matskáknál n o —120-szor.

M e s e .

Barna valék, a’ míg tartott 
Éltem, ’s igen halovány;

De vér szinü pirosságot 
Nyertem halálom után.

J e g y z e t :  A’ 42-dik számbeli Rejtett 
szó: Hadaly.

I g a z í t á s :  Az előbbi Rejtett szónak 
utolsó sorában Bal helyett állani kell: Dal.
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Az Orosz , és Chinai Birodalom^ szö
vetkezése.

Egy Berlini Újság ezen czim alatt: , ,Orosz, 
és Chinai Birodalmak’ e’ következő esmérele- 
ket közli: Orosz és China Birodalmak között 
a’ szövetség először mintegy 17-dik század’ 
elején állott fel, midőn tudniillik az Orosz 
Hatalmasság a' maga erőszakos elfoglalása 
áltat Szibériának nagyobb részét meghódol- 
tatta* A’ Kozákok ezen alkalommal több 
Manlsu megyéket az Amur folyója mellett 
erővel elfoglaltak. De minekutánna ezek a* 
Chinai hatalomnak alája vetették magokat, 
arra kinszeritették az Oroszokat, hogy az el
foglalt tartományokat vissza adják. A ’ Moszk
vai Udvar böltsen megfontolta , hogy né- 
melly puszta vidékeknek birtoka a’ Chinai- 
akkal való hasznos kereskedésnek vesztét siet
tetni fogja, nem késett a’ Mantsubélieknek 
jussát elesmérni, és ennél fogva velők 1Ö8Q- 
dikben békeséget kötni, mellynek követke
zésében a’ határok’ szélei ismét felnyittattak,

Második Félesztendd: U t
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és az Orosz kereskedők engedelmet nyertek 
karavánjaikkal egész Pekingi" menni. Azon
ban a’ két Hatalmasság között egyenetlen
ség támadván, a’ Cbinaiak az Oroszoknak a’ 
magok tartományaiba való általmenetelt egy 
darab ideig megtiltották, és tsak 1727'dik- 
ben kötött szövetség által katároztatott e l , 
bogy az Oroszoknak szabad legyen minden 
bárom esztendőben Pekingbe egy karavánt 
küldeni. A’ Kiachta rév-városának éppen ak
kor vetették fundamentomát. Midőn az Oro
szok az elfoglalt Amuri tartományokat vissza 
adták, a’ Kozákok közül felette sokan köl
töztek Cbinába. Mind ezen Kozákok Peking
be vitettek, és ott ezen roppant városnak 
egyik külső városában megtelepittettek. A: 
Cbinai Tsászár, bogy erántok viseltető ke
gyelmét megbizonyittsa, azok közül egy bi
zonyos számot a’ végett választott k i, bogy 
abból egy osztály test-őrizo sereget formál
jon , a’ rnelly még most is ezen név alatt: 
,,Az Orosz Kompánia” Chinában fen-áll. Ám
bátor a’ Kozákok nem sok Haza - szeretetet 
árulnak el ezen ott maradással, mindazonál
tal az Orosz Udvarnak gondja volt, és sür
gette , hogy érettök Pekingben Görög tem
plom állítassák, mellyben Orosz’ Papok tar
tsák az Isteni szolgálatot. A’ Chinaiak ezen 
buzgó'kívánságokra reá állottak, és azon idő 
óta Orosz Birodalomnak vagyon Pekingben 
egy papi Intézete, mellyben több rendbeli 
Orosz ifjak neveltetnek, kiket Mantsu, és 
Cbinai nyelvekre taníttatnak, hogy azokat,
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ha Hazájokba vissza - térnek tolmátsok gya
nánt használhassák. Az Intézet egy Archiman- 
drita’ ügyelése alatt vagyon , és az utolsü 
P i t s  ú r i n  H y a c i n t h  azaz Archrmandri- 
ta , ki a’ Peking leírását kiadá. Azon tsekély 
haszon, mellyet a’ Pekingbe küldött Karavá
nok hajtottak, arra indilotta II—dik Katalin 
Tsászárnét, hogy azokkal egészen felhagyjon, 
és az óta Kiachtába a’ kereskedés új virág
zásra kapott. Esztendőben egyszer , Feb- 
ruáriusban, eljönnek Chinából a’ Kalmárok, 
portékáikkal Kiáchtába. Azon theának na
gyobb részét, mellyet Kiachtában árulnak, 
a' Volga folyó vizén Nisnei Nowgorodba vi
szik , és ezen portékának' sebes megérkezése 
függ a* Szibériai nagy folyóknak korábban, 
■vagy későbben történt kiáradásoktól. Kiach
tában a’ theát lovas szánkákra rakják , mei- 
lyek egész Temszkig mennek, itt marad mint
egy hat hétig , és azután hajókra felrak
ják , mellyek az Irtis vizén le , ’s azután Obi
ba mennek. Itten felteszik egy lovas kotsira, 
és Perma felett tizenkét verstnyi távolságra 
viszik ; annakutánna a’ Kuma vizén lefelé a* 
Volgába megy, és Julius vége felé Nisneibe 
érkezik. A’ thea’ mennyiségét, mellyet ide 
hoznak esztendőnként bátran tehetjük 150—
100,000 fontra. Az általszállitás' költségei 10 
perCentumot hoznak. Kiachtában azonkivül 
Nankint is (posztó neme) árulnak, és Kiach
tában az Orosz kereskedésnek egész summá
ja minden esztendőben, ? — 8 millióm Ru
belre felmegy papiros pénzben. A’ jó egyet-



értés Orosz és Chinai Birodalmak között , 
már rég óta olly erősen tart, hogy ez előtt 
néhány esztendőkkel Orosz ország közép Asiá- 
ban egy darab tartományt , melly ollyan 
nagy , mint Franczia ország Belgiummal 
egybevéve hatalma alá vetett. Ezek azok a’ 
tartományok, mellyeket a’ Kirghi-Kaissakok , 
és más bujdosó nemzetek bírnak, és a’ velők 
való jó bánás módja által annyira vitettek, 
hogy megadták magokat. A* Kirgizeknek egy 
része az Orosz Udvarnak hódul, melly az 
előtt a* Chinai Tsászárnak hajtott fejet; azon* 
ban hihető, hogy a’ Pekingi Udvar, melly 
az illyen nyughatatlan, és zenebonás népet 
úgy is nem igen szerette, éppen nem bánja, 
hogy az Oroszok keze alá estek, kik tudják 
őket zabolán tartani. Ha majd ezen tarto
mányban nehány várat fognak építeni, hogy 
mindenütt ollyan nagy pusztaság ne legyen , 
katona gyarmatokat is küldenek, a7szomszéd 
ságában lévő vas bányák mivelését megkez
dik , lovas katonaság" számára derék paripákat 
lehet közép Ázsiából remondázni, mellyek- 
nek megvételére a’ keleti Anglus Kormány
szék a’ minap (V már meghalálozott) Moor- 
croft Urat küldötte Bukáriába. Az új Orosz 
határ mintegy 280 Franczia mértföldnyi tá
volságra esik az Anglus kelet Indiai Birto- 
koktól.,,

Nem kell hinni a* Fegyvernek.
November 10-kén egy valóban szomorú 

történetnek nézői voltak Arnstadtnak a’



Schvarzburg-Sonderhausen Herczegi Uralko
dó ház’ fő városának sok lakosai. Az esme- 
retes alakos L i n s z k y  szemfényvesztő já
tékot adván, annak nézésére a’ Herczegi ház
nak sok tagjai, és számos több nézők is meg
jelentek. Ehezképest L i n s z k y  különösen 
kiakarván magát mestersége által mutatni, 
hat katonát az őrizet közül előhívatott , 
hogy azok golyóbisra töltött fegyverrel lőj— 
jenek a’ feleségére, de a’ kiket előre már 
megtanított, hogy mikor av töltést felharap
ják, annak felsőjéről a \  golyóbist is harap
ják le , és azt a’ szájokban tartsák meg, a’ 
mivel előre több próbát is tettek. Az ifjú 
Linszkyné sokáig vonogatta magát, hogy a’ 
próbára kiálljon, mivel egy gyermeke kevés 
napokkal az előtt meghalt, és teherben volt. 
— Végre engedett férje kérésének, kiállott; 
a’ katonák kilőtték reá fegyvereiket, az egész 
gyülekezet szeme’ láttára— ’s az asszony egy 
két piliantat múlva öszverogyott ezen utolsó 
szózattal: „Kedves férjem, én keresztül va
gyok lőve”. Egy töltésről nem vala a’ golyó
bis leharapva, melly a’ szerentsétlen asszonyon 
keresztül ment, 's másnap sebében meghalt. 
A’ férje, a’ mint írják, meglébolyodott. A’ 
nézők közül az irtóztató látásra sokan elájul
tak. Bár ez a’ szerentsétlen eset mind az ala
kosokat vigyázóbbakká tenné, hogy e’ féle 
élet veszedelmével járó mutatványokkal ne 
kivánnák nézőiket mulattatni, mind a’ néző
ket arra bírná, hogy illy veszedelmes próba 
tételeket látni ne is akarnának.

3 4 9
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Az ollyan lűzi fegyverekkel, meílyekjúj 
találmány szerént minden felporozás, aczél, 
és kova nélkül (Percussion) tsak tsaltantás 
által sülnek eL, már sok szerentsétlenségekjtör- 
téntek. Legközelebb Nov. 7-kén Weiwiár 
mellett Markviedorfban történt, hogy',1!egy 
tehetős kőmives - mester a’ fiával együtt az 
Uradalmi Tisztartó' szobájába belépvén,egy  
letámasztott illyen készületü vadász puska a’ 
palló megrázódására elsült , és az embert 
főbe lőtte, és szörnyű halált halt.

Franczia Országnak Tengeri ereje,
A ’ Nov. lQ-ki Gazette de France nevű 

Újság azt mondja hogy Franczia országban 
a’ tengeri erő folyó észt. Januárius l-sö nap
ján állott 27Q külömbféle rendű hadi hajók
ból, tudniillik 33 linea- hajóból; 44 fregá- 
tából ; 6 korvetből ; 25 brigböl , melly ek 
l6  —20 ágyúsok; 8 kozö'ésre szolgáló 18 
ágyús korvetből; 15 brig-gályából, mellye- 
ken 16 ágyú van, és 151 kissebb rendű ha
jóból; mellyek között Q gőz hajó vagyon. 
A ’ munkában lévő külömbféle hajók’ száma 
80-ra megy íel. A’ jövő 1830-dik esztendőre 
előre jelentvén, hogy, ha valami rendkívül 
való eset elő nem adódik, melly rendkivül 
való készületeket kivánna , még 128 hadi ha
jó kívántatik, ú. m. 1 linea-hajó ; l4{;fre* 
gáta; ?Q más tsekélyebb hajó; 27 teher hordó 
hajó, és 7 gőz-hajó. Azon oklevél , melly-
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to l a’ feljebbi előadás ki van véve, megvi- 
lágosiltatik a’ minden Státióhoz rendelt szol-» 
gálatok által. Erre következik a’ kiilömbféle 
Hatalmasságoknál lévő, és a’ tengeri Tisztek’ 
fizetését mutató Tábla. Innen van , hogy An
gliában egy Vice-Admirálisnak a’ fizetése
36.000 frank,  Hollandiában 30,800 frank; 
egy Contra-Admiralisnak fizetése Angliában
27.000 frank; Hollandiában 24,250 frank, 
Franczia országban 12,000 frank; egy hajós 
Kapitánynak a’ fizetése Angliában 12,911 
frank, Hollandiában 17,200 frank , Orosz 
Birodalomban 10,Q20 frank, az éjszak Ame
rikai egyesült Státusokban 7,120 frank, Fran
czia országban GOOO frank ; végtére egy fre- 
gáta Kapitánynak fizetése Angliában 7,475 
frank, Hollandiában 6450 frank, Orosz Bi
rodalomban 4,740, az éjszak Amerikai eggye- 
sült Státusokban 4212 frank , Franczia ország
ban 4200 frank esztendőnként.

A p r ó s á g o k .
Van Diemen tartományában nem régi

ben egy gödör kiásása’ alkalmatosságával , 
másfél lábnyi mélységre találtak egy különös 
tulajdonságú kerekded formájú növevényt, 
mellynek a’ héjjá felette vékony és a’ krum
plihoz hasonlít; nagyságára nézve gyakran 
akkora, mint egy ember feje. Ha szétvágják, 
a’ bélé valamennyire [toplós de sok tápláló 
szert foglal magában, Ezen plántát az oda-
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Valók kis leveléről esmerik m eg, melly a* 
föld szinén n ő , és a’ gyiimöltsel igen vékony 
ín által van öszve foglalva, melly a’ ki ásás* 
alkalmatosságával mindég elrontatik.

Antverpiában egy hat személyből álló 
familia hirtelen megbetegedett, a’ mi a’ gya- 
nítás szerént megételésre mutatott. Minek- 
utánna az edényeket, és az élelmi szereket 
minden siker nélkül megvisgálták volna , arra 
a’ gondolatra jöttek, hogy jó volna a’ vajat 
megolvasztani; ez megesvén , azt találták , 
hogy az ón-fejérrel (Bleyweiss) bőven meg 
volt elegyítve. Szerentsétlen eset! a’ Journal 
d’ Auver szerént nehezen jöhetnek nyomába 
ezen gyilkos tsalónak, mert ezen vajat a* 
házi asszony a’ vásárban vette, ki mindazál- 
tal, a' mint mondják, meghalálozott.

R ej t e t t  szó:

Láb nélkül ha tekintsz, adok 
Nyugalmat a* fáradtnak;

Röviden kimondva, lakok 
Fejében az állatnak.

Ámde ha egészen veszel,
Rettenetes vagyok én,

> 3 Mert rontok, ölök* ’s pusztítok 
A’ háború idején.
J e g y z e t :  A* 43-dik számbeli Mese:

Rák.
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M u l a t s á g o k .
1 8 2 9.

N* 45.
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AJ Kisdedek* gondviseld Intézetére’*
Netties Rehlinger Antal Úr’* ki a’ nem 

régiben felállított Kis- gyermeke k’ gohdviü 
selő Intézetének Titoknokja, szives jóvoltá
ból jutottunk a’ következő levél’ kivont ré
széhez, mellyet T. Szumrak asszonyság Gróf 
Brunszvikné O ExcellentiájáhoZ küldött. A* 
levél’ tartalma így következik : A’ Kis gyei m - 
kék’ gondviselésére felállított Intézetünk Bes.- 
tercze-Bányán tegnap nyittatott fel , miden 
tudniillik a’ szeretett Haza* Anhyáhak neve- 
napja ünnepeltetett. Ezen ünneplés’ fénye  ̂
mellyet mi igen rövid idő alatt kéntelenittet- 
t ink elkészíteni, állott egy virág-koszöruból* 
melly körül foglalta O Ts. Kir. Felsége’ a’ 
Tsászárné nevének betűit; még is eggyesílelfc 
szívből, és a’ legmélyebb indulatból a’ szere
tett Fejedelem Asszonynak Éljent kiáltottunk^ 
és a’ koszorú kötéskor minden erőnket, s 
igyekezetünket arra ford tottiik, hogy ezen 
tievendékek, és apró jobbágyok’ szivét a’ hit
vallásra, józan életre j erköltsökre» és min-

Máftodik Félesztendő$ 45



<len egy hív Nemzethez illő kötelességekre 
alkalmatossá tegyük. A’ gyermekek az alatt 
betűkkel, táblátskákkal , és koczkákkal , az
után pedig A. B. C. táblákkal foglalato>kod- 
tak. Végtére gyümöltsöt, és süteményt kap
tak, azután játszottak , sétáltak, fegyverek
ben magokat gyakorolták , elevenek, és jó 
kedvnek voltak. Ezen levélen kiviil még na
gyobb figyelmet érdemel a’ Méltóságos Be- 
íánszkv Jó’se f , Besztercze-Bányai Püspök Ur
nák levele, mellyel itten egészen olvashatni: 
jyjagy Méltóságú Grófné! Excellenliád’szemé
ig es munkássága , fáradhatatlan igyekezete , 
és ritka buzgósága által Besztercze - Bányán 
felállított Kisdedek’ gondviselő Intézete, fo
lyó esztendei Q-ber 4-kén mindnyájunk’ óhaj
tására olly nagy sikerrel nyittatott íel , hogy 
méltán reményleni lehet, hogy annak előme
netele nem tsak az idő’ környüíállásainnk, 
hanem a’ Felállitóné’ valóban ditsérelrc méltó 
igyekezetének , és ember szerető czéljának 
tökélletesen meg fog felelni. Á’ mi engem 
illet, részemről mindent elkövetek, és sem
mit el nem mulasztok , a’ mi vagy szóval, 
vagy tselekedettel kivántatr.ék ezen szent In
tézet’ ápolására , és gyámolitására ; és az Is
teni gondviselés’ jóságát szüntelenül magasz
talni fogom , melly nékem alkalmatosságot 
szolgáltatott egy olly üdvességes Intézetbe 
lépni, melly az emberi nem’ tökélletesitésére 
legalkalmatosabb , és a: czél elérésére nézve 
legjobban vagyon kiválasztva. Midőn azonban 
Excellentiád’ mull hónap l 5-kén írt kegyes
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levelére felelnék , kapok az alkalmatosságon 
Extiádot a’ legmélyebb tisztelet mellett arról 
bizonyossá tenni , hogy mindenkor szeren
csémnek tartom lenni Extiádnak. Szent Ke
reszten Nov. Q-dikén 1829 * alázatos szolgája 
B e l á n s z k y  J ó ’s é f  m. k. Besztercze-Bányai 
Püspök,

Niagara víz’ omlásánál vakmerő próba*
A’ köz Újságok egynéhány nap előtt azt 

jelentették : hogy a’ Niagara omlásán (Éjsza
ki Amerik.) lévő nagy kiálló kősziklát, nem 
sokára puska - porral szét hányatni akarják. 
Egy Úr, a’ ki jelen volt, ezen folyóról ezeket 
közli : , ,Valamint más urak a’ Niagara part
jain , úgy én is jelen voltara,midőn a’Níaga- 
ra vízén lévő nagy sziklákat szét kellett volna 
hányatni. Folyó i 82Q-dik esztendei October 
b-ikán egyedfél órakor akarták szét hányatni 
az úgy neveztetett Indiai szikla darabot; arra 
egy félóra múlva a’ Da vson* szigetnek egy ré
szét,m elly a’ Niagara omlásának Angol részén 
vagyon; és végtére másodfél órakor a’ Tér- 
rapim nevű sziklát, melly az Amerikai ré
szen fekszik. Láthatni egy 6 9 — 70  lábnyi 
hosszaságu és 100 lábnyi mélységű szikla ha
sadást, melly egy, a' hullámokat feljül múló 
iszonyú szikla-darabot azoktól elszakasztani 
látszik. Minden pillantatban azzal fenyeget, 
hogy a’ maga nehézsége által azon rettenetes 
örvénybe gördül; a’ mi könnyen is megtör



ténhet, hqgy éppen akkor omlik öszve, mi
kor a’ tetején vakmerő utazó ifjak vannak.
Ezen környíilállásoknál fogva Forsith Ur azt 
határozta, hogy ezen veszedelmes sziklát egy 
mesterséges földindulás által lerontatja, de 
a’ Kanadai Gyarmatok’ kormányszéke meg
tud ván ezen határozást, és Sir It Colburne 
Igazgató, alkalmasint azon félelemből, hogy 
a’ bojgatás által az egész viz-esés a’ levegőbe 
vettetnék, és a’ felső tavak a’ helyett, hogy a* 
Weliandiai tsatornát megtöltenék , York váro
sát, hol ö lakik, elöntenék; ezen veszede
lem eltávoztatásának tekintetéből, a’ végre
hajtást megtiltotta.— Érdemes itten előhozni 
azon irtóztató ugrást, mellyet a’ minap P a t c h  
Sámuel fiatal ember tett, ezen az isszonyu 
viz omláson. A' dolog October 7-kén éppen 
12 órakor történt. Mindenek előtt rendelése
ket tettek, hogy Patch egy lajtorjáról, melly 
a’ Ketskék’ szigete szélén éppen a’ Britanniái, 
és Amerikai vízesés közt vala a’ végre felál
lítva, leugorjon. A’ fentnevezett Sámuel fe
jér öltözetben kibújt egy kőszikla hasadékból, 
és vakmerőén felmászott a’ lajtorjára, és 
végtére úgy látszott rajta ülni,  mintegy ten
geri tsüllő a* sűrű köd közt. Ekkor felállott, 
és a’ Publikumnak meghajtván magát, meg
tette az irtóztató ugrást a’ vizomlásába. Mi
dőn az Örvény öbléhez jutott egy darab ideig 
eltűnt a’ forgó vízben. „Ez örökös ugrást tett” 
igy szóllott egy Öreg, ’s könnyező szemeit 
törölhette. Az alól a’ végre készen álló tsó-; 
nőkkel mindenfelé keresték, hogy a’ hajánál



fogva kihúzhassák, mihelyt a’ vízből ismét 
felemelkedik; de mig Sámuelt alól ide ’s to
va-; keresték, már vizesen felmászott a’ szik
lára, és valamint az ugrás’ előtt néma hall
gatás volt, úgy az Öröm a’ megtörtént dolog 
után véghetetlen nagy lett , és ezen baj
noki tette miatt , a1 Publikum’ végzésénél 
fogva P a t c h  név helyett, O Cataracti Sá
muel nevet kapott, a* ki tudniillik legelőször 
ugrott le a’ Niagara’ ritka mélységű orvét 
nyébe.
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Irtóztató, és majd hallatlan hajé-törés.
Azon rettenetes hajó-törések közül, ami

lyeket a’ Martiniqve szigetén kegyetlenkedő 
forgó-szelek valaha okoztak, nagy figyelmet 
érdemel a’ ,,Le Vatt’ nevű hajó’ törése. A’ 
Saint-Pierre (Sz. Péter) melly a’ szigetnek fő 
városa’ kikötő helyéből nagy számmal indu- 
lának ki a’ hajók , ezek közül nagyságára 
nézve különösen kitetszett Vat t .  Ezen hajó 
1,300  tonnás vala , és rajta mintegy 2000 
hordó nádméz. A’ forgó-szél olly véletlenül, 
és olly nagy hathatóssággal vágott közbe, 
hogy több hajóknak , mellyek egy szűk helyen 
öszve szorultak, annyi idejök sem volt, hogy 
egymástól eltávozván , az öszveütödést elke
rülhessék. A’ borzasztó szél alig diihösködött 
néhány pillantatig, már is mind azon hajókat 
elsüllyesztette, és semmivé tette. V a t t  hajó 
mind^zoqáltal, melly igen erős v^s-matskák-



kai, és hajó-kötelekkel vala felkészülve, so
káig állott ellent a’ kegyetlenkedö forgó-szél
nek, és az irtóztató habok’ erejének, mellyek 
a’ hajót néha orrától fogva egész a’ hátulsó 
részéig béboritották. De végtére még is min
den, a’ hajó védelmére fordított, iparkodá
son erőt vett a’ szélvész, és bátor mind a* 
hajós Kapitány, mind pedig a’ többi hajós- 
legények igen vitézül viselték magokat, mind 
azonáltal sem a’ hajót az elsüllyedéstől, sem, 
magokat a’ rettenetes ’s véletlen haláltól meg 
nem menthették : mert elszakadván az eggyik 
hajókotól, az árboczfát levágták, de tsak ha-r 
mar ugyan azon szerentsétlenség érvén a’ má
sik hajó-kötelet is, nem maradt egyébb hátra, 
hanem hogy a’ kíméletlen halálnak áldozat- 
jai legyenek. Minthogy pedig az oldal-vas- 
matskákat a’ fő vas-matska többé nem vé
delmezhette, mind a’ kettő azonnal öszvetört, 
mellyre a’ hajót azon pillantatban egy irtóz
tató hullám úgy tsapta a’ parthoz, hogy tüs
tént Öszve omlott, és egy minutum múlva az 
öszveromlott hajó’ töredékeit a’ többi hajók’ 
darabjaitól meg sem lehetett külömböztetni, 
A ’ hajón lévő nép közül; melly a hajó-törés 
Után annak egyik részére vette magát, azon 
reménységtől ketsegtettetvén , hogy majd a’ 
parthoz vettetik, és igy az iszonyú halált el
kerüli, többé egyet sem láttak; mindnyájan 
a’ villám’ sebességéhez, és a’ menydörgéshez 
hasonló tsaltanás után , eltűntek.

* 358
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Nagy Szélvész,
Sepl. 2()-dikán Orosz országban ilannoje, 

és Kleno falukban a’ Boriszovi Kerületben 
egy irtóztató fergeteges szélvész uralkodott, 
mellyet nagy zápor, és jég követett, és 30 
ölnyi szélességű vidéken ,forgó-széllel futott 
által. Rannojéban 8 paraszt házat, 8 tsfirt, 
16 istállót, 0 gabonást rontott öszve; Kle- 
noban ? 9 parászt udvart, Q tsúrt , 8 istál
lót,  és 8 gabonást. A’ szél - malomról, és 
tsapszékrol a’ fedeleket elvitte, ’s az épülete
ket megrongálta. Egy sereg lódnak részint 
szárnyait öszve törte a’ fergeteg, sokat pedig 
a’ jég megölt. Egy öreg asszonyt, ki Klenó- 
ból Boriszov városába ment, a’ kotsival, és 
lovakkal több ízben felfordított az úton , ki 
harmad napra meg is halt. A’ falusi parasz
tok többnyire a’ mezőn voltak munkában ezen 
veszély alatt, oda futottak a' hátra maradót-  ̂
tak is, és úgy mentették meg magokat a’ ve
szedelemtől. Két gyermeket a’ szélvész nehány 
ölnyire elrepített, de meg nem haltak. A’ 
fergeteg egy óránál tovább nem tartott; erre 
az erdő felé fordult, hol útjában a’ búza-asz- 
tagokat, és széna kazalokat elszórta, és az 
erdőben sok nagy fákat gyökerestől kilépett.

Törvényes kérdések.
Franczia országban a’ Fő Törvény-szék, 

a’ November ii-dikén Aix városában lévő
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Királyi Törvény-széknek ezen itten következő 
két fontos, és valóban törvényes kérdésekről 
kozott végzését hagyta helyben: Az első kér
dés. Meg kell külömböztetni az öngyilkolást 
a’ megtébolyodástól; ennél fogva tehát, ha 
Valaki saját kezével irt Testamentomot, és 
annak tsinálása Után azonnal megölte magát, 
a’ Testamentooia a* Törvény előtt helyesnek 
talállalik, melly eset nem áll akkor * ha a' 
Testáló elméjében megháborodott. A' máso
dik kérdés : Há valaki Testamentomban ha
gyott valamit ollyan személynek, ki férjnél 
Van $ azon vélekedésben lévén, hogy az még 
hajadon i a’ személy’ állapotában történt hi
ba miatt, a’ magános hagyomány (Legatum) 
az asszonytól meg nem tagadtathatik.

A p r ó s á g .
Chantrey képfaragó a’ London- számára 

készített Pitt’ óriási kép-alkotmányát (Broncz- 
ból) már tökélletességre vitte. Magassága 12 
lábnyi, módi öltözetben; bö köpenyeg van 
reá vetve, melly egyik vállára Van gombol
va , jobb kezét szabadön hagyja $ ’s talp-ál
lásáig én

R ej t e t t  szó:
Tsak m esé, és nem egyéb az egész; de ba

Vissza kimondod *
Hajdan vérbe került várát íitogatja Hazánknak.

Sz. f. H. Ni
J e g y z e t :  A’ 4 4 -dik számbeli Rejtett

é í ő i  Ágyú*

A A ' \ '
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Nép-Dal.
Megvagyok én búval rakva, 
Mint a’ Bor'izü almafa;
Kettő három vagyon rajta 
Még is terítve az allja. 
Tsötörtökon virradóra 
Ültem a’ Bánat hajóra:
T íz órakor lefeküdtem.
Egy piczit elszöndöröttem.
Felvetettem szemeimet.
Három Hajdú áll előttem; 
Kérdem lőlok mit kerestek, 
Talán én értem jöttetek.
Érted gyüttünk, megkötözünk, 
Város házához vitetünk, 
Letetetünk a’ Tömlöczre,
A’ Tömlöcznek fenekére. 
Felizentem a* Bírónak 
IVe Őrüljön rabságomnak, 
Oldozza fel két karomat 
Holtig alázom magamat.

46Második FélesztendS
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De a’ Biró ezt nem tette, 
Inkább jobban megköttette. 
Szegény árvát senki nem szán, 
Ha tsak Szeretője talán.

U r á n i a .

Hazai Almanácb. Szerkeztette Szeder 
Fábián, kiadta Beimel Jó’sef Esztergámban 
1830. Harmadik év. Három képpel, arany 
metszéssel tsinosan békötve, tokban.

Biztos lépésekkel követi a’ szép és tsinos 
Uránia testvér-uénnyét; és mint nemzeti Poe- 
sisunk’ édes szülötte, oliy reménységgel lép 
Hazánk szép -lelkű fiai , és leányai eleibe, 
hogy azoknál illehdő ápolást talál. Valóban 
mind a’ tudós SzerkeztelÖ , mind a’ buzgó 
szorgalmú Kiadó méltó köszönetét érdemel, 
hogy a’ választott pályán olly tsüggedhetet- 
len lélekkel nevezetes Isinositásokkal bátran 
tovább haladnak. — A’benne dolgozóknak , és 
azok9 darabjainak előterjesztéséből inkább ki
tetszik Uránia’ betse; — foglalatja a’ következő: 

Neszte, Balláda (Kelemen János). Horvát 
István’ Menyegzőjére (Szemere Pál). Jó Éjsza
kát (Makáry).‘Tudomány (Faji Fáy András). 
Nászdal (Debreczeni Bárány Ágoston). Józsa 
és Manczi , Rege (Kovács Pál ). Tévedés, 
Rondeau (S. F.) Epigrammák (Pon. Thew- 
rewk Józsefe. Legény-baj L—né). Amaranthe 
( Fárnek Dávid ). Árpád Pannónia hegyén 
(Guzmics Iszidór). Laurához (Fanny). Bor-
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Dalok (F). A’ Hívség (Farkas Károly). Te
mesvár (Takátsi Józsa). Síp, Vitkovics Mi
hály’ halálára (Pon. Thewrewk József). Ma
donna della Sedia (Kiss Károly). A’ Búsongó 
(Kövér Antal). A’ tuno Nínonhoz (Kelemen 
János). A' múlt, jelen 's jövendő (Gyászíy). 
Lollihoz (Császár Ferencz). A’ Hitszegei (Sza
kács Mihály). A’ Magyar Huszárok (Feniczy 
János). A’ csalódott Mélázó (Gaál). Az árva 
Csettegteto (J. A.). Egy Könnyezőhez (Szalay 
László). Az Ártatlansághoz ( R. L—a). Egy 
meglőtt Csattogtató’ Sírverse (Karács Teréz). 
Idősb Gróf Rádai Gédeon’ halálára (Gr. Fe
kete János). Lórihoz ( Molnár Ferencz ). A* 
Rózsa (Ifj. Szilágyi Ferentz). A’ Múlandóság 
(Kandi Miklós A.). A’ Szép (Sz*** közli Osz- 
terhueber Móricz). A’ Zephyrhez (Onody 
András). Egy és nem egy a: nyelv, Kazinczy 
Ferencztől (közli Pon. Thewrewk József). A* 
Megvigasztalt Atya (Czuczor). A’ Tavasz 
(Marjai Albert). Ki a’ Boldog? (Homokay 
Pál). A’ Kikelet (Unghváry János). Rokon
szív (Orbán Gábor). A’ Színek (Csétsényi 
Jósef). Keservek (N. Zerdahely Lörincz). A* 
Gyermek ( Ordódy Tódor). Korán - Járások 
(Kovács Pál). Népdalok (K. L.). Kétségbe-esés 
(Unghváry Gédeon). Én és Ö (Kerechényi). 
Menyasszonyi Búcsú (Ifj. Vaskapui Kapuy 
Károly). Karolinához (G. J.). A* kesergő Te
réz (Kempf János). Verskoszorú , Epigram
mákból (Dálnoki Gaál Jó’sef). Rokony-érzés 
(Vörös Mátyás). Édességek (B.). Mínához (Hö- 
gyészi István). Az Ütközet (közli Rumy Ká<



roly). Alsó-Sztregovai Kertben (Pon. Thew* 
rewk József). Klára , vagy a’ hív némaság* 
áldozatja (Szent-Miklósi Sebök Jó’sef). A* Táj* 
festő képzelete (Orbán Gábor). A* Halálhoz 
(Brenner Jó'sef). Muzsika Énekre és Forter 
piánóra.

Találtatik : Pesten Eggenberger , Hart» 
leben, és Müller; Erdélyben Thierry, Po- 
’sonyban Schwaiger , és Landes ; Győrött 
Schwager; Debreczenben özvegy Csáthyné, 
és Bétsben Doll Alajos Könyvárosoknál; Esz
tergámban a’ Kiadónál. — Ara 2 for. ezüstben.

Török hadi erő , 1828-dik észt. Má
jusban.

A’ Sz. Pétervári Journal az Orosz Inva
lid nevű Újságból, a’ száraz és tengeren Jé- 
▼5 Török hadi erő állapotja felöl, a’ mint 
az 1828 Májusban volt, ezeket botsátja köz 
fairre; Az Európai módra gyakorlott katona
ság 08 batalionra ment, minden batalionban 
▼agyon 1000 legény, és a’ fő Tisztekkel, Al- 
Tisztekkel s a* t. együtt állott 68,000 emberből. 
A* Szultán* test őriző serege ÖOOO emberre 
ment. A* Levantei tengeri katonák, kiknek 
a' szükség* esetében a'szárazon is kellett szol
gálni, 40,000 ember; 8hönyü batalion , mel- 
lyek ez előtt Me c ht e r d i  név alatt valának 
esmeretesek, 8000; az Ázsiai könyü Sereg
ben 6000; az önakaratból katonáskodó sereg 
5000; és az idegen katonaság 5000 emberre
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ment. Mind ezeket öszve vévén, tettek 138* 
000 gyalag katonából álló hadi sereget. A* 
pattantyusság állott 12,000 pattantyús legény
ből, kik 20 batalionra Toltak felosztva, és 
minden batalionban volt ÓOO ember; 3000 
bombardistából ; 3000 bástya — és sáncz
ásókból; 2000 pattantyús test őrző legények
b ő l; 14,í»00 várőriző pattantyúsból, kik a* 
Duna mentében voltak elrendelve; és 6000 
kotsisból, ’s a’ t. öszveséggel 40,000 ember
ből. A 'lovasság állott 1,500 lovas gárdából; a’ 
S p a h i  nevű (réndetlen) seregben , (kik állan
dó fizetést húznak) volt 25,000; a’ lovas tar
talék seregben 20,000 ; az önakaratból kato- 
náskodók’ serégében 30*000; a’ Timaristák- 
ban (ez egy neme a’ lovas nép-katonaságnak)
120,000 lélek, öszvesen 196500 ember. Min
den fentnevezett sereg nemei tettek 374,900 
emberből álló Ármádát. Ha ebből lehúzzuk 
a’ 40,000 tengeri katonákat, továbbá Kon
stantinápolyban az őrizeten volt 20,000 em
b e rt, és a’ 65,000 embert, kik a’ Dunai vá
raknak védelmére valának rendelve, mintegy 
Q500 katonából álló test őriző sereget, még 
is múlt 1828-dik észt. Májusban az Oroszok
kal szembe szállani való maradt 240,400 ka
tonából álló hadi séreg a’ táborban. Ide nem 
számláitatik sem az Asiában volt katonaság, 
6em azon Seregek, mellyek Móreában, és a* 
Török Birodalomnak egyéb tartományaiban, 
és szigeteiben feküdtek. Az egész Török ka
tonaságot, melly a’ szárazon volt, fel lehet 
tenni 30Ö,ö00-re; a’ fegyverre való köz fel-
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Szóllítús ezen summát könnyen inegketlŐztet- 
hette. A’Török tengeri erő 1828-dikban Május 
hónapjában állott 24 linea hajóból, 21 fre- 
gátából és 40 kis hajóból, melleken öszve- 
séggel 2000 darab fegyver, és 5,200 matróz 
vala. A’ hajó-készítő műhelyben állott még 
11 hajó.

Á* Vak utazó.
Holman Hadnagy vak-utazó Port-Louis- 

ból (a* Mauritius’ szigetéből) folyó esztendei 
Julius 15-dikéről ezeket közli: ,,Én ide a’ 
Királyi Majostone nevű hajón f. e. és h. 8- 
dikán 23 nap alatt érkeztem, körül evezvén 
a’ Jó-reménység fokát , és Lyall Doktor, és 
barátunk (ez egy Anglus Agens Madagascar- 
ban) szinte az nap jött ide , minekutánna 
tudniillik a’ Madagascari Királynétól szépen 
megintetett volna, hogy a sziget Istenei nem 
engedik, hogy tovább mulasson ott. Minek- 
elotte Tananarivéből kiindult , külombféle 
próbákon kellett néki keresztül menni, hogy 
az odavaló tudatlan népet meggyőzze arról, 
hogy o nem boszorkányos ember, vagy bü 
bájos Először is őtel , és a’ nagyobbik hát 
fogolyképpen egy faluba Czepelték , melly 
Tananarivétol mintegy 6 Anglus mértföld- 
nyire esik, hol igen kemény őrizet alatt tar
tották, és a’ mint az Istenek megtiltották, 
tsak a’ házból k i, és bű szabad vala nékik 
menni. Ezen Istenek közönségesen posztóval
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bégöngyölt fa-gyökrekböl valók. Hlyen álla* 
pótban tartatták mintegy 5  napig* Későbben 
azután a’ feleségét, és négy gyermekeit hoz
zája küldötték. Azután a’ szigetbeliek kigyó- 
kat vetettek a’ kunyhóiba (mellyek ollyan ki- 
tsinyek voltak, hogy Lyall Doktor famíliájának 
3 illyen kunyhó kivántatott lakásul), ezt azért 
tselekedték, hogy azoknak marása, vagy nem 
marása által meggyőződjenek arról , szem
fényvesztő-e Lyall, vagy nem? a' mi még is 
szerentséjökre nem történt. így tarta ez négy 
hétig, míg meg nem unták őket kinozni; az
után mintegy 14 nap előtt azt végezték az 
Istenek , hogy hajóra felülvén , a’ sziget
ből azonnal kitakarodjon. Ezeket magánosán 
közli velem ; Lyall Orvos ezt a’ Publikumnak 
tudtára nem adja, mert jól érzi , hogy ezt 
az ő diplomatiai karaktere nem engedi. A* 
mi engem illet, két hónapnál tovább nem 
szándékozok itt maradni, ’s az tán Bengalá- 
ba megyek.

A p r ó s á g o k .
Carrol Károly Úr, ki még tsak egyedül 

van életben az Éj szak-Amerikai függetlenség 
Nyilatkoztatásának aláirói közül , a* f. e. 
Sept. 90-kán New-Yorkban gj-ik esztendejét 
betöltötte.

Kolokotroni Konstantin , az isméretes 
Kolokotroni Tódor fia, Parisba érkezett, 
hogy tanulását ott végezze.



Mennyire kiterjeszti a* Bajor országló- 
szék figyelmét a’ szerentsétlen Hauser Gáspár 
eránt, abból is megtetszik, hogy a’ Norim- 
bergai Újság Nov. it-kén O Felségének a’ 
Bajor Királynak nevében egy Hirdetést közöl, 
taellynél fogva a' Hauser környűlállásainak 
rövid leírása után 500  forint igértetik annak, 
a* ki a’ szerentsétlennek, gonosz megtámadóját 
feladja, úgy hogy a’ büntetést is reá lehes- 
lsen mérni.
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Don E g u i a Nazario Spanyol tábori Marsai, 
Galicziának Fő Kapitánya rosszul járt. Valami 
isméretlen egy levelet adott neki által. Mi
dőn a’ petsétet feltöré, olly nagy puffanás 
leve, mint egy puska-lövés , melly a’ Marsait 
több helyen megsebesítette, és jobb kezén 
több ujjait eiszaggatá , úgy hogy azoknak el- 
vágatása szükséges volt. Noha gyorsan nyo
mozzák , de még fel nem találhatták ennek 
szerzőjét; tsak annyit tudnak, hogy a’ levél 
Leonból jött, mivel annak bélyege van rajta, 
ha ez is nem hamisság. A’ Marsai’ halálát bi* 
zonyosnak tartják.

R e j t e t t  s zó:

H á t  én o l ly  félős  v a g y o k  ? em beri sz e m  p ed ig  éngent 
N e m  lá to t t .  H á rm a m  s z á r n y a s , de tsdk ú szn i t u d :

• első
K e lt ő m  n em  b i z o n y o s ; tsa l végsőm  tsalfa  sz ín év e l .

J e g y z e t :  A’ 45-dik számbeli Rejtett 
szó: Rege.
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Tiszteletbéli törvények a3 férj, és fe
leség, a3 szülök, és gyermekek 
között a3 durva Nemzeteknél.

M i n d e n  h á z i  á l l a p o t o k  k ö z ö t t  e g y  s e m  
a d o t t  a  t i s z t e l e t i j é n  k ü l s ő  v i s e l e t n e k  o l l y  e l 
l e n k e z ő  t ö r v é n y e i r e  o k o t ,  m i n t  a h á z a s s á g .  
A ’ t i s z t e l e t b é l i  k ü l s ő  v i s e l e t n e k ,  m e l l y e l  a* 
h á z a s o k  e g y m á s  e r á n t  v o l t a k , t ö r v é n y e i  a n 
n a k  a ’ t i s z t e l e t n e k ,  v a g y  m e g - v e t é s n e k  g r á 
d ic s a i tó l  f ü g t e k ,  m e l l y e l  v i s e l t e t t e k  a z  A s s z o 
n y o k  e r á n t , v a g y  a t t ó l  a ’ f ü g g é s t ő l , m e l l y b e n  
v o l t a k  a z  ö  f é r j e i k t ő l .  M i n é l  n a g y o b b  v o l t  a z  
A s s z o n y o k n a k  f ü g g é s e ,  é s  m e g v e t é s e ,  a n n á l  
n a g y o b b  t i s z t e l e t t e l ,  é s  m e g a l á z ó d a s s a l  t a r t o z 
t a k  u r a i k h o z .  E l l e n b e n  m i n é l  j o b b a n  b e t s ü l -  
t e t e t t  a z  A s s z o n y i  n e m  é s  m i n é l  n a g y o b b  v o l t  
s z a b a d s á g a ,  a' k ü l s ő  v i s e l e t , a n n á l  t ö b b  t i s z 
t e l e t e t ,  k e d v e z é s t ,  s z e r e t e t e t ,  é s  f í g y e l m e t e s  
k é m é l l é s t  k í v á n t  a ’ f é r f i a k t ó l  a z o k  e r á n t ,  k ik  
a z  é l e t  ö r ö m e i t  m e g é d e s i t e t t é k ,  é s  a' s z e n v e 
d é s e k e t  m e g k ö n n y e b b i t e t t é k .
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Minden Nemzetek között a’ szibériai Po- 
gányok, az Amerikaiak és Négerek azok, kik 
az Asszonyokat legjobban megvetik, és mint 
tisztátalanokat utálják. A’ honnan a’ külső 
viseletnek törvényei sehol se mutatnak a’gyen
gébb Nemen ollyan felsöséget, és uralkodást, 
mint éppen ezen Nemzetek között. A’ férfiak 
minden méltóságokat elvesztenék, és gondo- 
latjok szerint az Istenek haragját vonnák ma
gokra ha feleségeikkel egy tálból ennének, 
vagy egy üvegből innának vagy midőn azok 
terhesek , betegek, vagy szoptatósak , akár 
fegyvereiket , akár szerszámaikat illettetni 
hagynák.

A’ Peruiak között nem tsak nem ellen
kezik a’ házassági tisztességes külső viseletnek 
törvényeivel, ha a’ férj az Ö feleségét meg
veri, hanem az Asszonyok ezt még a’ szere
tet jelének is tartják. — A’ Néger Asszonyok 
ne/m vágynak ugyan a’ szeretetnek illyen ér- 
zékenyitö jeleire , de természeti kötelességek
nek tartják, hogy az ő vőlegényeknek a’ház
ba vafó léptekor annak parantsolatjára azon
nal fát, és vizet hozzanak, hogy igyaz ö jö
vendőbéli parantsolójok eránt kész engedel
mességet mutassanak. Hasonló készséggel tel- 
lyesitik egyébb kötelességeiket is, mellyeket 
a’ tisztességes maga viseletnek szabásai kíván
nak tőlök. Az ö férjeiket, ha utazásból, lá
togatásból vissza - jőnek , térdre esve fogad
ják, és dohánnyal, pipával kedveskednek: 
és midőn az ö nagyságos uraik lenyúgodnak, 
rólok a’ legyeket szorgalmatosán el űzik.

I
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A’ külső viseletnek azon törvényeihez 
képest, mellyekre az Amerikaiak, és Nége
rek között az Asszonyok kötelesek, senki 
sem hinné, hogy a’ férjeket is hasonló tör
vények kötelezik. De ezen értetlen Népeknek 
valamint szokásaikban, úgy vélekedéseikben, 
Religiójokban, és életűkben is külömbbféle 
ellenmondásokra találni, és a’ mint az Ame
rikaiak, Négerek, és déli Asiaiak az általok 
Kiegvettetett Nemből választanak Királyné
kat,a1 kik uralkodjanak rajtok , úgy bizonyos 
más nembéli személyek eránt a’ külső tiszte
letnek törvényeire olly pontosan figyelmez- 
nek, mintha azoknak meg nem tartása halál
lal büntettetnék. így a’ nem igen szemérmes 
Kaliforniaiak a’ mostoha íiú házassága után 
darab ideig sem az ő feleségeiknek , sem annak 
familájából lévő más Asszonyoknak szemek 
közé nem nézhetnek. Ugyan ez a' törvény 
uralkodott ez előtt a’ Karaibák közölt is.

A’ Mongoli Népségek után a’ Napkele
tiek voltak azok, kik az Ö Asszonyaikkal elei
től fogva megbántó keménységgel, és meg
vetéssel bántak , és ezen bánás módjával tökél- 
letesen megegyeznek a’ keleti külső viselet
nek törvényei. Minden keleti Népek éppen 
olly keveset beszéljenek az ő Asszonyaikról, 
és leányaikról, mint más alá való, és meg
vetendő dolgokról, és ha tsak ugyan azokról 
beszéltének , előbb mindenkor botsánatot kér
nek* Ezen Népségek kozott meg nem engedi 
a’ külső tisztesség, hogy az Asszonyok az 
ő kedves férjeikkel egyenek. Ez a’ barátság-



372

lalan szokás sem tsak az előtt uralkodott a" 
régi Görögök között, hanem még ma is fen 
vagyon a* mai Görögöknél, és több Tót ere
detű Népségeknél. Az Oláh Asszonyok álla
nak, midőn férjeik esznek, és felső Vallrs- 
ban a’ Leányok szolgálnak az asztalnál ülő 
vendégeknek. Napkeleten az Előkelőbbeknek 
Asszonyaik az ö férjeiknek kezeket, a’ kö
zönséges Asszonyok pedig a’ Nagyoknaktérd- 
jeiket, és lábaikat tsókolják; a’ déli Tenger
nek szigetein az Asszonyok az élőbbek előtt 
meljeiket, és testeknek felsőbb részét kitakar
ják: ez ollyan szokás, mellyet magokkal az 
Ő régi hazájokból, Hindostánból hoztak, a’ 
hol hasonlóképpen a' Leányok az ő meljeket 
felfedik, ha Európaiak, vagy Előkelők előtt 
elmennek. — A’ Morlakoknái az Asszonyok 
az ö férjeik’ ágya mellett tartoznak a’ földön 
hálni. (Bérekeztése következik).

Hauserról még valami. 1
Hauser Gáspárt, kiről már több ízben 

említést tevénk , Norinberga városa maga 
fiának fogadta, ’s annak felügyelésé, ’s gond
viselése alatt, megtanulván olvasni, és írni, 
életének viszontagságait, a’ mennyire emlé
kezik , e’ következendökben adja elő : Jól em
lékezik ö egy setét lömlöczre, melly mintegy 
5 lábnyi hosszú, négy lábnyi széles volt, de 
koránt sem magos; — egy kenyérre , egy 
korsó vízre, egy gödörre, mellyben termé*



5 7 5

szeti szükségelt végezte, szalmára, melly ne
ki nyugvó helyéül szolgált, egy takaróra, két 
fa lóra, és egy fa kutyára, valamint nehány 
pántlikákra is, mellyekkel játék’- szereit fel- 
czifrázgatta. Keveset emlékezik éhségre , de 
szomjúságra igen is. Ha szomjas volt, elaludt, 
és a’ hogy felébredt, már töltve volt a’ korsó 
vizzel. Az az ember, a’ ki néki az e’beli szol
gálatokat tette, mindenkor hátulról közelí
tett hozzája, és e’ miatt soha sem láthatta 
annak képét ; arról is elevenen emlékezik , 
hogy Ő többnyire ült. Semmi kellemetlen ér
zésre nem emlékezik. Azt meg nem határoz
hatja, meddig tartott ezen élet’ módja, és a’ 
mint azon ember , a’ ki Ötét a’ tÖmlÖczbol 
kivitte, kiszabadulása előtt kevés idővel (de 
meg nem mondhatja mennyivel) magát véle 
raegesmértette, és vele beszélleni kezdett, 
lU—15 szóra megtanította, ’s beszédjének 
hangzása olly nagy bényomást tett a’ füleibe, 
hogy szavai kitörölhetetlenül megmaradtak el
méjében , úgy annyira , hogy még a’ szóllás 
módjáról is emlékezik. Ezen szavak tsupán 
szép lovakat érdekeltek, egy alkalmatosság
gal elő hozta az Attyát is mondván, hogy an
nak szép lovai vannak, mellyeket későbben 
majd néki adand. Az az ember elvkor tér
deire egy zsámolyt papirossal te tt , hogy vele 
nehány irás - vonásokat tsináltasson; mihelyt 
megszűnt a vezető kéz-erő, tsendesen tartot
ta a’ kezét; az ember Őtet. arra ösztönözte, 
hogy a’mozgást folytassa, deo ezt nem tudta 
tenni, ezért az ember megütötte a’ karját;

I
/
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ekkor érezte az első fájdalmát, a’ melléről 
emlékezik. — Ezek után felöltöztette ötét az 
ember (úgy látszik hogy az elolt tsak egy ing 
volt rajta , és lábai meztelenek), és kivezet
vén a’ setét lyukból, tsizmát húzott lábaira . 
és a’ járást próbáltatta vele, melly igy esett 
meg: a’ vezető maga lábaival igazgatta az 
ifjú’ lábait, és igy’ minekutánna majd hur- 
czoltatott, majd taszitlatolt volna , képes volt 
egynéhány lépéseket tenni. A’ mint azonban 
10 —12 lépést tett volna, elfakadt sírva, mi
vel az nékie szörnyen fá jt, ekkor az ember 
arczczala’földfelé lefektette, ésöelaludt; azt 
nem tudja hányszor történt véle ez a’ válto
zás , de gondolkozó tehetségei, és esmére- 
tei szerént , mellyekben eddig előmenetelt 
tett, úgy vélekedik, hogy akkoriban a* veze
tője nyughatatlanságban, és szorongattatás- 
ban volt. A’ mi még néki nagy fájdalmat 
okozott, ez vala a’ nap’ világa, mellynek fé
nyét szokatlan szemei nem tűrhették. Egy 
tseppet sem emlékezik vezetőjének kép’ vo
násairól, sőt még azt sem tudja, látta-e va
laha Ötét; de azt mondja, szavát ezerek kö
zött megesmerné. Azt tartja , hogy a’ ki meg
akarta a’ minap gyilkolni, annak hangja egy 
volt eloljbeni kínzójáéval.

Különös eset.
Nápolyban Nov. 20-kán költ levelek 

iudósitnak a’ következő , és felette nagy
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figyelemre méltó esetről, melly az Austria» 
Posta-Kurirt, Florencziából Nápolyba való 
utolsó menetele alkalmatosságával, útban ér
te. A’ Kurír egy fergeteges időben F o r r e  
I r e  P o n t i  postát elhagyván, nem igen 
messze haladhatott, midőn tsak egyszer azt 
vette észre, hogy az Ötét vivő posta-legényt 
egy villám agyon tsapja, a’ nélkül, hogy 
vagy a’ Kurirt, vagy a lovakat legkisebbet 
is megsértette volna, vagy a’ mi több , a’ 
kotsinak, míg a’ posta legény ruhája egészen 
elégett, legkissebb baja lett volna. A’ Kurir’ 
ezer szerentséjére, a lovak azon nagy vil
lámlásra és tsattanásra meg nem ijedtek , és 
semmit el nem szakasztottak, hanem, a’írni 
tsudálkozásra méltó , azon pillantatban, melly- 
ben a’ postalegény halva lerogyott, tsendesen 
megállották. Almélkodni lehet, hogy az elec- 
trumi folyam a’ posta-legénybe annyira be vet
te magát, hogy a’ közel lévő kotsinak ércz- 
böl való; és meggyúlható szerei egészen sér
tetlenek maradtak.

Ssatisztikai Jegyzések.

A’ Tiflisi Újság azt jelenti: hogy Parrot 
Professor valahára még is arra mehetett, 
hogy a’ mérész czélját, elérte, és az Ararat 
hegy tetejére felhágott. Egy Etsmaizini Ba
rátnak, és két falusi lakosnak késéretében 
folyó esztendei October g-kén délutánni 5
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órakor Parrot az említett hegynek legmaga
sabb pontját szerentsésen elérte , hol öt láb- 
nyi magasságú keresztfát állított fel. A' ba- 
rometrum segedelmével a’ mint Parrot meg
mérte , a’ hegy magosságát fellehet tenni 
lfj,200 lábra (Franczia mérték) a' tenger’ szí
nén félj ül.

v A p r ó s á g .
A’ Brűnszbüttel tájékán Déli Dithmar- 

bann f. e. November 2-dikán az Elba partjá
nál kifogtak egy tengeri ángolnát , melly- 
nek hosszasága Q, az általmérője lábnyi , 
és Ö3 fontot nyomott. Hlyen szörnyeteg rit
ka ezen a’ tájékon , ugyan azért mint figyel
met érdemlő .természet - históriai ritkaságot 
ezen angolnát Brünszbüttelben kitömik, hogy 
a* maga idejében a’ természet-históriai gyűj
temények közé tehessék.

R e j t e t t  szó:

Lusta valék, most egy tagú szó tsak, lóra tsigáz-
nak;

Visszásán Körmend táján Batthyányi tilossá;
E’ kép vágd-le fejem, nyárban lesz jó ital abból.

Horváth Jós. Aloiz.

J e g y z e t :  A’ hö-dik számbeli Rejlett 
szó: Halál.
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Tiszteletbeli Törvények átférj, és fe
leség között, 3s Q31. a5 durva Nem
zeteknél (Béféjezés).

Azon külső illendőségnek regulái , mel
ljel a’ gyermekek viseltetnek szülőikhez, a1 
durva Nemzetek között az atyai hatalomnak 
mértékét, a’ gyermekek lelki minémuségeit, 
és végre bizonyos bal Ítéleteket követnek, 
mellyek a’ miveletlen embereknek tulajdo
nai. A’ gyermekekkel való< bánás módjában 
a’ Mongoli Nemzetségek magok között kü- 
lömböznek , némellyeknek semmi hatalmok 
sem lévén azokon, mások pedig határozatlan 
hatalommal birván valamint feleségeiken, 
úgy gyermekeiken is. Azok közé tartoznak 
altaljában az Amerikaiak, és Négerek, ezek 
közé pedig a’ déli Asiai népségek. A’ nagy 
polygamiai, és monogámiái Nemzetek között 
az atyai tekintet megegyez azzal a’ hatalom
mal , mellyel bírnak a’ férfiak az asszonyo
kon , ellenben az Amerikaiak, és Négere'! 
között az atyai hatalom éppen olly tsckéiy,

Második Félesztend&i 4 8
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mint a’ férjnek hatalma az ó feleségei felelt 
határozatlan. Az éjszaki vad Amerikaiak sír
va kérik gyermekeiket, hogy ezt, vagy amazt 
tegyék , siratjuk engedetlenségüket , és hi
báikat, de azokat soha sem büntetik, még 
tsak szóval sem , el lévén hitetve , hogy a’ 
büntetések az ő gyermekeiket bálorlalanokká 
tennek. Ezen nagy kémélléseknek második 
oka az Amerikaiaknak hitel felett való érzé
kenysége, a’ melly Asiában a’ Japániakkal, és 
minden Mongoli népségekkel közös. Egy 
dorgáló szó, vagy néhány tsepp vízzel való 
öntözés az Amerikai gyermekeket egy dühös 
kétségbe esésbe hozza, és felakasztják mago
kat, vagy másképp’ végzik életöket. Hasonló 
okokból elnézik gyermekeik hibáit a’ Grön- *i 
landusok is. Ha a’ gyermek egyenesen ki
mondja, hogy ezt, vagy amazt nem- akarja 
tenni , a’ szülők nem sürgetik többé , 
tudván, hogy az ő fiaik, és leányaik előbb 
agyon veretik magokat, hogy sem valamire 
kénszeritessenek. Illy rendetlenül nevekednek 
a’ Kaliforniaiák’ gyermekei is. Mihelyest ezek 
gyökereket áshatnak , egereket és kígyókat 
foghatnak , azonnal olly keveset gondolnak szü
lőikkel, valamint ezek amazokkal. Jóllehet a’ 
Kaliforniai anyák, és még inkább az atyák 
gyermekeik halálával nem sokat gondolnak, 
de még is az anyák nagy dühösségbe estek , 
midőn a’ Missionariusok az ö gyermekeiket 
büntették: teli torokkal sikoltottak, hajókat 
tépték , melyüket verték , és fejőket által 
lyuggatták akképp’, hogy a’ vér elborító őket.



Az utazók ugyan ezt beszéllik a* szigeteken, 
és szárazon lakó Karaibákról is. Midőn egy 
Spauyol bosszonkodva szemére hányta egy 
Karaibának, hogy magát az 6 fiától pofon 
hagyta vágatni, igy felelt néki : Azt gondo
lod-e barátom! hogy a’ mi gyermekeink ol- 
lyanok,mint a’ tieitek ? ha az én fiamot meg
büntetem , bizonyosan meg öl engem, mihe- 
lvest felnevekedik.

Midőn egv részről az Amerikai gyerme
kek illy függetlenek az attyoktól, más rész
ről pedig az asszonyok olly nagyon függenek 
férjeiktől, az legtsudálatosabb , hogy a’ gyer
mekek annyokat követik, ha a’ férj az ö fe
leségétől elválik , és hogy a’ felnevekedett 
gyermekek az ö erötelen, és öreg annyok, 
és néha atlyok eránt is a’ leghatározatlanabb 
engedelmességgel, és a’ legméljebb tisztelet
tel viseltetnek. A’ gyermekek , úgymond 
Charlevoix, a’ Kanadai vad lakosok között 
az anyát illetik, az atya pedig, mint idegen, 
annyiban tartatik a’ háznál , jóllehet azt úgy 
nézik, mint a’ kunyhónak urát. A5 Grönland 
dusok között azért ritkák az elválások, mivel 
a’ gyermekek mindenkor az anyát követik, 
és még az anyának halála után sem térnek 
vissza attyokhoz, hogy Öregségében gyámo- 
litsák. Jóllehet szánakodásra méltó a’ Grön- 
landiai asszonyoknak, kivált az özvegyeknek 
sorsa y de éppen olly szerentsések Ők, ha 
felnevekedett gyermekeik vágynak. Illyenkor 
az ö fiának famíliájában a’ fő igazgatók , és 
tsak úgy bánnak menyeikkel, mint rabszol-
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gálóikkal. A’ Karaibák között is az asszo
nyoknál'maradnak a’ gyermekek, ha az ő fér- 

- jeiktol elhagyattatnak. De ka el nem válnak, 
vagy az anya előbb meghalt, tehát a’ fiii az 
ő öreg, tehetetlen attyát ismét befogadja há
zába , és az Ö házinépének igazgatását réá 
bízza. Úgy beszéllenek felőle, mint a’ ház 
uráról , és nem az egyes második személy
ben szóiiitják , mint a’ többieket, hanem a* 
harmadik többes személyben.

A’ Négerek között a’ gyermekekkel való 
bánás módja, és azoknak az Ö szüléikhez való 
magok viselete éppen ollyan , mint az Ame
rikaiak között. A’ Hottentottáknak gyerme
kei tizennyolez esztendős korokig annyok- 
nak társaságában maradnak, de ha egyszer 
a’ férfiak számába felvétetnek, akkor gyalá
zat nékik az Ő annyokkal társalkodni, sőt 
vitézség jelének tartják, ha annyokkal rosz- 
szul bánnak.

Déli , és nyúgoti Asiában eleitől fog
va nagy volt az atyáknak hatalma , ’s ehez 
egésszen hasonló a’ gyermekek tisztélete: de 
az atyának halála után a’fiú lett a’ famíliának 
feje, sott déli Asiában, ha akarja, még az 
Ö attyának ágyasait is , mint rab-szolgálókat, 
eladhatja. Hindostánban, és u j  Seelandban 
a' gyermekek az ö annyokkal minden bünte

té s  nélkül garázdálkodhatnak , de ellenben 
Otaheitiban az anyáknak hatalmok vagyon az 
ö gyermekeiknek megbüntetésére.



A’ Zsidók* száma.
Dávid és Salamon Királyok’ idejében a’ 

Zsidók’ száma 4,000,OOO-ra ment. A’mai idő
ben valamennyire megkevesedett ezen nép’ 
száma, és most tsak 3,l66,6o3-ra megy, a’ 
kik imígy vannak ide ’s tova elszórva: Fran- 
czia országban van 600,000 , Bajor or
szágban 53,402 , Szász országban 13,000 
H annoverában 6,100, Würtembergában 9,068 
Badenben l6,Q50, Chur Hássziában 5170, 
a’ Hássziai Nagy-Herczegségben 14,Q82, a’ 
Német ország egyéb Státusaiban I8,2á8 , 
Ménusi Frankfurtban 5,200, Liibekben 400, 
Hamburgban 8,000 , az Austriai Státusokban 
ide értvén Magyar és Erdély országokat is 
453,545 , Burkus országban 134,908 , Lengyel 
orszg. 230,000, Krakóban 7,300; Nagy Bri
tanniában 12,000, a’ Német Alföldön 80,000, 
Svécziában, és Dániában 6000, Helvecziá- 
ban 1Q70, Olasz országban 36,000, a’ Jó- 
niai szigeteken 7000, ,az Európai Török biro
dalomban 321,000, Asiában 138,000 ,Afriká
ban (ide számlálván a’ Marokkói zsidóságot 
is , mellynek száma 300,000 lélekre megy) va
gyon 504,000, Amerikában 5700, Déli In
diában vagy Australiában 50. Sem Spanyol 
országban , sem Portugálliában nintsenek töb
bé zsidók; Svéczia is tsak most, nem régen, 
fogadta be őket. Braziliában 1823-ban kia
dott Decretum által fogadtattak be. Az Ausz
triai Státusokban némelly jussokkal is bírnak. 
Angliában sóba sem volt jó dolgok. Muszka
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országban meg szenvedtetnek ugyan, de ke
mény vigyázat alatt. Galicziában úri módon 
élnek. Végtére a’ Német szövetséges Státusok
ban, Német Alföldön, Burkns, és Franczia 
országokban éppen ollyan jussokkal bírnak, 
mint a’ többi polgárok.

Báró Humboldt’ felfedezése.
A’ Szent Pétervári f. e. Nov. 13-kán 

költ Újság szerént Báró Humboldt alkalma
tosságot adott egy ollyan felfedezésre, melly 
a* Tudományokra nézve szinte ollyan nagy 
figyelmet érdemel, mint Orosz országra, és 
illetőleg annak lakosaira nézve fontosságot. 
Báró Humboldt már két esztendő óta azon 
vélekedésben van , bogy a’ Braziliai begyek' 
és Urál tetsző hasonlatosságok miatt Szibériá
ban is szinte lebet gyémántot találni, vala
mint Amerikában is már találtak. Az Ural 
begyén által tett utazása a* Bárót, és az ötét 
jó kedvéből késéro Tsászári Kamarás Gróf 
Polier urat tökélletesen meggyőzte arró l, 
bogy a’ vélekedés nem fundamentom nélkül 
volt. Midőn Humboldt Tobolszkba indult, a’ 
Gróf elhagyta Ötét, mivel az Urál nyugoti 
részén fekvő javait megakarta nézni, mellye- 
ket felesége után kapott. Mihelyest oda 
érkezett, azonnal egy tájékon, melly Per
ma várostól mintegy 240 verstnyire e- 
sik , elkezdette vizsgálódásait , és ezt leg
jobb kimenetellel végbe is vitte, és noha
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semmi műszer sem volt nála , még is az
arany-mosással foglalatoskodó gyermekek mar 
kél gyémántot találtak. Már most kiilömbfé- 
le szereket készitnek , bogy ezen drága erezet 
kikeressék, ’s a rendes művelésre alkalmatos
sá tegyék.
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Természeti Ritkaságok/
Folyó esztendei Nov. ig-kén és 20-kán 

Londonban ollyan nagy köd támadott, kogy 
nagyobbról 10 -—12 esztendő óta nem emlé
keznek. Délutánni két óráig mindenütt a’ leg 
mélyebb selétség uralkodott. A’ boltokat ám
bár mint estve kivilágositották, még is a’ zsi- 
ványok fortélyos lopását a’ legszorosabb po
litia sem akadályoztathatta meg. Ugyan ez 
nap a’ hintós lámpásokat meggyujtották , és 
így 'kotsizlak. Mintegy két óra tájban ki
tisztulván valamennyire az ég, a’ félben sza
kasztott íoglalatoságokat ismét folytatni kez
dették. —

A' két öszve nőtt Sziámi gyermekek ? el 
kik utoljára New-Yorkban tartózkodtak , No
vember 20-dikán Londonba érkeztek. Sir 
Astley Cooper híres orvos megvizsgálván, 
azt ítélte, hogy veszedelem nélkül el lehetne 
őket választani.

November 25-dikén Párisban a’ meghalt 
Rítta és Krisztina kétfejű gyermek’ teste 
több rendbeli Orvosok’ jelenlétében felbon- 
czoltatott. A’ tüdők egésségesek, és rendes 
formájúk voltak, A’ Rítta jobb, és Krisztina
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bal tűdéi tetszőképpen öszve lévén nőve, a’ 
természeti munkálódást nagyon megakadá- 
lyoztattták. Ezen testben egy szív-zatskót ta
láltak ugyan ,de a’mellyben egymással felette 
szoros Öszveköttetésben két szív volt, úgy an
nyira, hogy azok’ egy időben történt mozgá
sa, és dobogása m iatt, meghalálozván Ritta, 
Krisztinának is meg kelletett halnia. Az emész
tő részek egészen a’ vak bel-hurkáig duplán 
voltak, a’ vak bél-hurkától fogva az alfélig 
az emésztő edények eggyesek valának. Talál
tak benne két májt, mellyek egymásba valá
nak göngyölve, a’ vizelő edény is kettős volt. 
— E’ kétfejű gyermeknek halála így történt: 
K itta, vagy a’ gyermek’ jobbik feje 3 nap 
volt beteg, de a’ másik, vagyis Krisztina víg 
volt. Azon pillantásban, mellyben Ritta meg
holt, Krisztina játszott az annyával ; de hir
telen Ö is hátra esett, sóhajtott, és megholt.

R ej t e t t  szó:

Az egész egy neve semmire-kellonek ;
Lába nélkül mező-városa Erdélynek ;
Másik tagja betses a' böjti ételben ;
Középső hármával lehet férjfi jegyben.

P au lo v ics  Igndcz.

J e g y z e t :  A’ 47-dik számbeli Rejlett 
esó; Rest, tser, ser.
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Isten veled!
S z t a n k o v i t s  J á n o s  Győri Kanonokhoz 

a* Méltóságos Királyi Táblának kineve
zett Praelatusához 182(y*

Az Istenek ragadnak el tőlünk ,
O Sztankovits , magokhoz!— Itt hagyod 
Kiket szerettél, ’s kik szerettenek 
Téged viszont, Győrnek vidám lakójit.
Menj , vár bírói széked, érdemed 
Méltó jutalma; várnak a’ porok,
Várnak Themisznek felkent Papjai, 
Segédül a’ nehéz ügyhez, közikbe.
Való, sok arczot mos keserű könnye:
Az áltkarolt barát, ’s a’ jól gyámolfc 
SzükelkedŐ, éretted össze sír;
’S az énekes Kar hosszan rí utánnad.
De bú ’s öröm vegyítve játszik it t :
Bús a’ rideg szív , ’s a’ gyámoltalan; 
Öröm derül ám arczán a’ Honnak,
’S a’ Hon szerelme felderíti ezt ’s azt.

Második Félesztendi• 49
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Menj SztanUovits ! Hazánknak ügye hí v , 
jyienj! — Nem lehet Hazához hiítelen 
A* hu barát, ’s az érzékeny gyámoly. — 
A’ jók fohásszá leng körül utadban.

G. í.

Körösi Csorna Sándor.
Ä’ Budai Gemein. Blatt, szerént egy 

Berlini Újságban e’ következő czikkely talál- 
tatik (de nem mondatik honnét van meritve): 
Egy Gerard nevezetű Orvos, ki valamint ez 
előtt a’ testvére , a’ himlő-oltás terjesztése 
végett a’ világ’ legszélsőbb részeit is bejárta, 
Tibetben öszye találkozott egy Magyar Philo- 
lognssai, kinek neve Körösi Csorna Sándor. 
Ez i3tQ-ben kiindulván Erdély országból, és 
Oláh országon Bulgárián, és Románián ke
resztül utazván , hajóra iilt ,és útját Egyiptom, 
Sziria , és Bagdad tartományain által Per’siába 
vette, hol Teheran fő városban egynéhány 
hónapig rriulatott, onnan Khorásán, Bocharán , 
Kabulon, Kasóhmiron keresztül Ladakba ment, 
a’ hová is lS^l-dikben érkezett Tibetben 
Kunanär városában letelepedvén, hol Kanam 
nevű Klastrombán a’ Láma Religioját valló 
Barátok között lakik. Czélja az ö fáradhatat- 
lau igyekezetének az: hogy a5 Tibetiek' nyel
vét megtanulja, é*s azon könyv-gyűjteménye
ket, mellyek az odavaló klaslromokban talál
tatnak ,, megismerje. Egy igen tanult Láma 
segedelmével a’ Tibetiek’ Littératurájában
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pnar igen nagy előmenetelt tett. Már eszten
deje , hogy egy Grammatikát, és Szó-könyvet 
dolgozott k i, az azon vidék nyelvén , melly 
vidék az emberi nem’ böltsöjének ájliltatik. 
Ezekben az egészen esméretlen tartományok- 
ban felfedezte a’ mesterségeknek és tudó-O
mányoknak egy Encyclopaediáját, melly 
kötetből áll, tsak az orvoslásról szólló rész 
foglal magában 5 kötetet. Azon számtalan 
nyomtatványok, mellyek a’ Klastromok’ könyv
táraiban vannak, új világositást adhatnak a’ 
világ történeteire. Máraz is tudva van, hogy' 
a’ kő-nyomtatást Tibet’ fő városában az em
beri emlékezetet felyül haladó idő óta, gya
korolták, és bogy azzal nyomtatták 6o levél
re az ember’ testének külömbféle részeit meg
magyarázó Anatómiát. Úgy látszik , hogy az 
Indus papság’ üldözései miatt "a’ mesterségek, 
’s tudományok kéntelenek voltak Indosztán’ 
sík mezeiről elköltözni, és Tibet durva he
gyei közölt keresni menedék - helyet,, hol a’ 
többi Országok előtt mind eddig esméretle- 
ui'il maradt hintsek el vannak ásya.

A’ földkerekségnek mind a5 két olda
lát ábrázoló kert.

Uj Orleúnban a’ nagy érdemű Publikum 
- elintézése alatt aktiák állal egy ollyan geo- 

graphiai kertet akarnak készíteni , melly az 
egész világöt fogja ábrázolni , ’s kitsinben elő 
adui, A’ kert két heinisphaeríumának tnindeOH
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ke általmérőjében két mértföldet foglal ma
gában. Egy illyen plánom’ végrehajtása tsak 
sík földön lehetséges , és a’ tengerek’, tavak’, 
folyók’, hegyek”, völgyek’, erdők’, városok’, 
mezo-városok’ ’s a’ t. formálása miatt irtóz- 
tató nagy költségekkel van öszve kötve. —  
Ezen geographiai kert bizonyos bémeneteli

Íénz mellett akárki előtt nyitva lesz, és az a’ 
aszón van benne, hogy az utazni szeretők, 

és tanulók nehány hét alatt a’ világ’ minden 
részeit béjárhatják, a’ nélkül hogy az előfor
dulni szokott nehézségeknek, ’s veszedelmek
nek ki legyenek téve. (Ezen kerthez hasonlót 
szándékozik felállítani egy Helvetiai szüle
tésű New Yorki kereskedő, ki ottan megte
lepedvén , kalmársága által felette nagy gaz
dagságra tett szert. Czélja ezen kertnek lészen 
Helvetiának kitsinyben való ábrázolása , 
hogy hazájában h messze-foldőn is , gyönyör
ködtethess Q magát.)

Elevenen eltemetett ember.
P o n t  á M o u s s o n b a n  a’ Meurthei 

Departamentumban (Franczia országban) nem 
régiben egy irtóztató eset adta magát e lő , 
midőn egy holtnak képzelt ember elevenen 
eltemettetett. Ez vala egy nyugodalomra lé
pett katona Tiszt, ki olly mély álomba me
r ü lt, hogy Ötét a’ külső jeleire nézve holt
nak tartották. A’ nélkül , hogy a’ törvényes 
randszabásokat, mellyek illyen esetben tar-
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tatni szoktak, bétellyesitették volna, a' bá
torságra ügyelő Hivatal/ legnagyok megsérté
sével , melly a’ halott’ eltakarittatását tsak UQ 
óra múlva engedi meg halála után, 36 óra 
múlva a’ szerentsétlent eltemették. Alig lett 
vége a’ halotti szertartásnak, és a’ sír félig 
bétakarva , azonnal a’ sírásók zörgést hallot
tak a’ koporsóban. A’ helyett, hogy az em
beriség eránt tartozó kötelességet Hé tel ly esi tet
ték volna, és a’ szerentsétlent kiásván annak 
segítségére lettek volna a’ sírásók, a’sírt olt 
hagyván Politzia-biztosért és Orvosért futot
tak , és míg ezeket elhozták, három fertály 
óra telt benne; ininekelotte a’ koporsót egé
szen felnyitották volna , már látták, hogy a’ 
nyomorultnak keze a’ feje alatt volt kinyújt
va , és a’ szája tele volt. vérrel. Az Orvos 
eret próbált vágni, de hasztalan, mert már 
minden életre mutató jelek ismét eltűntek. 
Kétségen kívül való dolog, hogy ha a’ Po- 
litzia-rendszabásai az eltakarittatás’ alkalmá
val megtartattak volna, a’ Tiszt Isten tudja 
még meddig élt volna !

A p r ó s á g o k .
Az esmeretes vak-útazó H o l ma n  n , ki 

köz tudomány szerént olly sebesen tűnt el 
Orosz országból, mostanság Brazíliában van, 
és onnan Buenos - Ayresbé akar evezni. Ez 
előtt Afrikában volt, ö mostanában igen jó 
egésséggel bir.

i



SzeviJlában (Spanyol országban) egy 
gyermek különös figyelmet ron magára. Ez 
éjjel a’ setétségben lát , és nappal vezeti éli 
magát. A’ látóereje éjszaka '.'lyan éles, hogy 
a’ legapróbb írást is tsudálkozásra méltó kön
nyűséggel képes elolvasni.
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Német Alföldön valami műszer - tsináló 
egy vízben szűkölködő tájékon készített egy 
úgy neveztetett h i d - ma l m o t ,  melly ámbár 
felette nagy hasznokat nem hajt , még is 
használhatni. Ezen malom a’ föld alatt van , 
és az igen járatos í>rszág-út a’ fedelén keresz
tül megyen, melly külömben hid formájú. 
Mihelyest egy kotsi, vagy ló megy ezen fel
délen keresztül , a’ malom - kerekek azonnal 
mozgásba jönek a’ nyomás által , és a’ ma
lom egy jó darabig jár. Ezen tnechanismus- 
nak egyszerűsége miatt az ollyas hid-malmok 
méltán érdemelnek elsőséget a’ szél-malmok 
felelt.

Egy Londoni Uraság kotsisa,ki az egyik 
lovát különösen szerette, ezen bízodalomnál 
fogva nem régiben játszani kezde vele, és 
megtsókolta ötét. De a’ ló ravasz lévén, a1 
kotsis’ alsó ajakát egészen leharapta , és azt 
elnyelte.

Vaterhouse Professor, és Orvos Ur a’ 
Cambridge! Universilásban Uj - Angliában 
(éjszak Amerikában) nem régiben a’ maga



leczkéiben ezeket adta e lő : „Én hála Isten
nek ezen Intézetben már 23 esztendő óta ta
nítok ; a" hektikának , ’s sza'ráz - betegségnek 
soka annyi nyomait nem láttam az ifjú embe
rek közt, mint most. Én ezen rosszat egye
dül a’ czigaro-dohányozásnak tulajdonítom.”
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R ejte tt számú enyelges.
Tizen-öt társ egy póturán 

Egy szakajtó diót vett 
(Ha i gázát tart) O-Turán,

Nyilat húzott?— Nem — Mit telt? 
El-intézle főbbik (Kúrán),

’S mind-egyike fizetett 
V o 1 tt  a-k é p e n. — Ez (be furán 1) 

Ny o I c z-fé 1 e-k ép ’ lehetett. 
Kúrán’ ’s Kofa’ fukarsága 

Lám mennyire meliete!
Bár babkának avultsága 

Volt, és semmi kelete;
Bécs , Szomolnok, Bruna , Prága 

Váltó módot ejtete 
Múlt században : midőn drága 

A’ divó se lebete.
Akkori réz’ hat neméből 

Volt épen mind-egviknél 
Egy-egy darab egy féléből ,

Több pedig nem senkinél.;
Még-is ki-telt már ezekből 

Tizen ötöd’ egy-egvnél:
Mert vissz’ adott kofa ’sebből.

Osztály kell-é szebb ennél?



" Ugy-é bizony ? feje tökkel 
Kuránnak nem volt ütve:

Hat-féle pénz közöl eggyel 
Meg-van a l l a p j a  vetve: 

Osztozkodás' módja ezzel 
ügy öszve-is van kötve,

Hogy e’ nélkül bár mi pénzzel 
Alku nincs ki-fizetve.

Szűköt látott ugyan ßorka 
Kofa épen ez egyben;

De fel-kapott az uborka —
Fára a’ szám-vetésben 

Kúrán e lő tt.— Tarka-barka 
Kássa szoknya’ ’sebében 

Váltó pénz’ Öt neme (babka 
Nélkübis) volt bővebben.

Fukar kofa lám (középen 
Ülve) módot így nyujta:

Fel-érte ez ésszel szépen,
Mellyik pénzből mi juta 

Vissza p é n z ü l ,  v o 111 a-k é p e n.
Törött számban nem buta 

Vesd-fel: ’s ki-üt n y o l c z o r  é p e n  
p ó t r á r a .  — Mi a’ guta!

’ G.
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R ej t e t t  szó:
Tekerd - fel az eszed húrját;

Pajtás, ’s ne vonits vállat:
Négy betű, 's fejében lakik;

Ugyan mitsoda állat?
J e g y z e t :  A’ h8~dik számbeli Rejlett 

szó: Dévaj.-
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Hathatós szer a’marha-dög ellen»
Minthogy Galicziábah , Sziléziának na

gyobb részében, és Magyar ország* némelly 
Vármegyéiben folyó esztendőben a’ marha
dög felette Uralkodik, ennél fogva jónak tart
juk előadni azon szert, mellyet a’ F első -D u 
nai Kerületi Kir» Kormányszéknek a' belső 
dolgokra ügyelő Ministeriuma , mellynek 
Elölülője Oettingeni Herg* Vallenstein, java
sol a* marha-uög ellen, tudniillik : venni kell 
két lat Chlor-meszel (egy lat a’ szer-kereske
dőknél jo egy krajtzárba), és azt egy lapos 
tserép-edénybe annyi vízzel felereszteni, bogy 
abból big pép válljon» Ezen edényt a* fel
eresztett Chlor- mészSzel az istállópadlására 
kell letenni, és azt minden reggel egy pál- 
czával megkeverni. Ha 12— lk nap múlva el
vesztette a’ szagát, el kell vetni, és egy új 
Chlor-mész részt kevés vízzel feleresztve he
lyébe kell tenni. A’ fent említett Chlor-mész* 
mennyisége elegendő egy 2k lábnyi hosszú, 
és 12 lábnyi széles istállóra» Ha a* mirigy

Második Féhs*tend4 50
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valíimelly helység’ szomszédságában van, és 
az eirngadás’ mérgétől leíiet tartani, ekkor 
a’ marhát tiszta vízzel, mellyben Chlor-mész 
vagyon feleresztve, gyengén meg kell mosni. 
Erre nézve egy 2U iczés vederben l\ lat Chlor- 
naeszet kell tenni , és azt gyakran keverni. 
Minekutánna az edény’ fenekére fejér por 
ülepedett le, ekkor a’ marha-mosást a’ felju 1 
maradt vizzel , egy spongyia által kelletik 
véghez vinni, és ezt minden 3—i* napban 
szükséges ismételni. —

Tökből jó eczetet készíteni.
Tudva vagyon , hogy némelly meleg 

nyáron a’ tök nagyon terem , és olly bőven 
szaporodik*, hogy sokszor az ember nem is 
tudja, mit kellessék vele tsinálni. Némelly 
embereknek eledelül szolgál, ha jól van el
készítve, de rendszerént a’ tök a’ marhák’ 
eledele. Vagyon ugyan még ezen kívül ríiás 
mód is, mint kellessék a’ tököt haszonra for
dítani , tudniillik: a’ kenyér’ szaporítása végett 
szokták azt a’ liszt közé vegyíteni , vagy pedig 
abból szirupot késziteni; de minthogy a’ ha
szon nem igen szembetűnő , annál fogva ezen 
javaslás tsak igen ritkán használtaik. Úgy 
látszik, hogy nálunk mégnem igen tudják, 
hogy a’tökből olly jó, olly kellemetes ízű, ’s 
égésséges eczetet lehetkésziteni, hogy azt még 
a’ legnagyobb Urak’ asztalára is bátran fellehet 
tenni. Franczia országban a’ köz állítás sze



rént szeretik, és már e’ végre régen hasz
nálják a’ tököt, de el is lehet hinni,  hogy 
a’ tökből egésséges , és kellemetes izü eczet 
készülhet. Már régen készitnek szirupot a’ 
tökből , tudniillik azt megbántják , belét, 
raagvát ’s a’ t. kiszedik, a’ húsát vízzel meg-, 
főzik, kinyomják belőle a' levet, és azt be 
főzik. De a’ mi czukros matériát foglal ma
gában , az eczetet is adhat, és innen előre is 
lehet gondolni , hogy a’ tökből eczet is ké
szülhet. A’ tökkel való bánásmódja szinte ül- 
Jyan , mint mikor az ember tökből szirupot 
készit, t. i, a’ tök' belét vízben meg kell 
főzni , a’ levet belőle kinyomni , és azt jó 
égettborral felkevervén , azon kell lenni , 
hogy ezen keverék megeczetesedjék. Alkal
masint úgy lehet ezt eszközölni, a’ mint azt 
az ember véghez viszi, midőn sárga - répából 
(murok), veres-répából, (czékla), petrezselyem
gyökérből, és czellerböl készit eczetet. L)é a’ 
fő dolog még is a’ czukros szer, és az égett* 
bor ,  *s ha ezek illendő jóságuak ’s mennyi
ségitek, a’ ki az eczet - készítéshez ért, a’ 
többit is véghez fogja vihetni. Vagyon-c kü
lönös észrevétel e’ felől, az író nem mond
hatja; meg lehet azonban , hogy a’ Német , 
vagy Franczia Chemiai vagy Technológiai 
Irományokban , ’s Journalokban bővebb ér
tekezés vagyon e’ felöl , mint sem itt adatik. 
Hogyha több Ízben jó sikerrel téfelödik pró
ba , nagyobb belse , és haszna lenne ezen 
gyümöllsuek, mell néinelly esztendőkben 
olly bőven terem, (;s a’ mellyet még a’ pusz*
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fa posványos helyeken is meglehet termesz- 
j:eni. (L^nd - u. Hauswjrth , Schnee. Octób,)

Sebes futás.
Hogy a’ Magyar lovak is a* sebes futás-* 

alkalmatosok lehetnek, azt a’ Pesti gye» 
pen esztendőnként tartatni szokott ló pálya» 
futásokból tudhatjuk; de kiváltképpen hogy 
a’ sebes futást hosszabb ideig is elgyőzik a’ma
gyar lovak, az a* következő példából megtet
szik. Cs e r  Jó’sef, as Taksonyi mészárszék* 
Árendása a* múlt napokban bizonyos érde
mes Ürral Kun Sz. Miklóson fogadott, hogy 
hét paraszt magyar-lovával, kotsiba fogva, 
3 ember teherrel (ketten bizonyságok lévén) 
Kun Sz. Miklósról a’ Pesti sorompóig (az as 
3 £ Posta státio, vagy 7 mértföld) 3 ^ óra 
alatt elhajt. A’ lovak* tulajdonosa, említett 
Cser Jó’sef, valójában még a’ kíszegödott idő 
előtt 19 miiiutummal hamarább a1 Pesti 1U 
neánál volt, a* lovainak minden sérelme, és 
hibája nélkül, és így a' fogadást megnyerte,

Közönséges hasznos észrevételek a* 
szemüvegek használásáról, é s  a* 
vásárlás*, vagy tsináltatás* alkal
matosságával azoknak választásá
ról,
Minthogy g* szemek* ép megtartása leg-. 

kiqt$ ez é(^tbeu » enuél lógva.



felette szükséges; hogy a* szemüveg vásárlá
sakor ki ki a’ legnagyobb vigyázattal legyen, 
és ezen egyetlen egy segito módot valami 
tsekélységnek ne tartsa, ne hogy a’ tudatlan, 
kalmárokra, és ide ’s tova kóborló szemü
veg árulókra magokat bizván, végtére azon 
panaszra fakadjanak, hogy egy illy gyáva mó
don a’ legnemesebb tagot, mellyel'az ember 
b ír , megromolni engedték. Ugyan azért egy 
a* dologhoz értő Optikus által elkészített jó 
szemüvegnek a’ betse nem tsekély; és az a’ 
maga orvosi hathatóssága végett, mivel a* 
gyenge szemet élesíti , megerősíti , és azt 
épen sokáig tartja, felette nagy haszonnal 
jár, Szükségképpen, hogy meglehessen hatá
rozni , mikor kívántatik a* szemnek illy se
gítő szer, következendőbol kell meg’ tudni: 
l )  Mikor a’ szem az apróbb tárgyakat meg 
nem tudja külőmböztetni, ’s az ember kénte- 
len azokat nagyobb távolságról nézni, mint 
szokás, hogy világosan megismérje. — 2) Ha 
az ember a’ munkában a* világosság ellen in
kább kezd panaszolkodni, mint előbb , és kén- 
telen a’ tárgyat a’ világossághoz közelebb tar^ 
tani. — 3) Ha az ember azt veszi észre , hogy 
g\betűk, 's egyéb tárgyak felett, mellyeket 
közelről néz, mintegy köd emelkedik. — U) 
Ha az ember szemei a’ legkisebb erőltetésnél 
azonnal elfáradnak, és végtére. — 5) Ha az 
ember látása mindjárt a’ felébredés után 
gyenge, és tsak nehány óra múlva , minek-, 
titánná a’ levegő , és a’ világosság ele^ 
gendöképpeu hatott , a’ látó erő közönség
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ges mértékét é rte ,— Mihelyest ezen környki
állásokat valaki magában észre-veszi, siessen 
szemüveget szerezni, bogy szemeinek többi 
erejét megtarthassa, és nagyobb romlással 
megoltalmazhassa. — De ka ezen jeleneteket 
akár restségből, akár szégyenből, vagy gaz
dálkodásból elnézi, és azt hiszi, hogy semmi 
veszedelem sints, és szántszándékkal nem ke
res segítséget, hamar észreveszi, hogy nap
ról napra rosszabbak szemei , és azoknak 
gyengesége a’ gyakor erőltetés miatt neveke- 
dik. Ha pedig a’ természetnek ezen mutatá
sa után indul, és olly szerentsés, hogy jól 
metszett ’s alkalmatos szem-üvegre tehetett 
szert, ez valóban épségben tartó szem-üveg 
lesz. — Méltán ajánlhatjuk e’ részben E r 
l a n g e r  D. Optikust, ki Pesten az optikai 
tárgyakban UO esztendő óta foglalatoskodik, 
és elegendő isméretekkel bizva arra nézve, 
hogy minden szemre alkalmatos üvegeket vá
lasszon, és nem fogja megbánni tsekély köl
tségét , ki e’ dologban hozzá folyamodik.

A p r ó s á g o k .
Londonban nem régiben egy udvarló 

szolga (kellner) éppen a* maga foglalatossá
gában halt meg ; tudniillik agyon lőtte ma
gát egy fojtott palaczk serrel, melly szeren- 
tsétlenség e’képpen történt: a' paíaczkot egy 
vendég’ számára be akarván hozni , mivel kö
zel sasköröm nem volt, a' dugót a’ fogaival
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húzta ki a’ palaczkból; egy nagy tsattanással 
kiszökvén az edényből, a’ torkába esett, a’ 
tajtékzó ser meg utánna, melly a’ kellnert 
azon pillantatban megfojtotta.

Londonban f. e. Nov. iM*kán mégha- 
lálazott S t o o p s  nevű halzsir-kereskedő, 
kinek négy felesége vala, és a’ negyedik fe
leségetek öt férje volt.

Londonban rövid idő előtt egy hét le- 
folyla alatt 250 részeg asszonyt vittek be a’ 
Strázsa-házba.

Rejtett számú enyelgések3 

Megfejtése.
A’ hQ-dík számalatt poltura’ osztályának pró

bájával együtt mind a5 hat nemű kongót 
Krajcárra számitván.

1. Egy egy kis pénzt adott ki ki: ()
fél Karajczárt kapott ki. l£ = 1 ^  xr.

2. Vagy egy pénzhez karajczárt tön 2ó
pótrát ebből vissza vön. 22^ = 1 ^  xr.

3. Vagy pótrát és kis pénzt adott: 3
két karajczárt ki kapott. 30 = 1 ^  xr.

U. Vagy groschlihez egy pénzt is
tett 20|

Krajczárt ’s fillért vissza vett. 18| =  1 | xr. 
5. Vagy-adott fél krajczárt ’s

dénárt. 16^
egész krajczárt vissza várt 15 = 1 ^  xr.
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6. Vagy egy fillért > és dénárt: 12 J
ebből gröscbli Tissza járt* 11.* = i |  xn

7. Vagy gröschli dénár és fillér 2A
másad’ móddal lám felér. 22 | = 1 £  xr*

8. Vagy fillér meg fél krajczárral l l  ̂ =
gröschl dénár öŝ - 311
sze vetve 2o£

Felér épen harmad* móddal 50 = = i| xr* 
’s pótra ki van fizetve ==14 xr.

T i z e n ö t t ő l  nyújtogatva j 
’s kofától vissz’ adogatva,

H a t f é l é b ő l  válogatva, 
n y o l c z  f é l e  kép ’ váltogatva»

K úrán, ’s Borka számolással 
versem húztak egymással*

Nem de? már be-bizonyítám, 
mint a’ minap’ állítám:

Dénár nélkül Kúrán mire 
mehet vala? semmire.

Borkánál nem volt is ez b á r ;
még is kitelt divó árr 

T i z e n ö t t ő l  n y o l c z f é l e  kép*.
Illyen osztály (úgy e ?) szép.

0*

R e j t e t t  szó:

Alföldén most is viselik; feje vágva megolvad 
Nagy tűzben , de kemény , és hamar

öszve törik*

J e g y z e t :  A* 4Q-dik számbeli Rejlett 
Szó; Viza, víz.
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M u l a t s á g o k .
1 8  2 9.

Nro 51.

Dal a Tormához.
Bár gyűlöljön sok finnyás száj 

Édes Tormám tégedet;
Én kedvelőd pártul fogom 

Árván hagyott ügyedet.
Oh! édes kis növevényem ,
Értted hévül érzeményem J 

Te vagy íze étkemnek, 
Táplálója létemnek !

’S bár sok szakácsnék szidjanak, 
Hogy orrokat tekered,

Míg reszelnek; — pártollak én 
’S áldom drága gyökered’

Hús se kell, ha csak nem Torma , 
Van mellette mártás forma.

Édes tormám tégedet 
Hol van a’ ki nem szeret?

A’ kövér, füles DiszDÓfej 
Egyedül csak veled jó 

Gömböcz, hurka, nálad nélkül 
Főve, enni sem való

Misodi í  Féleszfendá 51



A’ Torma teszi legjavát,  
Ez adja meg borsát, savát; 

Torma nélkül nem lehet 
Enni jó húst, és levet.

Ha egy nehéz nátha ősszel 
Megrekes2ti orromat:

Jó erős Tormát eszem, Ts ez 
Meggyógyítja bajomat. 

Szesze agy velőm megjárja, 
Orrom ajtaját kitárja — 

Torma , édes orvosom , 
Gyökered magasztalom!

Bár a’ Tél minden zöldséget 
Elfagylaljon — nem bánom; 

De jó Tormám minden elnyelt 
Falatod’ megsiratom , —

Ha eszein jó gyökeredből,
Köny csordul ki a’ szentemből — 

»Keservesen könyezlek,
Hogy gyomromba temetlek!

Nőjj édes Tormám mindenütt, 
Vastaguljon gyökered,

Kész szolgád leszek mindenkor 
En , leghívebb embered. — 

Zöldéij csak úton , útfélén , 
Teremj minden árok-szélen 

Légy mindennap ételem,
’S énóieVed megveráelera,

Téged mától fogva én már 
Czímerül választalak,
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Hogyha másként nem , — hát festve 
Mindennap láthassalak !

Nagv neved hirdesse versem — 
Tormás légyen a’ kedvesem ;

'S Tormást főzzön reggelre;
Vacsorára , ebédre!

K. P.

Báró Hum boldt3 megtiszteltetése.
Folyó esztendei Nov. 20-kán a’ Tudomá

nyoknak Ts. Akadémiája rendkívül való ülést 
tartott Titkos Tanátsos Báró Humboldt Ur
nák tiszteletére, a’ ki Szibériából szerentsé- 
sen vissza té r t , és e’képpen nyújtotta száza
dunk leghíresebb Természet - visgálójának , 
Orosz Birodalom’ nevében, a’ tiszteletnek, 
és há tidatosságnak áldozatját. Az ülésben je
len voltak: P a u l o v n a  I l o n a  Ts. Nagy 
Herczeg Asszony, Sándor Vürtembergi Her
ezeg, sok külső udvaroknak Követei a’ Mi- 
nisterek, ’s a’ t. öszveséggel 800 megkülöm- 
bözletett úri személyek. Az Akadémiának 
Elölülője Ouvarov Ür O Extziája egy ékes 
Franczia beszéddel nyitotta meg az ülést. 
Annakutánna felolvasták He s s ,  K u p f e r ,  
és O s t r o g r a d s k i  Uraknak tudományos 
tárgyú észrevételeit, és elmélkedéseit. Ekkor 
a’ nagy Tudós, kinek megtiszteltetésére ezen 
ünnepi ülés nyittatott, előterjesztette mipd a* 
maga utazásának , mind a? több utazásoknak, 
mellyok az újabb időkben résszerént honnyi,
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résszerént külföldi Tudósok által az Orosz 
Birodalomban tétettek, resultatumait, és aján
lotta egyszer’smind köz figyelmetességbe a’ 
magnes tő t , és meteorologica észrevételeknek 
fontosságát az Orosz Birodalomban , valamint 
a’ Kaspiumi tenger víz erányos felmérésének 
(niveau) szorgalmatos megvisgálását is. A’ je
lenlévők“ egy óránál tovább hallgatták , nagy 
figyelmetességgel a’ nagy Férjfiú’ tanuságos 
előadásait, és méltó bámulással áldoztak szé
les kiterjedésű esméreteinek, éles elméjének, 
és az ajakiról folyó ékes beszéd’ bájainak. 
Végtére általadta az Elölülő (az Akadémiai 
October 23-diki ülésnek határozása szerént), 
a’ Báró Úrnak az Akadémia nevében a’ M a- 
r i a  T e o d o r o v n a  elhunyt Tsászárné képé
vel diszeskedo arany medáliát, melly 1827- 
dikben verettetett (annak emlékezetére, hogy 
a’ Tsászárné az Akadémiának 50-des és 100- 
dos innepén jelen volt), és úri Társainak 
R o se Professor, és E h r e n b e r g  Uraknak 
a’ levelezői Diplomát. Az Akadémia megha
tározta , hogy az , ezen nevezetes ülésben 
fenforgott tárgyak , ki nyomtattassanak , ezen 
czim alatt: „Emlékezetes írások, mellyek fel
olvastattak a’ Sz. Pétervári Tudományos Aka
démiának rendkívül való ülésében Báró H u in
b ó l  d t S á n d o r n a k  tiszteletére November 
28-dikán 1829-dik esztendőben,”

AJ földindulásnak különös ereje.
Egy Anglus hajóról, melly a’ Callaoi 

Öbölben két erős vasmatskán állott,  igen nagy

4 0 4
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figyelmet érdemlő tudósítás jött az ott ta
pasztaltatok fölindulás felől, melly így tör-̂  
tént: „Estvélí nyolczadfél órakor valamelly 
könyü felleg futót el a’ hajó felett, ’s ugyan 
azon szempillantásban egy dördi’ilés, és ro-̂  
pogás hallatszott, melly ezen a’ földrészen 
rendszerént a’ következő földindulás elöljáró 
postája szokott lenni , úgy teszett , mintha a’ 
dörgés messziről jőne. Ezt pontban követte 
a* földnek megrázkodása , melly ollyan 
zörgéssel vala egybe köttetve , mint a’ minőt 
üres szekerek’ zörgése tesz a’ köves úton. A’ 
hajót környékező hullámok éppen úgy kez
denek sustorogni, mint midőn a’ vízbe tüzes 
vasat vetnek. A’ tenger’ színét egy pillantat 
alatt ezernyi ezer buborékok borították e l , 
mellyek elpattogván meggyújtott büdöskő, 
vagy inkább égő kén szagot terjesztettek el. 
Erre a’ hajó körül számtalan döglött halak 
vetődtek fel a’ tengerből, és a’ tenger, melly 
éppen az előtt tsendes és tiszta volt, hábo
rodni és hánykódni kezdett, annyira, hogy 
a’ hajók ide ’s tova vetődtek. Tsak hamar 
ezen felháborodását a’ természetnek,— a’ 
száraz földön egy második, és felette erős 
fóldrázkodás követte , melly a’ városnak egy 
részét elpusztította. Midőn ezen hajónak a’ 
hátulsó vas matskája felvonattatott, álmél- 
kodva látták a’ hajón lévők , hogy nagy 
része a vas matska lánczának, megkez^ 
delt olvadni, ’s megnyúlt. Ez a’ része a’ 
láncznak, mellyen ez a’ tsudálatos változás 
tö rtén t,'»5 ölnyire volta’ vízben a’hajó bor'»



dájálól lefelé. A’ láncz’ szemei , roeljyek két 
húvelknyi vastagságú hosszúkás percesekből ! 
állottak és a’ legjobb vasból veretlek, felettébb 
megnyaltak , és meg is vékonyodtak. A’ lincz- 
szemeknek felső színén sok rovátkokat lehe
tett látni, mellyekben apró serét forma,  ’s r 
azokból könnyen kivájható vas szemetskék 
valána,k. A’ hajó más vasmalskájának a’ Ián- I 
czán semmi e’ féle változást nem lehetett 
észre venni, tsak ezen, melly a’ tengerneV 
iszapos fepekére vaja lebotsátva. Az öbölben 
ál ló többi hajókon semmi illyen nem történt. 
Calico , melly Limától' tsak két mérlföldnyire I 
esik nyűgöt felé, ez elqtttfs esztendővel jeles 
város volt, de 17/r6~dikban a’ földindulás ál
lal egéssep elpusztittatott, és a’ tenger’ fene- I 
kére lesüllyedt. Ezen rettenetes eset 4000 
embert temetett a’víz alá. A’ mint máskor ir
tuk, még most is láthatni a’ várost a’viz alatt, 
midőn a’ tenger tsendes, és tiszta.

» ' ' ” 1 ' - > - . - ]|

Fényűzés az Egyiptomi V. Király*
udvaránál.

' .

A’ Szmirnai Kurir az Egyiptomi Vice 
Király esztendőnként való költségeiről ezeket 
közli: A’ Hárem kitartása minden esztendő
ben 10,000,000 Frankra megy. A’ Ministerek, 
es más fényesebb Hivatalban lévő országos 
Tisztek eszlendőnként állandó fizetés’ fejé
ben kapnak 33 5.0,00 — 300,000 Frankot , 
ide nem számlálván az éleihez tartozó tér-
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mészeti tárgyakat, mellyek felette sokra men
nek. A’ fo katona Tisztek ugyan azon irtóz- 
tató arányos tűzetésben vannak. Egy Ezeredes 
Kapitánynak esztendőnként van 31,000 Frank
ja , és Depulatumokban mintegy 2.0,000 
Frank. Egy Al-Ezeredesnek van állandó fize
tésül 12,000 Frankja , ésDeputatumban 8000. 
Egy Majornak vagyon 10,000 Frankja, De- 
putatumban kap ÖOOQ Frankot. Egy Adju
tánsnak van 5000 Frankja , és Deputatumban 
kap 3000 Frankot. A’ Kapitányok , Hadna
gyok, és Al-Hadnagyok a’ fentebbi szörnyű 
fizetésekhez képest felette keveset, az Al- 
Tisztek, és köz-legények úgy szóllván majd. 
semmit sem kapnak. A’ Tisztek’ ruhái, mel- 
lyeket a’ Regementtől kapnak , rendkívül gaz
dagok. A’ Generálisok’ ’s Ezeredes-Kapitá
nyok’ ruháin gyémántok is vannak, midőn 
a’ köz-legények rongyosan , és majd mezítláb 
járni kéutelenittelnek. Egy szóval a’ köznép 
itten nagyon el van nyomattatva.

A p r ó s á g o k .
Egy gazdag Anglus, ki a' Görög lázadás’ 

első esztendeiben tudományos utazást tett 
Egyiptomba , éppen akkor vala Kairóban , 
midőn egy Kándiai Q esztendős Görög leány
kát árultak. Az utazó Anglus megvette a’ 
gyermeket, azt Hazájába küldötte, hol néki 
úri és igen gondos nevelést rendelt, későb
ben pedig, midőn a’ leányka már 15 észtén-
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dŐs volt, öszve kelt vele. September 7-ikén 
a’ fentérintett Anglus Ur íiatal feleségével 
Máltából eljővén , Retimónál Kandiára ki
szállott, ’s a’ sziget’ belső részébe Apoduilla 
nevű kerületbe utazott, hogy ott a’ felesége’ 
születése’, és szülőinek lakóhelyét megláthass??. 
Ezek nem kévéssé álméikodtak, hogy kilencz 
álló esztendei eltávozás után leányokat, mint 
Fejedelmi asszony’ módjára felruházott nagy 
dámát , ismét láthatják , kit számos szolgák 
vesznek körül, de mindazonáltal tüstént nem 
akarták Ölet követni. A’ Görög revolutio sok 
illyen történeteket mutathat, mellyek na
gyobb részént Játékszini darabokra szolgál
tatnak alkalmatosságot. A’ historia valaha 
egybe fogja gyűjteni az Európai ember-sze- 
retésnek, és nagy lelküségnek ezen vonásait.
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Tsak egyetlen egy Serfőzo-háznak Lon
donban a’ maga dolgának végrehajtására szük
sége vagyon mindég ÓO kotsira, és 200 lóra.

R e j t e t t  szó:

Megye’ neve; feje nélkül 
Betses, ritka, jeles, szép.

Vágd-el lábát i tőle épül,
Boldogul a' Haza, ;s Nép.

Farkas Endre.

J e g y z e t :  A* 50-dik számbeli Rejlett 
gzó: Süveg.
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Nro 52.
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Nagy árvíz,
A* Tyrol isi Kurír ezeket adja elő: „Fo

lyó esztendei September hónapjában a’ tartós 
essŐzések miatt megáradván Etsfolyója, Neu- 
mark tájékát egészen vízbe borította. Sept. 
15-kén estvéli 8 órakor az említett helyen az 
a’ hír futamodott, hogy a’ városon kívül va
lami panaszos szózat hallatszott, melly segít
ségért kiáltott. Mihelyest a’ dolog köz tudo
mánnyá tétetett, a’ Törvényhatóság azonnal 
oda küldötte Pilsch Jó’sef Conceptualis Prak- 
tikánst, hogy a’ szerentsétlenek megszabadí
tását kieszközölje ; az első próba, melly a’ 
lovakkal tétetett, el nem sült, mert a’ víz 
úgy megáradt, hogy a’ lovakat hátig elborí
totta. Minthogy pedig semmi tsónak sem 
Volt, tsak a’ hegy' folytában lehetett segít
ségére menni a’ szerentsétleneknek. Azonban 
az idő bésetétedelt, míg Pilsch ötöd magá
val sok veszedelmek közt olly helyre jutha
tott , hogy a’ szerentsétlenekkel szemközt 
volt. Ezektől megtudták, hogy a1 veszedelemben
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forgók hárman , és már két óra óta legnyomo 
rnltabb állapotban vannak, mert azegyik egy 
fa’ ágán, a többiek pedig a’ felfordul; koisi’ 
kerekein függtek , és hogy ha hamarjában 
segítség nem érkezik, a’ hideg, 's lankadtság 
miatt el kell veszniök. Ekkor reá szánván ma
gokat, nagy bajjal a’ szerentsétleneket a’ ve
szedelem’ súlyától megmentették. Ezek közt 
a’ bátorságra, ’s ügyességre nézve legnagyobb 
vitéz volt Pitsch Jósef , kinek is ezen 
bajnoki lettéért* gazdag jutalmat rendelt 
a. Törvényhatóság, de o ezt el nem fogadta; 
V többi társai az emberi élet’ megmentésére 
rendelt jutalmat elnyerték.

Hauser Gáspárról.

Egy Berlini Újság’ állítása szerént Hau
ser Gáspár’ kínzója felfedeztetett. Azt mond
ják , hogy Hauser egy Bajor Katona-Tisztnek 
fia volna , ki az utolsó Franczia háborúban 
elesett ; a’ kisdedet a’ tsata - piaczán elesett 
vitéznek testvére magához vette , és midőn 
esztendős volt , azt nyilatkoztatta ki , hogy 
meghalt. Ezen jó bátya az egy milliómnál 
többre menő Örökséget, melly a’ fiút illette, 
egészen magának tulajdonította , és tsak ugyan 
ezt a’ jó testvért gyanítják, hogy a’ minap 
Gáspárt meggyilkolni próbálta volna.
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A p r  ó s á  £ o k.

Moore Tamás Ur kidolgozta Lord Bv- 
ro n  Biographiáját. A’ munkáért, »nelly most 
«ajtó alatt vagyon a’ gazdag, és híres Londo
ni könyváros Murray 6000 font Sterlinget, 
oz ar. mintegy 00*000 forintot ezüstben adott 
neki.

A’ Neales Weekly Registerbcn olvashat
ni , hogy a* Harfordi Grófságban egy irlóz- 
tató nagyságú ökröt neveltek , inelly 3Ö mért- 
földnyi felette nehéz, ’s alkalmatlan útja után 
Baltimorébe érkezett. Ezen óriás ökörnek , 
melly még meg nem mázsáltatott, a’ hossza
sága 13 láb,  a’ raagossága 6 láb ö hüvelyk , 
vastagsága g láb y hüvelyk, a’ ísipötö! fog
va egész a’ melyén lefüggo lepentynig va
gyon 5 láb. Ez a’ Chronicle szerént minden 
tekintetre nézővé a* tudva lévő nagy ökröknél jó
val nagyobb, kivévén a’ vastagságát , mel
lyel a’ Columbus’ nagy ökre fcljiil haladja; 
nagyobb a’ hires Leicestershire! ökörnél is.

Azon drága ajándékok közt,  mellyenét 
a* Szultán H a I i 1 - B a s a kövcLje állal Sz. Pé - 
térvárába küldött, van egy bölgv-bunda is, 
mcllynek szélei gyémántokkal vannak kirak
va , és ezt a’ Tsászár’ számára; van azonkí
vül tiz Torok Sál is, mellyek drága gyön
gyökkel vannak felékesítve , és ezeket a’ Tsá 
«zárná számára küldötte.



Egy közönséges Újság szerént Parisban 
egy fiatal Dáma, kinek esztendei jövedelme
50,000 forintra megy , keres magának házasa 
társul ollyan fialal embert, ki jól tud énekel
ni , jól tud hízelkedni, nem tobákol, fösvé
nyen é l, és más egyébb tulajdonságokon ki
vi! I , szinte annyi jövedelme vagyon, mint 
néki. Ha tehát ollyan bolond férj fi találko
zik, jelentse bemagát a’ fentemlitett okos Dá
mánál.

October 26-dikán Perpignan városának 
alsó része vízben állott. A’ Toulouséből jövő 
posta kolsinak megkellett állani az említett 
napon nem messze Estaugel falujától, mert 
a' folyó hirtelcnében annyira megáradt, hogy 
kevés pillantat múlva a’ kotsiba ment a' víz. 
Az utasok kelté vágták a’ hámokat, lóra kap
tak , és elnyargaltak, de még egy asszony 
maradt hátra a’ kotsiban , kinek megszaba
dításáért egy az utasok közűi 100 forintott 
ígért; erre három ember ugrott a’ vízbe 
aV kiknél kötél is volt, és az asszonyt, min
den sérelem nélkül, a’ partra kihúzták, a* 
posta kotsit ott kellett hagyni és a’ holmiok
ból tsak egy ládátskát drágaságokkal lehetett 
megmenteni.

A3 Pénzről,
A’ kQ-dik számú H. 'Mulatságban volt 

Rejtett számú Enyelgésnek érdemes feltevője , 
G. U r, illy hasznos Jegyzést tett elmés meg-
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fejtése után: P é n z  (könnyebb ejtésül meg
rövidítve péz)  eredeti tulajdonságában az 
lehete , a’ mi Sz. Istvány’ Törvénnyében 
p e n s a  nevezet alatt fordul elő. — Oztán 
t á g a s  értelemben pénznek mondatott , és 
most is annak raondatik diaijában minden az, 
a’ mi (akármiből készíttetvén) az emberi tár
saság’ első kori cserének alkalmatlan voltát 
elmellőzhetövé , és helyette az adás - vevést 
eszkozölhetővé tette. — De s z o r o s a b b  ér
telemben (az egésznek nevezetét részre ru
házván) pénznek (péznek) szokták Eleink ne
vezni a’ forintnak század’ részét is, mellyet, 
a’ Deákok d é n á r n a k  neveztek (nyomdokát 
e’ nevezetnek már Jerusalemi András’ Tör
vénnyében , sőt e’ szerént már 5-dik Béla’ 
idejében is feltalálhatni); a’ Németek pedig 
Un g r i s c h n a k  nevezek: mert t. i. a' pénz
nek e’ neme Magvar országban jőve eredeti
leg divatba. — Hogy ez’ értelmet m ég tu 
l a j d o n a b b  k é p e n  kifejezzék őseink: k i s 
p é n z n e k  ( ki s  p é z n e k )  is nevezték a* 
dénárt: mert t. i, a’ folyott Magyar pénznek 
legkisebb neme volt. — Ámbár pedig a’ 16- 
dik században a’ babkával is (harmad kraj- 
czárral) , későbben pedig a’ félkrajczárral, 
és fillérrel is ( negyed’ krajczárral ) meges- 
merkedtek; még is a’ k is pénz  nevezet úgy 
rá ragadt a’ dénárra, hogy még a’ múlt szá
zad’ végével sem volt semmi óság k is  p é z t  
hallhatni: noha már akkor a’ dénárnál még 
kisebb fél krajezárok, és fillérek (a’ hajdani 
babkák helyett) sstirH’ úgy folyamatban vol-
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tak. — De küiomben is úgy hozzá szokott 
köz-népnek szava' járása (legalább tudtomi « 
Csalló-kÖzben) a' pénznek ezen s z o r o s a i )  b 
értelemben vett neméhez, hogy ámbár azt itt 
amott elvétve is alig látni már; még is hal
hatni még most is illyen szállás’ módját: 25 
p é n z  h i j j á n (de közel se ám h i b á z v a )  
3 f o r i n t :  az az 2 for. 45 xr. halhatni: 4Q 
f o r i n t  50 p é n z :  az az : 4Q for. 30 xr — 
lm ! okát adám: miért ejtém a’ dénár értel
met külömbféle nevezetekkel ki.

Ha azomban a’ felhozott enyelgő mesér 
ben nem forgott volna is az az elme-futtató 
és csupán mulattatólag költött eset fenn , 
hogy a’ polturát 15 között csak a’ dénár se
gedelmével lehetett váltogatva felosztani, és 
annak 15-öd’ részét mind a’ 15 társnál volta- 
képen fizethetövé tenni; még is külöraben is 
kár volna e’ kis pénznek emlékezetét szám
kivetni ; mely átaijában a' törött szám beli 
felvetést, kivált a’ d e c i m á l i s  és c e n t e 
s i m a t i s  szám-vetést: p. o. a’ p r o c e n t u -  
á l á s t ,  a' Kamatok’ felvetését, a’ fontok’ 
árra’ kivetését olly kitelszöleg könnyíti. Ezek
ben t. i. hosszas R eg u l a a u r e a  nélkül is 
első tekintettel láthatni , hogy a’ hány forint 
esik 100 forintra, vagy egy má'sára, szint’ 
annyi dénár esik egy forintra, vagy egy font
ra. — Ennek olly könnyű volta* megmutatá
sára szolgáljon (a’többi közt) csak egy példa :

IQ? forintnak 18 krajczárnak mennyit 
tesz egv esztendei 6 p e r c e n t u a l i s  kamat
ja? Fel-vetése im! melly egyűgyü, és még

/
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is melly biztos (a’ 18 krajczárt az azzal fel
érő 30 dénárra vévén) iJly formán : 1Q730X 
6=11,85,80, az az n  fi. 85 dénár (egy 
pániig.)

Mi jut ebből egy hónapra? F e l e l e t :  
egy forinttól fél dénár következőleg 1Q750

= 9 8 ,6 5  az az 98* dénár (igen közelii
vé ) — A’ f a c t u m  t. i. a7 feladott sommá
nak épen felét teszi , c e n t e s  i ma forin
tokra, és részént c e n t e s i m a  dénárokra 
oszolván. — Ha oztán a’ hónaphoz még na
pok is járulnak: könnyű lessz 9865 f a c t u -  
mo t  50 részre felosztani, esvén egy napra 
3r28 az az (fractával közelítve) 3^5 vagy 5£ 
denár.

Mi jut két hónapra ? Fe l e l e t :  egy fo
rinttol egy dénár, következőleg 19730 X *  
=  1,07,30 az az ifi. 97^ dénár (fractával 
közelítve.)

Mi jut U hónapra? F e l e l e t :  egy fo- 
rintlól két dénár: következőleg 19730 X  2 
=  3,Q4,6o az az 3fi. 9 ^  dénár (pontig.)

Mi jut 6 hónapra? F e l e l e t  egy fo- 
rinllól 3 dénár:  következőleg 19730X 3 =  
5/91,90 az az *>/1. 91J dénár (fractával kö
zelítve.) '

Mi jut 8 hónapra? F e l e l e t :  egy fo
rinttól U dénár: következőleg 19?30X 4 =  
7,89,20 az az 7ÍI. 89^ dénár (épen.)

Mi jut 10 hónapra? F e l e l e t :  egy fo
rinttól 5 dénár: következőleg 19730 X  5 =  
9,80,50 az az 9fl. 8Ó| dénár (pontig.)

De . vegyük a’ kamatot 3 esztendőre: a* 
munka (csupán Kamatot ftz esztendők’szá- <



mához aranyozván) szint’ olly könnyű, röv.v. 
és még is biztos leend illy formán: 19730 
X  18 =  55,51,40 az az 35fi. 51j  dénár 
(épen.)

Tegyünk pedig még a’ 3 esztendőhöz U 
hónapot is (»j esztendőt): a’ munka (a’ most 
mondott mód szerént a’ m u l t i p l i c a t o r i *  a 
nézve változtatva) szint ólly rövid és biztos 
lesz illy formán : 19750 X  20=59/46,00 az 
a z : 59 fl. 4Ö dénár (pontig.)

Akar mellyik felhozott példában t. i. a’ 
p r o d u k t u m n a k  két utolsó száma c e n 
t e s  i ma  dénárt, az épen előtlök való másik 
kettő pedig c e n t e s i m a  forintot, az az 
épen annyi számú dénárt; mind a’ négy előtt 
álló többi Szám pedig (akár mennyi legyen) 
szint’ annyi egész forintokat tészen. — Men
nyi r e d u c t i o  melly hosszas R e g u l a  au
r e a  kellene ennek felvetésére a’ dénár (Ma
gyar kis pénz) nélkül!

R e j t e t t  szó:
Nem élő az egész, még is vari szép hangja,

Nem nagy reménséget ád az első tagja;
Ez ha megfordítod, érzelmét a’ szívnek

Jelenti,- ’s a* másik betse az embernek;
Hadd ki az egésznek vég-szomszéd betüjéti 

Teszi az indulat’ velünk közös nemét, —
Vagy a’ feje nélkül vissza fele véve,

E g y  igen derék hős ^agyarnak a1 neve.
Sebessy J.

J e g y z e t :  Az 51-dik számbeli Rejlett 
szó : Békés.

e Vége a’ második Felesztendönek.
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M á s o d i k  F é 1 e s z t e n d ej é r e.

I. A’ Magyar Nyelv.

1) Daliok.
. , , LapA Baratsag m

A’ Tormához 401
Egy számkivetett Butsuja 193
Köznép Dali  ̂ 30*
Szerelem Dali a’ kávés fínd’sához 41—49

2) Ódák.
A’ Magyar ifjúnak háládatos .Örömérzése Tettes

T. Imre János Professor Úrhoz 437
Hév könny-tseppek néhai Rigyiczai Kovát« Imre

Úr’ hamvaira 26
Márkus Antal’ halálára 241
Héhai T. Kövy Sándor’ halálára 145
Sztankovits György Kanonok Úrhoz 305

3) Epigrammák.
A* Könyv-zsivány 106
Ormányhegyi Palota 105
Ormányi Piros Istvánról 105
Lídiához lOh



H>) Magyar Nyelv visgálás, Értekezések a*
Magyar nyelvről, M. Intézetek.

Läp
VA’ kisgyermekek’ gondviselő Intézete Budán 1 0 6 - 2 0 2 -3 5 3  
A’ Marha-tenyésztés’ nemesítésére felállított In- 

*  tézet Hazánkban 63—73
ÍCasinók’ eredete és Magyar Casino Pesten 291- 292 
VHazafiui szép Intézet 153
Követés érdemlő Példa 2 3 3
Rencz Jó’sef tudósítása Asiai Magyar szavakról 177 
Pesti ló-verseny Könyv 281—289—396
Tudományos Isméret 226

II. Szép Tudományok , és Mesterségek.
1) Poesis.
Aurora 3 i5
Göthe munkái Lengyelre fordítva 279
Urania  ̂ 362
Verselő Chinai Tsászár *54
Vitkovics Mihály’ halálára 201

2) Szép Mesterségek.
A' Chinai körtek’ tökélletessége 29
A’ földkerekségének mind a’ két oldalát ábrázoló

kert t 387
A’ Muzsika átlapolja Amerikában 212
Ehrenreich réz metszése 129
Rossini munkái 338

III. Természet - Tudomány.
A’ Pestis 6
A’ Természeti Tudományok’ Intézete Spanyol or

szágban 12
A’ tyúk-vér hathatós szer a’ veszett-kutya’ ma

rása ellen 340
A’ Vakandok 263
Doktor Nantini észrevételei a’ holdról g3
Doktor Parisét próbatétele a’ pestissel 249
Hathatós szer a’ marha-dög ellen 393
Jelek, mellyekröl az időjárását előre meglehet

esmérni 53
Különös szer a’ geleszta ellen 34°
Levegői golyóbis 55
Orvosi észrevétel 3 2®
Robertson levegőbe úta*ó i 4

\



» Lap.
Szárazon vándorló , ’s fészket rakó halak 324
Vérzést elállitani. 3oo

IV. K ézi, ’s egyéb hasznos Mesterségek.
A’ Krumpli-virág’ haszna 255
Birthelm híres órája és kotsija 259
Hanke Mihály Pesti polgár Asztalos mester’ ipar

kodása j i j
Hazai iparkodás 163
Hogyan kellessék arany ’« ezüst tentát készíteni 6t 
Különös enyv - gy
Mesterséges asztal 171.

V. Házi, ’s Mezei Gazdálkodás.
A’ Faolaj mint hathatós szer a’ bor* rósz ize , ’s

szaga’ eltávoatatására 231
faj.’ finom aczél - eszközöket a’ rozsda ellen oltal- 
* mazni 37
A’ Gipsz’ használása 137
A’ plánták által a’ patkányokat , ’s vakondoko

kat kipusztitani 37
A' vért sokáig frisen eltartani 30*
Bogarak , poloskák, hangyák, hernyók, ’s a’ t.

ellen szer 183
Czitrom-savany éretlen szőllőből 320
H asznos plánta 35t
Hogyan kellessék a* hal-ikrát tyúkok által kiköl-

tetni  ̂ *23
Kender-készités Franczia Országban 216
Könnyű szer a’ tsigák* kipusztitására 22*
Olly mód, melly által a’ hordókat ki lehet tisztí

tani , és egészen helyre hozni i 4 *
Selyem készítés Philadelphiában 211
Tökből jó eczetet készíteni 394
Új rozs-fajta __ 92
Vendéében különös tulajdonsagu fű 24S

V I .  Új Találmányok, 's Felfedezések.
A* híd-malom 090
A’ támadó tűz esetében magasabb helyekről le

ugrálni n i
A’ világitő palaczk 118
Chavalier és Langlume Urak’ új feltalálásai 173
Göz-kotsilt’ próbája 294
Gurney Úr’ göz-kotsija 127—168--209
Hét kerekű kotsi Párisban  ̂ 175
Jó tsónak feltalálása Angliában i ?4
Külörabféle új szekerek 278-161$
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Mäfzl muzsika kara figurákból i73
Mély szomorúságra indító muzsika eszköz 23
Muzsikai nyelv a’ tengeren 278

rMuzslkáló porczellán tányér 8
^Omnibus nevű kotsi 303
r Párisi új asszonyi öltözet 200
Tűz oltó vízi puska ( 312

Mjjmódi ruha-viselet Ejszaki Amerikában 271
I Uj Telescopium 310-340

VII. Elet - írások.
Amalia Herczeg Kisasszony i 43 •
Arnoldi O r o s z  G e n e r á l i s  l 44
Az Öreg Dessaui H e r c z e g  51
B o n é t  Madagascar! Király 3 8
Chosrew-Mirza 137 :
Egy Afrikai Dámának élet-leirása 76 !
Fő Tisztelendő Herkecz Imre’ élete
Gróf Daru 238
Gróf Diebic8 ' 1*8-152
Paganini 30g
Rothschild háza 220

Vili. Külömbféle Értekezések.
A’ Gyűrűk’ krónikája 227
A’ 9-dik Szám tulajdonsága 9
A’ kis dohányzók 183
A’ Pénzről  ̂ 214
Az Egri Anya káptalan diszesitő Jele . 225
Fontos észrevétel a’ Bolondokról 141
Fő rendszabások az egésség, 's élet fentartására 277 
Hathatós Beszéd 206 j
Költsönös jótétemény 97 .
Közönséges észrevételek a’ szemüveg’ haszná

lásáról # 3g6
Leopoldina’ Fundátiója 81
Lloyd Rávéház 169
Maison Marschal Görög országban, Orosz or

szágló szék felszóllitása a’ hadi szerek* 
szolgáltasára 117

Törvényes kérdések 36o

IX. Históriai, Topographiai, ’s Statistikai 
Nevezetességek.

A’ Balkán bércze no
A’ Fekete tengeri Orosz erő 52
Afgán ország € 146
A’ Franklin Kapitány Expeditiója 319
A’ halandóság Bétsben 198



A* Philadelphia Fejérszeméllyek
Ásiai rósz termés Jfl
Az Oroszok’ bemenetele Drinápolyha 
Az Orosz ’s Chinai Birodalom’ szövetkezese 
A’ Zsidók’ száma
Báró Humboldt’ útazása, és megtisz

teltetése 2 52—382 -■ 389^1
Borneoban a’ Dayak nép 
Buenos-Ayresben a’ házak’ építésének módja 
ChampolHon ^B
Ciryaci Úr’ előadása' '^B
Dánia’ népesége
Egyiptom HM
Felette forró fördök a’ Groznája* vidéken^
Figyelemre méltó vakok 
Figyelmet érdemlő Statistikai Jegy

zések 125— 191—285—341—3^B
Franczia országnak tengeri ereje 35M
Goust szabad Státus íB
Iszonyú nagy hadi seregek, és ütközetek 86j
Körösi nyoma 265—386*
Kupfer Urnák az Elbrus bérezén járása 184
Magyar utazónk’ előadásai 17—217
Marokkó 47
Nagy Britanniának több rendbeli háborúkra

fordított költségei l 3(j
Nevezetesebb városok Európai Török Biroda

lomban • 224
Paris városa’ népessége n o
Rósz Kapitány’ útazása 301
Töredékek Persiáról 4
Török hadi erő 1828-ban Májusban 364
Történeti emlékezett 273
Tudományos dolgokban utazó Francziák i 85

X. Természet, és Mesterségbéli Ritkaságok.
A’ földindulásnak különös ereje 4°5
A’ hiv páros élet’ példája 57
A’ Hottentoták’ ökrei 164
A’ levegőben ülő Barát Madrászban 96
A’ tsuda gyermek Palermóban 245
A’ Vaterlói ütközet’ emlék’-jele 22
Az Amsterdam! nagy tsatorna 194
Az Iilandiai ritka erejű paraszt 89
Peiér Elefántok 180
Földindulások 4 i 58
Garnerin Kisasszony 24
Holdfény szivárvány 199 -276
Huszonégy tornyos templom Montreal városában 80 
Idő járás Helvecziában 295



R Ü  L ap.
E i  k itslny em ber 272
» h e g y e k  314
Ewjes°:uevű asszonyság L ondonban .65
H e g y ö n g y ö k  egy tsiga-nem ’ gyom rában 16
H i a t ó  n a g y  d a r a b  r é z  O n t o n a g o n  v i z e  m e l l e t t  2 0 8
^ f e j ü  v e m h e t t  t s i k ó z ó  k a n c z a  N e o g r á d b a n  160
K  p a r a s z t  O r o s z  o r s z á g b a n  150
K  f e l e t t  t ü z e s  g o l y ó b i s  3 ^ 6
H ő s  betegség B ostonban 95
Ernő* tengeri Angolna 37^
^ J iös term észeti tünem ény i° *
E n ö g  testállású  Angol 280

H nagyobb em ber Svecziában  166
H g y a r  országban ritka szülés 1Q3

K y  szélvész 359
^prezetes Spárgák Commercyben 3®

E rer ’s fe le tte  m agos élő-fák 3^3
H ark án y  É gyiptom ban 99
H^Örnyü n agy  szekér 100

■ T erm észe ti R itkaságok 335—3^3
^ T erm észe t’ játéka 397—3 !<?

T erm észeti tünem ények 196-233.-270
T sudálatos bika 6Z
T sudálatos forrás 206
T ú z-K irá ly  83-120-261-329-332

XI. Nemzeti Szokások, Régiségek, és Hely-
írások.

A frik a i szokások i 4?
A’ Pegubelieknek életők ’ m ód ja , és szokásaik 305
Bábel T ornyának röv id  leírása 104
D r in á p o ly , és Erzerum  156-256
Erezek , és fegyverek  a’ rég i G aunodurum i

határban  27
fz lá n d ia  274
L ondon városa 69
M ekka városa  89
N y ű g ö t Indiában a ’ Dámák’ orczái 61
R égi G örög-irás 3 l
R égi E m lékjelek V árnában 27
R ég i Om ladékok H elvecziában 109
R égiségek’ nyom ozása 161
R io-Janeiro  B razíliának  fő városa i 34
Színes N em zetségek H aytiban  3 °
T exasz  T artom ánynak le ír á sa . 3 * 1
T isz te le tb e li T örvények a’ f é r j , és fe leség  a’

S z ü l ő k ,  és gyerm ekek között a ’ durva  
N e m z e t e k n é l  3^9*377

V i s s e g r á d  242
Yang-Yhu-pú városa  . 28



XII, Ritka Történetek, és elmés Apróságok. 1
tänJ

A’ Girafla’ halála '*'j9 j9
A’ feleség-kinzók •
Alázatos boszontás «'U 9
A’ Londoni részeges asszonyok * 3 ^ 9
A’ megjutalmaztatott jámbor indulatu 
A’ Sertés veszedelmes volta a’ kisdedekre nézve. > 9
A’ vak utazó Holmann 3 9
Az öreg katona ' H
Az Új-Foundlandi kutya ^ 9
Bolondok
Bonaparte és Fouché
Borzasztó történet • ‘
Clive Ezeredes-Kapitány’ parantsolatja 
Drága vásárlás 72B
Égbe kiáltó vétek 9i V
Elevenen eltemettetett ember 38g I
Furtsa halál 39g ̂
Görög leány-vásárlás egy Anglus által 407
Hallatlan nagy formában Újság Londonban 24g
Haramiák az Appenin hegyeken i60
Hauser Gáspár 297~3^ - 372
Házassági ajánlások Párisban i8g
Igen fortélyos tolvaj 3°3"337
Irtóztató jég-esső, és forgó szél 88
Irtoztató ’s majd hallatlan hajó-törés 337
Iszonyú fergeteg 47
Jelesség 135
Konstantinápoly* sorsa i82g-dikbeni 175
Különös esetek 148-374
Különös levél 264
Mayoral Úr mint megbukadt vámos i5
Moszkva rablása a' Francziák által >  255
Nagy égiháboru íig
Nem kell hinni a’ fegyvernek 148
Niagara vize’ omlásánál vakmerő próba 355
0 ’ Connel Úr’ képviselői választása i 3f»
Rejtett envelgések , *s azoknak megfejtése 39»-399
Ritka egyházi szertartás 27i
Ritka forgószél 3
Ritka patkolás 175
Sir Scott Valter’ nyeresége munkáiból 236
Sz. Priest asszonyságot a’ haramiák késérik

Madridba 16
Vallaston gazdag chemikus’ tettei *22
Valóságos Ivó 323
Vigyázatlanság 59
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.* . XIII. Mesék; és Rejtett Szavak.
LJE&C 1) Mesék.

^^L'íslaió 320— Harang 240 —Kakas 192 — Kereszt 296 
P&j&ya (Földabrosz) 144 —Rák 354.

KA&jfejra. 2) Rejtett szavak.

RpraPyyti 360 — Átok 5o4 — Bajnok 96 — Békés 408 — 
Hptlváta 256 —Poroszló 52g ~ Devaj 392-Éjfél 336 — 

Fazék 80 —Fűrész 112—Garas 2 4— Görög 
fe<^V-j^^T;örgy 89 ~ Hadaly 344 — Halál 376— Holló 8 — 

2■ 6 -- Kantár 184 —Kantsó 25-2 — Kár 32 — Kartáts 
rííg^^Kartsu 56 — Koldus 4 8 —Kötél 288—Lapát 312 — 
I Lova;s 273 — Malom 4o -- Moháts 72 — Pásztor iö8 -- Rabló 
160 --Rege 3 6 8 -Rest tser ser 304--Sír ír 16—Süveg 408 
— Szöllö 64 — Teke 120 —Tolmáts 224 —Tölgy 264 — Tö- 
vés 152 — Torok 200 —Tsatorna 208 —Tsizma 280 —Vad 
Vád J76 — Vásár 248 —Viza víz 400.
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