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előfizetési fölhívás

MAGYAR SAJTÓ
politikai napilap

1*05-diki évi folyamára.
Felelős szerkesztő

PÁKH ALBERT.
Az eszmék fejlődése, a politikai élet hazánkban is egy uj korszak küszöbéi: áll, 8 a

politikai lapok fontosHásr,a és komoly feladata ujra előtérbe lép.
Az eszmék harcza megindult, s azon idö közeledik,

hogy a törvényesség rs jog vitatása ismét nnpirendre kerül-

Hazánk törvényes igazainak kivivása és megállapitása a czél, mely már a birodalom
központján is megindult szellemi mozgalomnak egyik főtárgyát képezi, s ezt fogja
képezni nem sokára nálunk is. A közügyekben jártas és hazafiui szellemü férfiakra,
politikai jellemekre, okos és gondolkodó emberekre lesz ismét nagyobb szük-
ségünk, mint volt valaha. S e, tekintetben a politikai lapokat nagy és fontos szerep
várja. Nem csupán egyszerü referensei lehetnek többé a napi eseményeknek, hanem
hiszszük, be fog következni maholnap azon idö is, hogy az ügyek menetébe buzditólag s
irányadólag is belenyu'hatnak.

A „Magyar Sajtó" érzi e feladat fontosságát s örömmel várja azon pilla-
natot, hogy kiszabott hatáskörében, szellemi s anyagi eszközeinek teljes igény-
bevételével, helyét ezentul is becsülettel megállhassa. A szerkesztőség, az általa
kezelt lap eddigi müködésére utalva, valóban nem keres nagyhangu szavakat, midőn azt
igéri, hogy a „Magyar Sajtó", a körülmények változtával is,
azon t á b o r b a n fogj* lobogtatni zászlóját, a hol a törvényesség, sza-
badelvüség s felvilagosodott hazaí i ság t a n a i n a k hirdetői gyülekeznek-

s a vélemények, minden egyéb tekintettől függetlenül és önállóan mondatnék ki.

Intézkedtünk, hogy a „Magyar Sajtó" avatott munkatársak, bel- és külföld'
tudósítók által gyámolitva, feladatának minél teljesebben megfelelhessen. Közlemé-
nyeink gyorsasága, rendezett változatossága s kutforrásaink hitelessége — a lap
jelen olcsó ára mellett s kényelmes, kisebb alakjában is — elismeréssel találkozott, s
az olvasó- közönség igényeinek méltóan megfelelhetni, jövőre még inkább lesz módunk és
alkalmunk.

A lap ára s alakja az eddigi marad. Azonban ha a viszonyok változása s a köz-
lendő tárgyak szaporodása ugy hozza magárai, a „Magyar Sajtó" nem fog késni, tar-
talmi bővítéssel salakja nagyobbitásával, a kor követeléseinek ez irányban is eleget tenni.

Óhajtjuk, bár ez idő, a tevékenység és mozgalmas élet e napjai mielőbb bekö-

Pest, deczember elején 1864. Heckenast (lUSZtaV,
kiadó-tulajdonos.

Előfizetési föltételek:
Postán küldve:

Évnegyedre (január —márczius) 3 ft. 50 kr
Félévre (január—junius) 7 ,, — „
Egész évre (január—deczember) 14 „ — „

Buda-Pesten házhoz hordva:
Évnegyedre (január—márczius) 3 ít. — kr.
Félévre (január—junius) 6 „ — „
Egész évre (január—deczember) 12 „ — „

gB£"~ Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelct-példánynya
szolgálunk. — A péczes levelek bérraentes küldése kérttik.

A Magyar Sajtó kiadó-hivatala.
(Pest, egyetem-uteza 4-ik sz. a.)

Hirdetmény.
A kis-kun-halasi gőzmalom, Magyarország

első rendű rozsvidékeinek egyikén, ajánlja
a t. cz. fogyasztó- e's kereskedő-közönségnek
82 fontos, rozsból kiváló gonddal készitett
rozs-örlcményeit következő árakért:

1. sz. rozsláng, helyben 3 ft. 80 kr., a fél-
egyházi vaspálya-állomásnál 4 ft. 20 kr.

2. sz. közönséges kenyérliszt, helyben 2 ft.
20 kr., a félegyházi vaspálya-állomásnál
2 ft. 60 kr.

Rozskorpa, helyben 1 ft. 20 kr., Félegy-
házán 1 ft. 60 kr.

A kitett árak zsák nélkül számitvák,
20 mázsát meghaladó megrendeléseknél 5%
leszámittatik.

Bövebb értesülés szerezhető a nevezett
gőzmalom igazgatójánál, kihez a bérmentes
megrendelések is íntézendök.

Halas, decz. 22-én 1864. 935 (1—3)

M i n d e n n e m ü

takaró-papirosok
{ M k l t )

kaphatók Pesten, egyetem-uteza 4-ik sz. a.

GROSZMANN,
tudor,

esem- és fül-orvos,
tizennyolcz évi orvosi gyakorlatának,
tapasztalatai és a legkitünőbb európai
tanárok utaútásai szerint gyógyit. Ren-
delési órái a József-téri 11-ik számu
Grossz-házban, minden hétköznapon
délelőtt l l órától 12-ig, és délutáni
2 órától 4-ig. — Szegények számára
ingyen minden vasárnap a délelőtti

órákban. 819(5-6)

A sárospataki közönséges ma-
l o m k ö v e k n e k ára, az 1864-ik
évi deczember 10-ke elött szokot
áron alul, a hányában vásárlók
kedveért mindaddig, mig a mos
készletben levö malomkövek e
nem kelnek, egy harmadrészsze
alább bocsáttatnak. 921 (2—0)

Láczay Szabó Károly

Az átalánosan elismeri valódi 9 egészen frlsen érkezett ^

CHNEEBERGI NOVENY-ALLOP
mell- M tüdőbetegek számára,

továbbá : rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elayálkásodáe,
torokgyuladások s nehéz légzés ellen, — egészen fris minőségben kapható:
PESTEN : Dr. WagnCr D., gyógyszerész a váczi-uton, — Török József, gyógyszerész

király-utczában 7-ik sz. a , — Thalmeyer A. és társa, — Oszetszky F., —
Schirk J.. — és Gerhardt A. uraknál.

BUDÁN : Schwarzmeyer J. gyógyszerész urnál.
Aradon : Probst P. J. KíVazegen : Strehle gyógy-

sKÓdoB Sperlagh J. gyógy- j

szerész. |
Baján : Klenautz J.Battonyan : Bignio K.

szerész.
Kabinban : Stojánovics , .
Kon-Sí.-Mlklós : Stoits A. j 8«asevaros : Sándor R. gy.
Lőcsén : Lehrer 8. J. gysz. i 8e«e»vnr : Misselbacher J.
L b l ó K i á ó S é k f h é á

Sastyénban : Mücke A. gy.
Szaihmaron : Juracsko D.
S.-A.-Ujhelyen : Deutsch J .

Belgrádon Nicolacovics test.' Lublón : Krivácsy gyógisz. | Ssékesfehérvár : Say
Besitercién : Dietrich és Lugoson : Arncld J.

Fleischer \ Marosvásárhely : Jeney gy.
Bonyhádon: Kramolin J. gy.; Médiáson : Breiner K.

R.

Brassóban: Gyertyánfy, Fa- ; Miskolcion : Spuller J
bick E. és Jekelius gysz.

Broodban : Valentovics gy.
Csáktornyán : Kárász A.
CSÚZOB : Borsay F gysz. Monouban : Pranter J. gysz.
Debreczenben: GöltlN. gy. | Mnnkacson : Gröttier L.
Deésen : Krémer S. i Nagybányán : Horacsek J
Dettán : Braunmüller J. gy. \ Nagy-Bec»kereken:NedeI-
Deveeserben : Hoffmann B. | kovics és Haidegger.
Egerben : Wessely gyógy- j Nagy-Kaulcsan : Welisch

srerész.
Eperjesen: Zsembery Ign.

Selmecien : Breymann.
S.-Sz-György6n : ötvös P.

gyógysz.
Mitrovics :Kerstonoshics A. i 8ientesen:Eissdorfer G. gy.
Mohácson: PyrkerGyula gy. I és Prohaszka Gyula,

és Kógel D. Szent-Miklóson: Haluschka
P- gysz.

Serajevoban :GyulekaN. G.
Mikioson : Nyers S. gysz.
Seisseken : Kubányi F.
Szombathelyen : Mitter-

mayer gysz.
és Lovack gyógysz. j Sopron : Voga és Rupp-

Nagy-Károly : Schöberl C. j recht.
Érsekujvár: Conlegner Ign. | Nagy-Ki kin : Komka A. J.. Tatán : Niertit F. gysz.
Esxéken: Thürner fiai, Des-1 N.-Szalontán :WölfelS. gy.: Temesvár : Kraul és Roth

Nagyszombatben: Pántot- J
schek R. gyógys*. i

| Nagyváradon : Janky A.

sáthy, Kawylovicz gysz.
Győrött : Brunner F.
Gyalan : Lukács gysz

gyógysz.
Tokajban : Krotzer A. gy.
Tordan : Welits és Wolf.

Haczfeld : Hagelschmidt V. j Nezsiderben : Fuchs J. j Török - Szeat-Miklós : Pil-
Hátssegen : Mátesy B. gysz j Nyíregyházán :IIönsch Ede lösz M.
Ipolyságon : Mikulási T. I gysz.
Janoshacan : Kuna gysz. j Nyitrán : dr. Láng E.
Jolsvan : Maleter gysz. Orosházán : Vangyel M.
Kaposvartt:Schröder J.gy. Pancsorán: Graffgysz.
Karánsebesen :WeberA. gy.
Károlyfehérvártt : Fischer

Ed. gyógysz.
Karolyvartt : Benich J.
Kassán : Eschwig E.
Kecskeméten : Papp M.
Késmárk: GenersichC.es A.
Kis-Martonban : Kodolányi

gysz. és Spatay A.
Kolozsvártt : Megay C. M.
Körmödön: Draskóczy gy.

Pécsett : Kunz Nándor.

Trencsénben : Simon A. gy.
Unghrártt : Telendy gysz.

és ÖZT. Benesch P.
Újvidéken : Schreiber F.
Vaczon : Tragor A.

Posegán : Balogh gyógysz. | Varanuón : Elizár gysz.
Poesonyban: Schneeberger

és Dossil gysz.
Potnokon : Szepessy gysz.
Rékason : Boromi K. gysz.
R)masEombat Hamaliár gy.
Rosnyou : Posch J. gysz.
Rumán : Milutinovitz S.
SEabndkán: Hofbauer I. gy.
Szarvason : Réthy V.

Varaesdon : Halter gysz.
Verseczen : Herzog gys».
Vessprém : Fremmel.
Zalatnán : Mégay Gyula.
Zentán : Wuits testvérek

uraknál.
Zimony : Ivanovics és fia.
Zombor : Stein fia Márk.
Zaámbokrét : Neumann M.

Egy üveg ára I forint 26 krajczár.

Wilhelm Ferencz egészségi alma-bora és alma-eczetje
kitünő szer : gyomorfájás, rögzött hasszorulás, mellgörcsök, fejköszvény 8 vértolulás

ellen, csúzos és köszvényes bajokban stb. — Ara 50 kr.
A főraktár létezik Bittner Gyula gyógyszerésznél Gloggnitzban.

C3T" Az Allop igen hideg és szellős helyet igényel. 814 (6—6)

Megjelent, s minden hazai könyvárusnál található:

MAGYARORSZÁG
sarkalatos törvényei és államjogi

fejlődése 1848-ig.

Irta

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN.

A „legnagyobb magyar" akkor is, midőn már szive megtört, egyedül hazája
sorsa felett tünődött, — s a dicsőült e gondteljes napjainak egyik drága emlékét
nyeri a magyar közönség a jelen lapokban, a melyekben velős rövidséggel, de a
legteljesben s időnkinti fejlődésében szintugy, mint logikai összefüggésében érthe-
tőkg ismerteti meg Magyarország történeti alkotmányos jogalapjajt. — Pest 1864.

986(i-3) Eggenbcrger F. akíid. könyvkereskedése.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1865 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Pest, január 8-án 1865.

Elöfizetési föltételek 1865-dik évre : a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. - I
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Pel é

— Fél évre 5 ft.
évre 8 ft.

Hirdetési dijak, a Vasnrnnpi l'jság és Politikai l ' jdonságokat illetőleg, 1863. november l-töl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit §or ára, vagy annak helye egyszeri igtatáenál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hainburg és Altonában : Haasnistein és Vogler. — M.-Frankfurtban :
Otto Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — és Pesten : a kertész-gazJászati ügynökség is. JÓKseftér, l l . sz. a. Belyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Azon sok érdemii férfiu, kinek életrajzát
adjuk, a jelen évben fogja egyházi hivatalos-
kodása félszázados ünnepét ülni. Egyike ö a
magyarországi protestáns egyház azon kor-
mányférfiainak, kik tudományuk s rendület-
len honszeretetük által a nyilvános élet el-
ismerő tiszteletét birják. Tekintve azt az
elvitázhatlan tehetséget s eljárási ildomot,
miket a már hajlott körü, de még mindig
ifju lelkü s testben is egészséges főpásztor,
az egyházügyek kormányzásában tanusitott
s tekintve a helyzet gyakran is-
métlődő kényes voltát, melynél-
fbgva a közpolitikai dolgokkal is
nem egyszer érintkező protestáns
egyházügyek törvényes rendben-
tartása oly államférfiul tapinta-
tosságot is igényel, melyről a fö-
pásztor egyházkormányzói életé-
nek folytán már több alkalommal
győződtünk meg: ez életrajz már
rég megérdemli vala a nyilvá-
nosságot, hogy ha annak ko-
rábbi közzétételét ama szerény-
ség nem tartóztatja, mely az egy-
szerüség csendét szerető főpásztor
egyik legkedvesebb jellemvonását
képezi.

Nagy Mihály, dunántuli helv.
hitv. superintendens s rév-komá-
romi lelkész, Győrmegyében Rét-
alapon 1788-dik évi decz. 14-kén
született, tehát ez idén már
77-dik évét töltendi be. Rétalap-
ról azonban a család csakhamar
Veszprémmegyébe Ajkára, az
anyai jószágra költözött. A közép
és főiskolai tudományokat Pápán,
az irodalmilag is jelesen ismert
Tóth Ferencz, később superinten-
dens s Márton József tanárok ve-
zetése alatt végezte, és pedig oly
kitünö sikerrel, hogy azok bevég-
zése után ugyanazon fötanodában
* rhetorikai és logikai tantárgya-

at másfél évig tanitotta, a mikor közfigyelmet
tIhH S z é p tehetsége és szorgalma követkéz-
r ő l 1 1 , seniorra lett. 1813-ban végezvén az
müvelt i e í í i o r s á « o t ' m i S a főiskolától távol,
müvelt lelkü szüléinél tartózkodnék, a pápai
totanoüa történelmi tarárává választatott,
de oly foltétellel, h d ö b b ft k ü ] f ö l d i ^
intézeteket meglátogassa.. Még a fentebbi

Nagy Mihály, superintendens.
évben őszszel utnak is indult, legelsőben is
Bécsben telepedvén meg, hol a természet- és
vegytani tárgyakból rendkivüli előadásokat
hallgatott; s innét 1814-ben utazott tovább
Németországba, a magyar történelem és böl-
csészet koszorus irói Péczely József és Heté-
nyi János társaságában, másfél évet töltvén
a jénai, göttingai és marburgi egyetemek
sikerdus látogatásában. — Rendes és nyil-
vános tanárságát tehát a dunántuli egyház-
kerületben, 1815-ben kezdette meg, és igy,

NAGY MIHÁLY.

mint érintettük, még ez év folytán azon
szerencsében részesülhet, miszerint egyházi
hivataloskodásának 50 éves jubileumát ün-
nepelheti meg, mely ünnep, meg vagyunk
gyözödve, bizonyára átalános örömmel töl-
tendi el az egész egyházkerületet.

Nyilvános tanárságát, melyről a még
élö tanitványok kegyelettel emlékeznek,

1821-ig folytatta, a mikor a komáromme-
gyei vagyonos és népes Kócs helység egy-
háza hivta meg rendes lelkészéül. Mint kocsi
lelkész, alapos tudományossága és ékes szó-
noklata által csakhamar magára vonta a
tatai egyházmegye figyelmét, s igy lett már
1822-ben ugyanazon megyének jegyzője,
1826-ban helyettes s a következö évben
rendes esperese. Mint esperes, ugy a társa-
dalmi, mint a megyei közéletben is befolyá-
sos szereplésre volt hivatva azon kitünö ké-

szültségénél s ismereteinél fogva,
melyekkel magát minden irány-
ban megkedvelteié. Ez időre esik
házassága is Komárommegye
egyik előkelő családja magas mü-
veltségü tagjával, Thaly Ágnes
asszonysággal. — Velős szónoki
tehetségének ujabb elismerését
nyerte az által, hogy az 1839/40-
diki országgyűlésre az egyházke-
rület részéröl hitszónokul válasz-
tatott, hol gr. Teleki József, b.
Vay Miklós és idösb Pázmándy

Dénes, valamint a kedélyes Pá-
lóczy Lászlóval benső baráti vi-
szonyban élt, s minden oly kö-
veti értekezletbe, melynek tárgya
a vallásügyi viszonyok rendezése
volt, bizodalommal hivatott meg.
Az országgyülés végeztével az
egyházkerületnek egyházi főjegy-
zőjévé, s végre 1845-ben a meg-
boldogult Tóth Ferencz helyébe
minden részről nyilvánult teljes
bizodalommal superintendenssé
választatott meg. Világi elnök-
társa akkor id. Pázmándy Dénes
volt, mint köztiszteletben állott
kerületi főgondnok, kinek bölcs
és erélyes közremüködésével ugy
a rend, mint igazságkiszolgálta-
tás érdekében sok közhasznu in-
tézkedés történt.

1845-ben a komáromi egyház
elsö lelkészi állomása Szondy Lászlónak N.-
Kállóba lett elvitele által üresedésbe jővén,
az egész kerületben legnépesebb egyházköz-
ség egyedül őt óhajtotta lelkészül megnyerni,
s e végből igen számos és fényes küldöttség
fel is kérte. Itt iktattatott be nagy számu vi-
dékivendég é3nép örömteljes részvéte mellett
superintendens! nagy fontosságu hivatalába

2-ik szám.
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a hires debreczeni lelkész és tiszántuli supe-
rintendens néhai Szoboszlai Pap István által.
Nemsokára azután az ö számára is megnyilt
a beiktatás ünnepélyes cselekvényének apos-
toli alkalma, midőn a dunamelléki egyház-
kerület superintendensének, néhai Polgár
Mihálynak Kecskemétre, s ennek halálával
ismét a ma is életben levö s közösen tisztelt
7o>ó7cPál superintendens beiktatására Pestre
hivatott meg, az ünneplö egyházak részéröl
mindegyik alkalommal kitünő diszü ezüst
billikominal tiszteltetvén meg.

A köztiszteletben álló föpásztor azóta is
lankadatlan erélylyel s munkássággal szen-
teli idejét ugy superintendensi, mint lelkészi
hivatalának; valóban csodálni lehet a már
hajlott korú s jelenleg a ref. supsrintenden-
sek közt legidösb főpapban, ama még min-
dig ifju hevületű tevékenységet, mely szerint
az ünnepnapokon mindig s majd minden
második vá űrnap ö szónokol; s csodálni
továbbá a ritka éberségü emlékezötehetsé-
get, melynek tanuj :leit kedélyes és vidám
szellemü társalgásai s elbeszélései folytán
minden társaság valódi örömmel és élvezet-
tel tapasztalja. B.

Vigan e rövid életben!
(1840.)

Ma még örülsz az élet víg zíjának, —
S holnap taláa a sír homálya fed!
S miként ha soha nem is él él volna,
Egy rövid év, — s elhangzott már neved.

' Egyedül már csak sötétlő fejfádnak
Ajka szól rólad némán, hidegen.
Te, kit szárnyára nem von hir, dicsőség,
Feledve vagy, ha zár a sírverem.

Hallottam én a gyászfelek keservét;
S egy óra multán hangoí kaczaját;
Jó hogy nem hallja a sírjában nyugvó,
Saját torának vigadó zaját!
Sötét könyű helyett az elömlő bornak
Piros csöppje foly szét a gyászmezen.
Te, kit szárnyára nem vön hir, dicsőség,
Feledve vagy, ha zár a sir verem.
Lefolyt a gyászév, ifju özvegyednek
Szemén a bánat már múlón borong;
Mint dalló m'íh az ébredő tavaszban,
Föléledt keblén rajgó álma zsong;
Kizöldült ujra a vágy zsönge bokra,
Több, több virágot hajt az érzelem.
Te, kit szárnyára nem vőn hír, dicsőség,
Feledve vagy, ha zár a sirverem.

És te a földből még tán visszavágynál,
Elődbe futna hű nőd, azt hiszed?
Maradj; lehet, hogy örömet zavarnál :
Rózsás menyasszonyt, vig nászünnepet.
Ne higyj a habnak és az emberszívnek;
Nyomod eltünik rólok hirtelen.
Te, kit szárnyára nem vőn hir, dicaőség,
Feledve vagy, ha zár a sirverem.

Meg-mcgfordulsz még az évek folytában
Leghűbb barátod- ajkain : ,,Szegény!
Hányszor vigadtunk együtt! — megtört szemmai
Mint csüg^Ött rajtam végső estéjén!"
Elhalványul majd a mult lelke tükrén;
Uj képeket tár felé a jelen.
Te, kit szárnyára nem vőn hir, dicsőség,
Feledve vagy, ba zár a sirverem.
Fej fád kidől majd, sirhalmod beroskad,
Mind a ki ismert, elporhadva rég;
Hány és hány gazdát váltott ősi házad!
Uj nemzedéktől zajlik a vidék.
Száraz levélként a családfa ágán
Függsz már csupán : holt név. emléktelen.
Te, kit szárnyára nem vőn hir, dicsőség,
Feledve vagy, ha zár a sirverem . . .

Magamról szólok, s rólatok barátim:
Egyszerü fiuk, bor- s dalczimborák!
Most vigadjunk, mert nekünk túl az élten
Egy gödrön kivül e föld mit sem ád.
A mit nekünk szánt : zene, hölgy, barátság,
Ez mind innen a sirhalmon terem.
Vigan! Rövid a mi részünk; — kétszerié
Csüggjünk hát e szép, nyájas életen!

Szemére Miklós.
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Egy nóta meséje.
Népies beszély.

(Folytatás.)

IL
A nagykorcsma előtti téren vigan volta

fiatalság vasárnap délután. Szép zöld pázsit
terült el a korcsma elött, a melyet a „mi-
tetszik" ur, a korcsma kisboltos árendása,
még öntöztetett is, csakhogy kényelmes
tánczlielyül szolgáljon, s igy, minél több bor
fogyjon el, a mi a vigalmaknál meg is szo-
kott történni. Némelyik betyárosabb legény
kiviszi az üveget s ugy tánczol, egyik kezé-
ben a borospalaczk, a másikban a babája.

A három szál czigány keservesen muzsi-
kál. Nem is lehet megfelelőbben kifejezni
müködésüket, mert a klarinétos játszsza a
primás szerepét, nagyokat rikkantgatva han-
gos zeneszerével; a kontrás gyönyörüen sze-
kundál, a bőgős b'ile-bele dümmög. s készen
van a — muzsika. Nagyon jó ez ott, a hol
szilárd akarat van a mulatásra.

Itt pedig megvan a szilárd akarat. Az
eredeti, megvesztegetlen jókedv, a nép jó-
kedve, tör magának utat; lobog a pántlika,
fodros rokolya, az ingujjak felduzzadnak,
peng a sarkantyu s a jóvérü, erőteljes nép-
ség nagyokat kurjongatva lánczolja a czifra
magyar tánczot, némelyik legény kirakva
pogányul, tempóra, hogy akármelyik ballet-
mester se különben.

A tömeg egészen összegomotyodik; alig
lehet egyes arczot megkülönböztetni a se-
bes, szüntelen változó mozgásban.

— Húzzad czigány a ki áldod van! —
kiabálják a legények, a mint a zene a leg-
frissibs vág be, melyet csak a czigányok
tudnak s mely közönségesen a nóta végét
jelenti. S a táncz folytatása megmutatja, hogy
nem szájhösök, kik ezt kiabálják, hanem
megállják a sarat emberül. A táncztermek-
ben sokszor hallja az ember az ,,ujrá"t,
„hogyvolthogy?"-ot; hanem a mi vitézeink
majd bele halnak, ha kivánságuk szerint a
táncz egy kissé tovább tart a szokott rövid
tusnál. A parasztle^ények kitánczolják a
klarinétból a legutósó szuszt is.

„Mitetszik ur" o*t sürög-forog vendégei
között, szives készséggel hallgatva meg és
teljesítve parancsaikat, kivált ha egy uj üveg
bort illetnek. Széles ragyás arcza örömtől
sugárzik, s jókedvüen mosolyog, ha vala-
melyik gazda-legény barátságosan a vállára
üt, s délczeg hányivetiséggel kiáltja fülébe :

— De savanyu a bora, hanem azért hoz-
zon belőle még egy üveggel, „mi tetszik
uram."

Nem késik nyájasan mentegetni magát :
— Nem ért meg a szőlő az idén, azért

savanyu a bor!
Aztán hozzá teszi :
— De hamis maga, Pálya öcsém. Tudja,

hogy en*em Griibelesznek, Grübelesz Ein-
mánuelnek Innak s mégis mindig „initetszik-
nek" szólit. Egyszer majd nem tetszik.

— No, no! — engesztelik a legények. —
Ne dúzza fel azt a kajla orrát. Nem látjuk
mi kimondani az igazi nevét, aztán mindenki
ugy Szegény Grübelesz Emmanuel ur protes-
tálhat az ellen, hogy mitetszik-nek hijják;
rajta marad a csufnév még az unokáján is,
hacsak más vidékre nem költözik. Arra pe-
dig ugy tett szert, hogy mikor megtelepült
a faluban, hát csak nagyon kis boltja volt,
alázatoskodott tehát a falu népe elött ször-
nyen, s mindenkit ugy fogadott, hogy : „mi
tetszik, ifiasszony?" — „mi tetszik kigyel-
med?" innen aztán rajta maradt a mitetszik
név, nem is mossa le róla többé senki. Pedig
mióta megszedte magát, s a fiát Pesten já-
ratja iskolába, nagyon restelli a dolgot. A

szive különben jó, és szereti a népet, azért
restelkedése csak ily ártatlan ellenzésben
nyilvánul, a mivel aztán senki sem törödik.

Javában folyt a mulatság, midőn a kör
szélén álló nézőközönség közé, mely legin-
kább tánczolni vágyó, de senkinek sem kellő
öregebb leányokból és asszonyokból állott,
a kik azzal töltötték idejüket, hogy szólták
egymás közt a tánezolókat, egy fiatal szőke
leány lépett.

Epén akkor jött ki a korcsma nyitott aj-
taján egy nyalka legény, s a mint elment a
leány mellett, megölelte a derekát s belera-
gadt a tánezba. Ezzel azt akarta jelenteni,
hogy : „szabad esedeznem?"

A leány majdnem felsikoltott ijedtében;
szinte haraggal tekintett a legényre, mint a
ki nem szereti az ilyen tréfát. De a legény
erősen átölelve tartotta egyik kezével, a
másikkal félrevágta bokrétás kalapját, s
beleigazodva a taktusba, ugy megapróztatta
a kis leánynyal a csárdást, mint annak a
rendje.

A kis lány aztán nem is látszott nehez-
telni. A mint megnézte tánezosát, mindjárt
látta, hogy annál nincs derekabb, takaro-
sabb legény a vigadók között. A mi bojtá-
runk volt, a Pattiucs Józsi, igazi nevén :
Kerekes József, vagy Józsep, mint az ottani
táj szólás ejtette.

A legénynek is el kellett ismernie, hogy
a kis leány, a kit csak ugy vaktában kapott
bele a tánezba, módos egy teremtés. Akár
valami kisasszony! Szép lialavány orczája
volt, élénk nagy szeme és piczi piros szája;
fekete haja szép tarka pántlikába volt fonva;
ingválla, kék pettyes viganója illett neki
nagyon, de még a czipellö is kicsi lábaira.
Derék kis leány volt; a legény majd el-
nyelte szemeivel, ugy megbámulta az első
tekintet után.

A leány szemérmesen lesütötte szemét
a tűzes nézés elöl. A legénynek még jobban
megtetszett e miatt. Meg is dicsérte magá-
ban érte : jó, ártatlan kis leány lehet.

Szivét valami édes melegség futotta el,
a mint. igy nézte tánezosnőjét, a kinek szép
gömbölyü karjai vállain nyugodtak.

— Honnan kerültél hugom — szólt
hozzá tánczközben — hogy még eddig nem
láttalak. Uj vagy a helységben bizonyosan.

— Három hete következtünk ide, felelt
a leány, csak most nézve ujolag a legény
szeme közé.

— Mindjárt tudtam; — mondá a legény.
Aztán hát honnan?

— Messziről, a harmadik vármegyéből, a
hol édes apám juhász-számadó volt. Deme-
terkor ott hagyta a szolgálatot, mert meg-
öregedett már, a mint mondja. Ugy hurczol-
kodtunk ide Kardos Péterékhez, a ki atyánk-
fia Isten jóvoltából.

Kardos Péter egy szegény zsellérember
volt. Ha odahurczolkodtak, nem gazdag
leánynak kell lennie.

Jól esett a legénynek, hogy a kis leány
szegény; maga sem tudta miért. Szinte
megsajnálta az „árvát," és még erősebben
szoritotta magához, a mint a lassút járták.

— Hát aztán mi az édes apádnak a tisz-
tességes neve?

— Az is Kardos. Kardos Márton.
-- Hát te is kardos vagy? No, nem ugy

értem, no. Hanem hát mi a másik neved ?
— Julcsa.
A legénynek nagyon megtetszett még

a név is. Ugy érezte, mintha először hallaná
életében azt a nevet.

— Julcsa? Ejnye de szép!
A leány felnézett reá, hogy vajjon nem

csúfságból mondja-e? Hanem a legény ar-
czán nem látszott, hogy tréfálkqzni akarn**-y.

Olyan merengően volt szeme a leány arczára
függesztve, hogy az csak megint lesütötte
az övét.

A zene a frissibe vágott. Józsi felrázta
mamit elandalodásából, a másik oldalra
vágta kalapját, s tánczolt és tánczoltatta a
kis leányt szertelen jókedvvel.

A tehetősebb legények nem engedték
elvégzödni a muzsikát. A czigányok tehát
pihenésül ismét egy lassúba kezdtek. Ekkor
megint beszélgethettek.

— Aztán, mondjad csak Julcsa, — kezdé
meg a legény a beszéd folytatását, — nem
sajnáltad ott hagyni azt a vidéket?

A leány egyszerüen felelte :
— Nem.
A, legény mélyen szeme közé nézett, s

akkor valami nagyon fontosat kérdezett,
mert a hangja szinte megremegett bele :

— Nem sajnáltál ott hagyni valakit?
A leány nyugodtan, őszintén nézett

szeme közé.
— Nem! — felelt teljes ártatlansággal.
A legény hitt neki, s nagyon jól esett

szivének valami.
— Hát nem volt szeretőd?
— Nem.
— Igazán nem volt?
— Igazán.
Ismét friss következett. A legény még

lejebb vágta kalapját, s még szilajabb jó
kedvvel tánczolt.

A nap már áldozóban volt, midőn egy
öreg ember intett a leánynak, a ki nagyon
barátságosan elbúcsúzva a bojtártól, hozzá
sietett s vele együtt távozott.

Józsi utánuk bámult, mig csak szemével
beérhette öket, akkor megfordult és beha-
ladt a korcsma udvarára. Megoldozta az
ágashoz kötött méneshajtót, felugrott reá s
a korcsma hátulsó ajtaján szépen kilo-
pózott.

Máskor még ilyenkor be szokott menni
a korcsmába. A táncz után legényes mulat-
ság szokott következni, a melyből addig
nem távozott, mig vagy mindenkit ki nem
vert, vagy öt ki nem lökték.

Most ugy vonta valami ki a szabadba,
maga sem tudta : mi ? Csendesen fiityörész-
getve ért ki a faluból. A csillagok fenn vol-
tak az égen, mire a pusztára a méneshez
kiért. Felnézett a csillagos égre, aztán el a
falu felé — és végtelenül boldognak érezte
magát.

Aztán elfogta szivét az érzés egészen; ki
kellett törnie. Az ismert dallamra uj verset
rögtönzött és sokáig énekelgette a ménes
mellett a csendes éjben :

Csillagos a nagy magas ég, de fénylik.
Megvallanád-e, hogy szeretsz, ha kérdik?
Szegény vagyok, nincs semmim a világon,
Megélünk a karámban is, galambom.

Igy származik a népdal. Igy nő egyik
a m á s i k U t á n . (Folytatása következik.)

Hírlapirodalmunk a 19-ik században.
Harmadik közlés 1#41—1847.

(Folytatás.)

„Hírnök." 1837. júl.-ban Pozsonyban ke-
letkezett és alapitója Balásfalvi Orosz József

**1 nagy ügyességgel szerkesztetett. A konser-
••u\.frdekeket Dessewffy Aurel felléptéig a Hir-
1 'Pviselte, de részint, mivel e különben tehet-

O zá<»Írfi^ ~ O r o s z t - '• K o s s u t h n a k hajdan az(jrszaggyu l é g i tudósitások szerkesztésében egygy
nS 1 -tT, T o l t - színváltozása miatt, az ellen-

zék elött tekintélyét egészen elvesztette, részint
mivel a lapnak magának sem volt határozott szí-
nezete, s konaervativ szellemű czikkei mellett
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Nagy Károlytól, radikál irányu czikkeket is
gyakran hozott, részint végre mivel egy Pozsony-
ban megjelenő provinciális lap, bár miként szer-
kesztetnék, a sikerre nem sok reménnyel biztatott.
A közvélemény a Hirnököt megjelenése óta a ma-
gyarországi torysmus képviselőjének tekintette,
de nemcsak mint bizonyos politikai vélemény
képviselője tartatott hirlapi literaturánkban szük-
ségesnek, hanem mint oly organum is, mely-
ben sok jeles és korszerű tárgy szokott meg-
fordulni s mely polémiái által sok visszaélés-
nek elevenébe hatott, és a véleményeket titkos
zugolyaikból a nyilvánosság napfényére vonta;
— különösen midőn még a kormány érdekei
mellett határozottabban nyilatkozók, s benne
Csató Pál igen élénk szemlét tárta a magyar la-
pok felett s ez által irodalmunkat szokatlan nagy
mozgásba hozta s a maga nemében czélirányosan
tölté be helyét. Később azonban e lap irányát sza-
batosan meghatározni nem tudnók, tartalma sem
oly érdekes, mint azelőtt. — E lap egyébiránt a
külföldre több gondot forditott, mint egyéb lap-
jaink, s ez dicséretére válik; typographiai elegan-
tiára nézve egyik politikai kollegája sem mérkőz-
hetett vele, izléssel voltak elrendezve hasábjai stb.
szóval, a Hírnök igen fontos korjelenés volt. —
Segédszerkesztői voltak Matics és Nagy Elek; az
utolsó, 1845. évben pedig Birányi (Schulz) Ákos.
— Melléklapja, a „Századunk" egy ominosus
nyomtatási hiba szerint nagyon száradt, alig ta-
lálni benne imitt amott — milyen például Nagy
Károly elmés „Hungaricá"-ja — egy szál szomoru
virágocskát. Hazánkra vonatkozó több jeles czik-
ket közölt még Csaplovics és Gyurikovicstól.
Megszünt a két lap 1845. jún. végén. — Megje-
lent a Hírnök Pozsonyban nagy egészrét iven, a
Századunk 4-rétü féliven minden héten kétszer,
hétfőn és csütörtökön, később kedden és pénteken
velinen; Schmid Antalnál nyomatott; előfizetési
ára félévre 4 ft. postán 4 ft. 24 kr. 1814-től 4 ft.
48 kr. p. p.

(Liter. Lapok. 1841.1. 47. 50. Pesti Hiríap. 1348. I. 7.
— 1815. II. 47. 1. — Tud. Tár. 1842 VI. 481. — 1843.
VII. 481. — Athenaeum. 1841. II . 383. 398. - Horváth M.
Huszonötév Magyarország történelméből. Genf. 1864. II.
öl. 192. - Honi irod. Hirdető. 1844—7.)

„Pesti Hiríap." Kiadó-tulajdonos Landerer
Lajos, szerkesztő KossuthLajos. Megindult 1841.
jan. 2-án szombaton. E folyóirat szelleméről és irá-
nyáról legjobb lesz magának a hires szerkesztőnek
bevezető szavait hallanunk. „Midőn szerkesztés-
hez fogunk, oly meg-g-yó'ződésből teszszük azt,
hogy a napnak tömérdek szükségei közt alig van
egy-egy sürgetőbb, mint oly időszaki lap, mely a
nemzet életének hü tükre legyen: közzé, nemze-
tivé tegye öröm s bánatnak, hűség s törvényes-
ségnek, bajnak s hiánynak minden érzetét, melyet
a nemzet szivében egy hangrezgésre találni, köz,
magas és szent érdekek jogosítanak, és szabad
tért nyisson az észnek, értelemnek, jóakaratnak,
hogy szűkkeblüséget, mint elbizakodást egyaránt
kerülve, vak előszeretet, vak előgyülölség nélkül,
higgadt kebellel s ama mérséklettel és illedelem-
mel, mely a jó szándék és igazság bélyege, meg-
vitassák és előkészitsék a napnak nagy kérdéseit,
mikben e honnak jövendője rejtezik. . . . Ismernie
kell tehát a nemzetnek előbb önmagát, és ismernie
kell szükségeit, aztán megvitatni czélt és eszközö-
ket, dolgot és módokat, minden oldalról, s ha ek-
kor elkövetkezik a törvényhozás ideje, áldásdás
leend mindenik törvény, mert egy-egy socialis
meggyőződést mondott ki" . . . — A Pesti Hírlap
megjelenése valóságos korszakot alkotott. Meg-
lepő volt a közönségre nézve, hogy abban Kossuth
Lajos, ki nem rég bocsáttatott szabadon fogságá-
ból, melyre irott „Törvényhatósági Tudósításai"
miatt itéltetett volt el, mutatta be magát, szer-
kesztőül. A lap kiadója, Landerer nyomdász meg-
nyervén az engedelmet, kérdést tőn Metternich-
nél, nem fogna-e lapja akadályra találni, ha annak
szerkesztését Kossuthra bizná? A válasz meg-
nyugtató lőn, s Kossuth átvette a lap szerkeszté-
sét, kinek népszerü^ személyisége, még inkább
pedig élénk, szónoki irálya, mely épen ugy értette
az érzelmeket felmelegiteni, mint a szárazabb
vitatásokat is Ízletes lében adni olvasói elé, a
lapnak nálunk eddig szokatlan terjedelmet s ked-
vességet szerzett. Rövid idő alatt ötezernél több
példányban nyomatott (mely számra többi lapjaink
összesen sem birtak felemelkedni), s nem csak
tükre, hanem vezére is lett a szabadelvü nemzeti
mozgalomnak. A programmban „mérsékletet és
illedelmet, moly jó szándék és igazság bélyege"
igért Kossuth az idő nagy kérdéseinek megvita-
tásában ; de egyszersmind azt is kijelenté, hogy
„szennyes érdekek vezetni soha nem fogják, s

meggyőződése nem lesz eladó; észnek és okoknak
ugyan mindig hódoland; de más semmi, s neve-'
zetesen Nagy Pál egykori szavai szerint, sem á̂
hatalmasok komor tekintete, sem polgártársainak
heve soha el nem tántorítja. Elvei a haza átala-
kítása tekintetében ugyanazok voltak, melyeket
Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Deák Fe-
rencz és Batthyányi Lajos nyomdokai után az
egész ellenzéki párt magáéinak vallott, s melyek-
nek a nemzetiség kifejlése s erősödése, a szabad
föld, az ősiség eltörlése, az örökváltság, a közadó-
zás és a képviseleti rendszer tágítása, mintegy
sarkpontjait képezték.

Sokan, kik tán magukat érintve érezték, nagy
lármát ütöttek, az igazgatás körében fölfedezett
számos visszaélés napfényre hozása s nyilvános
gáncsolása miatt; még maga Széchenyi is, a reform
e kezdeményezője, ki életfeladatául tűzte ki ma-
gának hazája s nemzete ujjászületésének eszköz-
lésére fordítani egész hazafiui buzgalmát, miben\ •
fáradhatlan tevékenysége és rendkivüli talentumai v-
által már valóban is oly nagy eredményeket te-
remtett elő, mind erkölcsi mind anyagi tekintet-
ben, — hazafiui kötelességének tartá, felszólalni a
Hiríap ellen, melynek irányát veszélyesnek tartá.
A Pesti Hiríap három és félévig 1844. jún. végeig
volt Kossuth szerkesztése alatt; s azt még ellen-
ségei sem tagadhatták, hogy a hirlapi irodalmat
tulajdonkópen ő teremtette, ő tette azzá, minek
lennie kell :,,óramutatóvá a nemzet életében, haj-
nal csillagává a világosság napjának, a jelen izzadó
munkásává a rejtekben csillámló szellemszikrá-
nak, őrjévé a jogszerűségnek, reményhorgonyává x

a szenvedőnek, zászlóvá, mely körül szellemi tá-
bort üssenek, kiket egyenlő elvek vezetnek, kik-
nek szivökben egyenlő érzelem ég." Előtte a lapok
jobbára csak napi események tárházai voltak, ő
azt nemzeti átalakulásunk tanszékévé tette, hol
minden reform, minden teendő megvitattatott, hol
a nemzeti élet minden lüstetése, minden szüksége,
hiánya, s a, mód és eszközök, melyek által azon
segiteni lehet, felvilágosittatott s előterjesztetett.
Ö tette a honi időszaki sajtót minden művelteb-
bek életszükségévé. Előtte a nagyrészben silány
lapok csak tengettek; ki jobb lapot olvasni vá-
gyott, francziát vagy németet olvasott, a legjobb
is alig emelhette előfizetőinek számát kétezerre.
A Pesti Hirlapot mindenki nagy kiváncsisággal
olvasta, minden száma hozván valami érdek
nemzeti élet változatos mezejéről. Előfizető'•••:'-:
száma a hatezret meghaladta; holott versenytár-
sainak néhányai is több olvasóval dicsekedhettek,
mint azelött.

Lényegesen különböző, kétségkivül alapo-
sabb, mert a tudomány szilárd talapjára fektetett
elvekből indultak ki a Hiríap későbbi szerkesztői.
Ezek, mindnyájan szintoly kitünő tehetségű, mint
jeles készültségű fiatal publicisták, a nyugateuró-
pai fejlettebb politikai tudományok s állapotok
tanulmányozása által érlelt, magasabb államfér-
fiu! nézeteket s elveket hoztak a lap szerkeszté-
sébe. Szalay László, a főszerkesztő, midőn e hir-
lapot 1844. közepén átvette, az alaposan tudomá-
nyos férfiu reputatiójával igen, de népszerűséggel, •
kivált mint Kossuth szerkesztő-utóda, nem birt,
nem birhatott a közönségben, melynek őt maga
Kossuth is mint becsületes, de idegen embert mu-
tatta be búcsúszavában. Szalay egy év mulva Csen-
gery Antalnak adta át a szerkesztői tollat; de
utóbb is számos éven át munkatársa maradt a
lapnak, folyton alapos czikkeivel gazdagítva an-
nak hasábjait. A szerkesztő változása nemcsak nem,
csökkentette, de sőt némi tekintetben emelte a
lap belbecsét; mert Csengery hasonló alapos tu-
dományossággal s politikai képzettséggel több
gyakorlottságot, sok oldalú ismereteivel folyéko-
nyabb, rövidebb, világosabb irályt vitt a szerkesz-
tésbe, mi hirlapnál, mely könnyü értelmet igénylő
vegyes közönséghez szól, lényegesTíilajdonság. —
A szerkesztőkénél nem ritkábban találkozott a
közönség e lapokban b. Eötvös József, Trefort
Ágoston — kik 1844. jul.-tól szerkesztó'társakul
tünnek fel, továbbá b. Kemény Zsigmond, 1846-
tól Csengery szerkesztőtársa, Irinyi József, —.
ki a külföldi rovatot szerkesztette, — Stuller s
több mások neveivel. — Különösen kiemelendő}
Csengery Antal működése a Hírlapnál, ki már
1843-ban az országgyülési tudósitások egy részét
irta bele. 1844. jul.-tól kezdve pedig e lapnak
rendes főmunkatársa lett, szóval, ő szerkesztette
az egészet; 1845. júl. l-jével, midőn társai kérel-
mére a hanyatlásnak indult lapot átvette, alig volt
annak 500 előfizetője, — ő lehelt bele uj életet,
ugy hogy az előfizetők száma 1847. végével,
politikai lapnál akkor még hallatlan számot, —

az ötezerét — meghaladta.
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A Pesti Hiríap e férfiak keze alatt a legtöbb
anyagi, társadalmi s magánjogi reformokra nézve
ezentul is megtartá ugyan eddigi irányát; de a
nyilvánjogiak tekintetében uj tanoknak, uj rend-
szernek lőn hirdetője.

Közreműködtek e lapnál: Frankenburg Adolf,
ki a „fővárosi újdonságok" rovatot irá, mit annak
idejében legalább is oly mohósággal olvasott a
közönség egy nagy része, minővel Kossuth vezér-
czikkeit.

Később ezen rovat Írásától hivatali fel-
8Őbbségétől eltiltatván, lelépését Kossuth mél-
tányló szavakkal hirdette lapjában. Ezen rovatot
Vahot Imre vezette 1845 első negyedében; ő
utána Pákh Albert lett a Pesti Hiríap „újdon-
dásza," s egyszersmind ezen szót ő hozta be iro-
dalmunkba. — 1847-ben Pálffy Albert irta ezen
rovatot.

Megjelent és nyomatott a P. H. Landerer és
Heckenastnál, hetenkint kétszer, szerdán szomba-
ton két-két iv; 1845. l-töl ápril négyszer kedden,
csütörtökön, pénteken és vasárnap ivrétalaku egy
iven, velin papiroson; félévi ára helyben 5 ft.
postán 6 ft. volt p. p., a postai bér 1847-ben két-
szeri küldéssel 2 ft. 24 kr., négyszer küldve 7 ft.
12 krra emeltetett. Az előfizetők száma : 1842.
nov.-ben 4112 példányból, helyben 442, vidékre
3670 péld. adatott ki; 1847 első felében 3423 pél-
dány külde-
tett szét ösz-
szesen.

(Uj Ismere-
tektára. II. 253.
III. 487. IV.
490. VI. 257.
407. — Tudom.
Tár. 1842. VI.
481., 1843. VII.
481. Horváth M.
Huszonötév Ma-
gyarország tör-
ténelmdból. Genf
1864. l I . 53. 55.
59. 192. 287.
290. — Pesti
Hiríap 1842. II .
788. 1818. I. 1.
V 2 f — 1847.
I. 252. 1. —
Honderű 1845.

I. 506. - Vas.
Ujs. 1860. II .
593. 1. — Or-
szág Tükre. —
1863. 21. 5 sz.
278 1. 0_A rcz-
kép-Album. A
Hölgyfutárhoz.
Pest, 1855. I
27. — Danielik.-
Magyar irók. —
Életrajz-gyűjte-
mény Pest, 1858

II. 389.)
(Folyt, k&vetk )

A pesti alsó dunai kőpart épitése.
Az „Angol királynő" s a Wurm-ház között

emelkedik föl félelmes magasságban a redoűte, s
vele — a kiadás, mely százezrekkel haladja tul az
eredeti költségvetést.

Miután ez emlékszerü épület külsejének raj-
zát már e lapok 1863. évi folyamában bemutattuk
s belsejének egyes részleteit majd a teljes bevég-
zés után nemsokára szintén közölni fogjuk : ne
bocsátkozzunk ezen ugy is sokat feszegetett kér-
désbe s maradjunk meg sétálói tisztünknél; foly-
tassuk azon utunkat, melyet egy korábbi számban
megkezdettünk.

Azon megjegyzést azonban még sem fojthatjuk
vissza, hogy a redoűte, ha szép épületnek vallják
is, környezetének kárán lett azzá, mert a jobbról
g balról sorakozó házak, melyeken azelőtt szere-
tettel pihent meg szemünk: megtörpülnek ez óriás
mellett 8 szinte neheztelőleg pillantunk föl hozzá,
sőt meg is ijednénk tán kissé tőle, ha nem tudnók,
hogy, jóllehet bástyákkal g tornyokkal diszlik,
nem arra van hivatva hogy a szt.-gellérti erőddel
daczoljon, s hogy redoúte nevéhez hadászati érte-
lemben legyen hü, hanem hogy azon fogalomnak

> feleljen meg, melyet egy korábbi nemzedék füzött
agyonbombázott elődéhez.

A redoűte-épülethez alázatosan csatlakozó ház-

sor boltjaiban : kőfaragók, antiquariusok s ken-
derkereskedők telepedtek meg leginkább. Késő
őszig, az első cseresznyétől az utolsó almáig, nagy-
beszédü kofák táboroznak ott, télen nyáron pedig
szellős sátrak alatt s ponyvákon élelmes szatócsok
árulnak bicskát, szalagot, háromszinü kókusz-
szappanyt, olvasót, „Zöld Marczit," bajuszpödrőt,
igazi álgyöngyöt, imádságos könyvet, folt-tisztitó
vizet, szent képet, szörnyet mutató tükröt, borot-
vát stb. hasznos s hasztalan portékát, mig földre
teritett, a hamiskodó szél incselkedései miatt, sar-
kain heverő téglákkal lenyomtatott gyékényeken,
fehér pettyes kék vászon, kékes gyolcs s Garibaldi
arczképével pompázó tarka kendők kisértik a
„voaczi" s szt.-endrei menyecskéket, kik káposz-
tafejekkel s dagadó czip 'ikkal színig rakott kom-
pokon tanyáznak lenn a Duna legszélén.

E perczben azonban ugyancsak el van torla-
szolva az ut az alsó kőpart végétől csaknem a
görög templomig.

Epén most ássák a főcsatornát, mely a Du-
nába vezetni van hivatva mindazt, mi a városi né-
pesség egészségére nézve káros.

Magasió agyag-partokon magyar és tót nap-
számosok atyafiságos egyetértésben talyigáznak
egymás mellett, mig lenn, hat-nyolez ölnyi mély-
ségben alakítják az öblös tégla-csőt vidám kőmi-
vesek, kiknek kezeibe egy hosszu létrán egymás-

párolognak nagyhasu fazekakban, s darabonkint
három krajczárjával ajánlkoznak megtölteni a
megéhesedett napszámos gyomrát, ki pontban
tizenkét órakor már javában ott kanalozik a de-
rék szakácsné tartalmas, olcsó járműve mellett.

Chinai törvénykezés.
A népek bölcsője, Ázsia, keleti oldalán fek-

szik a mennyeî  birodalom, China. Kiterjedése oly
nagy, hogy egész Európát felülmulja, de a nagy
népözön, mely a roppant birodalmat lakja, művelt-
ség tekintetében messze elmaradt. A kül nemze-
tek minden közlekedésétől elzárkózva, nem csoda,
ha most is ott áll, a hol ezer év előtt állott.

Ezer év a népek történetében is hosszu idő,
csak a chinaiaknál nem hagyott nyomot. Mig a
haladó kor más nemzeteket szilaj folyó gyanánt
sodor magával, a mennyei birodalom mozdulat-
lanságban tesped, mint a lusta tó. Az unokák
nem kivánnak többet tudni, mint a mennyit ős-
apáik tudtak, nem akarnak vitézebbek lenni, mint
azok, s innen van, hogy legnagyobb bölcsük, a
ki közöttük irni megtanul, mire magára fél élet
kevés, mert minden szóra külön jegyök van; leg-
nagyobb hős köztük az a fegyveres rendőr, ki jól
megtudja őrizni az összekötözött rabot.Különben

is Chinának
igen békesze-
rető jámbor
népe van; még
ebben is hű
ősei szokásai-
hoz, kik ké-
szebbek vol-
tak száz meg
száz mérföld-
nyi kőfalat
vonni orszá-
g u k hatá-

rain, sem-

A pesti alsó dunai kőpart épitése. — (Lüders rajza után

fölött vagy alatt álló gyerkőezök röpitik a messze- j
porzó vörös koczkákat. í

A tovább épülő kőpart előmunkálatait hosszu
deszkakerítés födi el, melyen belől élénkséggel
foly a munka.

A viz kirekesztésére száz meg száz czölöp
van szorosan egymás mellé ékelve, melyeket ká-
bító ütésekkel gőzerő által hajtott cyclopi kalapács
kerget az engedékeny iszapba. Az egész láttávla-
tot keresztül-kasul szegő gerendák, léczek, áll-
ványok, kőlialmazok s hatalmas homokbuezkák
hálózzák be, mely hálónak horgait ide-oda siető
vagy czammogó alakok be-betöltik egy másod-
perezre. Az egész egy érthetlen zűrnek, bábeli
zavarnak látszik arra nézve, ki e tömkeleget s a
benne rajzó tömeg kiszabott utaít nem ismeri.

Valamennyi napszámosnál, az alant harsány
hangon parancsolgató palléroknál s igazgató mér-
nöknél is, magasabb állást foglal el ÜZ a két em-
ber, kik egy órai szüneteléssel, kora reggeltől az
est beálltáig szivattyúzzák a vizet ama hevenyé-
szett deszka-csatornákba, melyeken át rotyogó
mészoltókba, vagy amaz ágyakba csergedezik,hol
főveny, mész és viz azon péppé vegyül, mely szá-
zadokra szánt egyesítésére szolgál a tégláknak, t.
i. a malter, mint ezt jó magyarsággal szokás kife-
jezni.

A deszkakerítésen kivül piczike,.négy kere-
ken járó szekereken roppant átniéiöjü goinbóczok

hogy fegyver-
rel v é d t é k
volna azt, szi-
laj szomszé-
daik becsapá-
sai ellen.

Azonban,
mint minde-
nütt, ugy Chi-
nában is meg
van az a rosz
szokás, hogy
az enyém s
tied közt kü-
lönbséget ten-
ni nem min-
denki tud;sőt
akadnak, a kik
erővel ragad-
ják magukhoz
a másét, s
minthogy ily-
lyenek ezer
évvel ezelőtt
szintugy le-

hettek, természetes, hogy ezek ellen ma is az
ezer éves törvény egész szigorával járnak el.

Egy utazó, a ki három évvel ezelőtt Chiná-
ban járt,a következő képét adja a chinai törvény-
kezésnek.

Tientsin környékén a rablóbandák nagyon
elszaporodtak, annyira, hogy a sok rablás és gyil-
kolás a felsőbbség figyelmét is magára vonta, s
császári parancs jött Pekingből a város kormány-
zójához, hogy a megzavart közbátorságot minden
áron állítsa helyre. Ez rögtön szétküldé embereit
minden irányban, a kik a szomszéd helységekből
temérdek embert fogtak össze, köztök valószinü-
leg sok ártatlant is, de mindenesetre több olyat,
a kik a rablók föl nem jelentése által bűnrészesek
voltak. Tientsinben •• magában szintén igen sok
embert fogdostak össze.

Ezek fölött a kormányzó saját személyében
maga tartott Jtélőszéket, s a legrövidebb uton
végzett mindenkivel. Soknak fejét leüttette, mások
nyakukra kalodát kaptak, de legalább is a talp-
botozást egyik sem kerülte ki. Ez a rettenetes
föllépés használt is, mert sok ideig nem lehetett
tolvajságról és rablásról semmit hallani Tientsin
környékén, s a kormányzó, annyi kioltott és meg-
kinzott ártatlan élet után, azon tudósitást küldötte
Pekingbe :

,.Megtettem kötelességemet."
Nehány ily bünügyi tárgyalásnál.— irja az

emlitett utazó, — magam is jelen voltam, s igy
mint fül- és szemtanu beszélhetem el az ott vég-
hezvinni szokott kegyetlenségeket. A kormányzó
egy külön mellékszobát rendelt számomra, hol min-
dent láttam, » nélkül hogy engem láttak volna.

A tárgyalási terem, épitészeti tekintetben
gemmi nevezetest nem tudott fölmutatni, de an-
nál érdekesebb volt azon eljárás, melyet benne
töretni szoktak.

Kivül az udvaron apró lyukak, bambusz-
l^czekkel erősen elrácsozva, első pillanatra sejteni
engedik a börtönöket, melyekbe az elitélendő
bünöst éjiszállásra zárni szokták. Az udvaron
egész sereg, részint már elitélt, ré-
szint még elitéletlen bünöst pillan-
tottam meg, száraz, kiéhezett, hal-
vány alakokat, a kik a napon süt-
kéreztek. Némelyik hatalmas vas-
golyóhoz volt lánczolva, ugy, hogy
mozdulni sem tudott; másiknak
keze lába annyira össze volt szo-
ritva, hogy legfölebb ugrálva ha-
ladhatott pár lépést előre; mig
ismét másoknál az egyik kéz és
egyik láb deszkakalodába volt
szoritva; de legfeltűnőbb volt előt-
tem a büntetés egy sajátságos
módja. Nehány elitéltnek vállain
egy-egy nagy kiterjedésü öblös
kádat pillantottam meg, melyből
csak nyaka látszott ki, s a kéz
számára volt hagyva egy pár apró
nyilas, csak akkora, hogy bennök
a kéz mozgathatásáról szó sem le-
hetett. Az egész teher a vállakon
nyugodott, s az elitéltnek, ha mo-
zogni akart, az egész faketreczet
vinni kellett magával. Legnagyobb
kínjába került, a mikor megpihenni akart, mert
ez csak ugy volt lehetséges, ha térdeire bocsátko-
zott le, a mi rendesen nagy fájdalommal járt.
S az elitélt sokszor hónapokon át viselte e faka-
liczkát. Enni és inni természetesen maga nem
tudott, de van Chinában egy dicséretes szokás,
mely az ősidőkből egész mostanig megmaradt, s
mely méltó lett volna, hogy másutt is megmarad-
jon. A szerencsétlent ugyanis hű nője nem hagyja
cserben,s mint képünk
mutatja,kosárban rizst
és disznóhust visz szá-
mára, s miután ennie
adott, szerető kézzel
törüli le homlokáról az
izzadságot. — Elviszi
hozzá gyermekét, de
a kis chinai még nem
tudja fölfogni a szo-
moru családi jelenetet,
s anyja hátáról ko-
moly tekintettel pislo-
gat végig a börtön
udvarán.

A tárgyalási te-
rem bejáratánál már
előre nagy embertö-
meg sereglik össze,
mert a chinai törvény-
kezés egyik szép ol-
dala a nyilvánosság.
Majd megnyilnak a
terem ajtai, a közön-
ség nagy örömmel to-
lul be, s nagy része
gyönyört talál azon
kínvallatásban, mely-
lyel az oda került sze-
rencsétleneket kínoz-
zák.

A terem egyik
oldalát emelvény fog-
lalja el, melyhez 12
lépcső vezet föl; ezen
foglal helyet a man-
darin, hivatalos birói

és

szerszámokat, azután halk morajt, majd vad lár-
mát támasztanak, hogy a vádlottra ráijeszszenek.
Rendőrök sem hiányzanak, kiket mandsuknak ne-
veznek; fegyverők rövid dárda és két kard, de a
melynek csak egy hüvelye van s igy Chinában
megezáfolják azt a magyar közmondást, hogy :
„Két kard nem fér egy hüvelybe." A falakon s a
boltozaton hatalmas lámpák osztanak néha több
világosságot, mint maga a bölcs mandarin.

Ezután elkezdődik a vallatás. Ha a vádlott
valamit tagad, a biró egy lapocskát vesz elő, s
arra valami számot jegyez, s a bakónak dobja. Ez
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Elsülyedt falvak a Fertő mentén.
Közcsudálkozást gerjesztett a természet-

nek ugyszolván szemünk láttára tapasztalt
müködése, midőn 1831. évi julius havában
Sziczilia északi partján — és pedig Sciacca
és Pantellaria közt — rögtön egy uj sziget
támadt. Vulkanikus erő által emelkedett a
tengerszine fölé, és a franczia akadémia által
a tünemény megvizsgálására kiküldött tu-

arra valami szamot jegyez, s a DauonaK uooja. ÜZ «• J ° o
annyit jelent, hogy annyi bambusbotot kell a vád- \ dós Prevost Unstant, ezen szigeten szept,

29-én kiszállhatott. E szige-
tet, melyet Ferdinandeá-nak
neveztek el a nápolyiak, 1832.
év folyamában jóformán már
megint el volt lepve a tenger
hullámai által, — azaz : ismét ,
sülyedt.

Nem kevésbbé nevezetesek
azon jelenségek, melyek ha-'
zánk egyes részein felmerül-
nek, csakhogy ezen jelenségek
szokás szerint kevésbbé isme-
retesek, mint a külföldiek, és
hogy régebben fordulván elö,
ma már mesés szinben tünnek
föl elöttünk.

A Fertő tavának környéke
azon vidék, melyen, hogy szi-
getek emelkedtek volna ki a
hullámokból — arról ugyan
semmi tudomásunk, de hogyJ
az ott hajdan létezett népes
hullámok elnyelték, ez oly

Chinai büntetések. Nyakszoritó kád.

lottra verni, a mennyi ott följegyezve van. A pa-
rancsot azonnal lelkiismeretesen teljesitik is, s ott
a biróság szeme láttára verik a bűnösre az olvasat-
lan huszonötöt, mig az Írnokok hűségesen jegyzik,
mint vallomást, a mit a szerencsétlen vádlott, ha
mindjárt ártatlan is, kinjában elismer. De azért
tovább kinozzák, ha bűntársait is bevallani nem
akarja vagy nem tudja.

Sajátságos szerepe van itt különösen a hallga-

falvakat a
tény, melynek kisebb-nagyobb hatása elle ^
lehet ugyan észrevételt tenni, de elvitáznij
lehetetlen.

Imre magyar király 1199. évben Lőrincz
grófnak Pakha jószágot adományozta a Fertő
mellékén. Ezen jószág határjárásában emlit-
tetnek Fertő, Eyche, Roucht, Seprűn és Ra-

k ö é k l ^ e

öltönyben; körüle
ill VditdlIlOKOKi J\.

gel beteritett nagy asztalon hevernek a szükséges
°kmányok, azonkivül tus és ecset, ha irni volna
8zükség, s még a törvenykönyvek is. A mandarin

„ 'Jjtt egyik szolga lámpával világit, mig háta-
°gött ké jfj l b ölö j h

Chinai törvényszéki tárgyalás.

ta- tóságnak. Ha a vádlott valamit bevall, gunyosan
- ' kinevetik. Sok ember egész napot a tárgyalási

teremben tölt, s még ebédjét is ott költi el, s oly
helynek tekinti azt, mintha valami kávéház vagy
mulatóhely volna

cus községek,
öt helység közül
kettő, ugymint/'"er/ó'
^s Eyche, már nem
létezik; a többi há-
romban a mai Röj-
tök, Sopron és Rá-
kos ismerhető fel.
Schönwiesner remek
munkájában : „An-
tiquitat. et Histor.
Sabar." irja, hogy
azon tájon, hol most
a Fertő tó elterül,
1230. évben követ-
kező helyek sülyed -
tek el : Feketetó,
másként Schwarzla-
ken, Jakabfalva,
máskép Sanct Ja-
cob, Förthtt alias
See (a mi kétségki-
vül az Imre király
okmányában emli-
tett Fertő falu), Sár-
völgye, máskép Kot-
tingthal, Kondör-
volgye, máskép Han-
nifthal. A derék
tudós e jegyzetet
a herczeg Eszter-

házyfélo fraknói uradalom egy urbéri
lajstromából vette. Tudjuk, hogy Windisch
és Korabinszky 14 helységet emlegetnek,
melyek a mondá szerint a Fertő által

jen

.j

•j i --•í'juy luvti", lusicn verea uituny, i

M f t b a ™ b u s pálcza vagy kard van.
•i ÍOT ?}&* minden igy el van készitve, elő-

vezetik a vádlottat, kinek nvakát, mint képünkönat,
látható, hos=zu l á n c z

p
f ö i m u t a t j á k a k i n z 0

y k a monitöhely volna. J i r .. .
A megrögzött gonosztevők különben a testi elnyelt területen állanak. V ajjon csakugyan

C é h P k i I oly nagymérvü volt-e a pusztitás? nehéz
elhatározni,érdekes azonban egy hajdani ka-
tastropha nyomát a mai nép képzelmi vilá-
gában felismerni, mely még most is regél
elsülyedt falvakról, és a tó tiszta hullamai-
ban áfalti tornyát véli megkülönböztethetni,

ff** két ifju, selyembe öltözve "tart ja ~a.háta- büntetéstől, sőt még a haláltól sem félnek. Peking- I oly nagymérvü volt-e a pusztítás? nehéz
A lépcső közepén áll a hóhér; fe-

föveg, testén veres öltöny, kézé-
ben többizben láttam elitélteket, a mint öket a

! vesztőhelyre vitték, a kik engem mint idegent
megbámultak, s ujjai mutatva rám, mulatni lát-
szottak fölöttem, mit sem törődve azzal, hogy ne-
hány percz mulva fejőkkel fognak lakolni.

_ _ _ (Viípre k»vetk )
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süt a templom harangozását is hallja olykor
silkotiyatkor. — Schönwiesner legfeljebb az
idö meghatározásában hibázott, mert Fertő
m<5g egy 1360-ik évi okmányban világosan,
mint közel a tóhoz fekvő helység, emlittetik;
hasonlókép Feketetó, Jakabfulva, Sárosvöl-
gye és Kendervölgye. .

Konth Miklós nádor egy 1366. évi leve-
lében, mely Sopron városa levéltárában őriz-
tetik, több íertömelléki helységet szám-
lál elö, ugymint Kgki (ma Hegykő) Perpak,
Chakon, Hidegséd, Homok os Bocz. Ezen
hat falu közül is három a Fertő fenekén ázik,
mert Perpak, Chakon és Bocz nyomtalan
eltüntek.

Rákos sopronmegyti helységből azon
közleményt veszem, hogy egy ottani régi
hagyomány szerint három falu t. i. Heiligen-
kreuz, Katzendorfer és Satz a Fertő vize
által elnyeletett volna Most is három dülö
viseli e falvak nevét Rákos területén.

A fennemlitett 14 elsülyedt helység kö-
zül egyiknek a Fertő hullámai által boritott
temetője nagy szárazság és apály idején, a
széplaki határ északi szélén, többször volt
látható, — ez volt legalább Széplak lako-
sainak közös állitása. Fábián István e tár-
gyat vizsgálva nyomozta, de a kijelölt he-
lyet a hullámok által homokkal annyira
behordottnak lelte, hogy annak sem állitó-
lagos kökeritését, sem egyéb, a temető ott
létét kétségenkivül helyező jelt nem talált.
Udvardy Mihály 1749 — 1785. széplaki plé-
bános, hiven jegyezgetvén a plébániájára
vonatkozó eseményeket, egy az ottani tem-
plomnak 173ő-ben ajándékozott harangról
azt irja : „a kisebbik harang pedig két má-
zsát nyomván, a Peiso avagy Fertő tavában
találtatott, és csudálatos módon hozatott
napvilágra."

Hogy a természet titkos mühelyében te-
orök földszinünket még foly vást vál-

,(i/,riiij;ik, arról még napjainkban is vannak
bizonyságaink. Többi közt közlésre találom
érdemesnek Paks m.-város elöljáróságának
1847. év márczius 27-én kelt jegyzőkönyvi
kivonatát egy ottani hegy sülyedéséröl,mély
szóról szóra igy hangzik :

„Hegy-elsülyedés."
„A késő maradékhoz leendő eljuttatás néze-

téből ezennel ide beiktattatik, egy különös ese
meny, mely ezen Paks mvárosának területében
Krisztus Urunk születése után számlált 1847-ik
esztendei martius hónap 19-e és 20-a éjjelén
magát elöladván, nevezetessége által megjegyT
zésre érdemesnek találtatott, ugyan is : "V

Az ugynevezett Zádori révi kiállástul tekin-
töleg a városunk felsőrészétől véve, — a Duna
mentében mintegy 200 ölnyi távulságra fekvő
Betlehem nevezet alatt esméretes, — egyébkért
ezen helyen feliül létező ugymondott forrási völ-
gyön alul mintegy 50 ölnyi távulságra elnyúló
hegy, mely részint szőllőtőkékkel béplántáltatva,
részint tryümöltsös fákkal beültetve — számos
évektül fogva illető tulajdonosainak használatul
szolgált — melly már külömben is az emberek
emlékezetére ezek előtt 30—40 évekkel az ott
létező magassabb hegynél lejjebb roskadott, melly
térség magában foglalhat 3% holdnyi terjedelmet
— folyó 1847. esztendei Mártius 19. estvéjén,
péntek napon sülyedésnek indulván, Mártius
20-án reggelre, az egész változási alakkal tün-
tette fel magát; — figyelemre méltó ezen hegy-
elsülyedésrél a következendő tünemény :

1-őr. Ezen hegynek belsőrésze, melly a hegy
ormárul is néhány ölet magával ragadott, mely a
magasabb hegygyei begyepesedett alaku kapcso-
latban állott — több ölekre elsülyedt a mélység-
bpn — <!• Duna felőli része ezen térségnek keve-
sebb mértékben volt alája vetve az elsülyedési
tüneménynek — ezen sülyedés csúszva a Duna
felé vett magának irányt — következve előbbeni
állásábul kimozditva szemlélteti magát.

2-or. Ezen elsülyedésnek játékhelyéül válasz-
tatott térségben számos föld elnyilások szemlél-
hetŐk. mellyek részint nagy részben, részint pedig
kisebb mértékben nyíltak el, — az ott létezett
gyümölts, s egyéb fákat némelly helyeken alig

csuk csúcsaiknak szemléltetésével tanusítják a fák
valahai ott létezésüket, más helyeken ismét a le-
omló földtömeg által egészen elborittattak a
gyümölcsös fák,mellyeknek ottani létüket mostani
emberek igen eleven emlékezettel tudják lenni.

3-or A kérdéses térségnek közepe táján léte-
zik egy présházi lak, — melly előbbi helyét meg-
tartva ugyan, de mégis a földtömeg által a Duna
folyama felé nyomatva — több ölekkel kijebb áll
a Duna folyamához, mint sem állott annak előtti
időben, — falaira nézve sértetlenül, egyedül a
benne létezett kemonoze omolván benne öszve, —
valamint tehát kelletett a térség nagy részének a
hegy ormánál, mélyebbre lesülyedett földtömeg
által nyomatva a Duna folyama felé csúszni, ugy
ezen présházi lak is, ámbátor helyén állván, ra-
gadtatott azon főldtest által a Duna felé, melly
nékie alapot nyujtott.

4-er. Hogy a' sülyedést szenvedett hegyitér-
ség csakugyan a Duna folyama felé fizettetett,
onnan is világosan következtethető, mivel a Duna
medrét képező folyam aljának kövekkel elborított
részét a viz szinen felül feldomboritotta, több
elekre a Duna folyamába benyuló s sarkantyu
alakot magára öltött kövecses földtömeget idézett
elő, — mellynek egy része nagyobb, más része
pedig kisebb mértékben domborult fel — továbbá
ezen, a Duna folyamába sarkantyu alakban be-
nyuló domborodott kövecses földtömegtül, nehány
ölekre szabad vízfolyás maradván, — ezen belül a
Duna mélyéből két domb is emelkedett fel, ezen
két dombokat különféle természetü kövekkel el-
töltve lenni szemlélhető vala.

5-ör. Ezen természet játéka azt okozta, hogy
az igen csekély ösvényre szorított Duna folyamán
kivált kis vizzel a hajókázás és Dunán való köz-
lekedés gátoltatik, mivel alig maradt térségben
10 öl, mélységre nézve pedig 5 — fi lábig a hajó-
kázás előmozdítására megkivántató viz, — külöm-
ben is a Duna közepén elnyúló régiebb időtől
fogva megerősödött zátony csekélységre a adott
vizzel legyőzhetetlen akadályul szolgálván.

6-or Az elsülycdett térségnek több helyein
szemlélhető látvány — mélységes elnyilások —
egymásra tornyosodott föld leomlások a nézőket
rémüléssel töltötték el, a Duna medréből fel-
domborult földtömeg, mely kövecses alakban tünt
fel, ti szemlélőkkel különféle nemü köveket, —
ugymint : emberi, állati és növényi alakot ábrázo-
lókat láttatott, mely különös alkotásu köveket
számos lakosok, kíváncsiságuknak eleget teendők,
maguknak megtartották.

Azonban a nemes megyére tett feljelentés
folytában kiküldetett járásbeli fősz. biró Morav-
chich András, és Örfi Imre megyei mérnök urak
vizsgállodásaik eredményéül hiszszük, hogy a
megakasztott hajókázási állapotban czélszerü és
üdvös intézkedések következendnek. Kelt Pakson,
márczius 27. 1847. Akkerman Ferencz s. k. város
birája. — Lőrinczi György s. k. városi esküdt. —
Verner János s. k. városi esküdt. —Kern Lőrincz
s. k. városi esküdt. — Hoffman József s. k. es-
küdt. — Kemény Mihály s. k. esküdt. Rein Károly
s. k. városi esküdt. —- jegyzetté Pécsi József s. k.
városi főjegyző.'*^

Meglepő, hogy a Fertő mellékéről eltünt,
vagy elsülyedt falvak, tárgyában még alig
történt valami tudományos nyomozás. Nyo-
muk oly gyökeresen elveszve látszik, hogy
késöbbi századok alig fognak valami marad-
ványt találni, melyből, miként a Sveicz ta-
vaiban napjainkban feltalált karó-épitkezé-
sekböl, következtetést vonhassanak régen
eltünt nemzedékek kultúrájára.

.̂••; Pesty Frigyen.

Népszerü képek az élettanból.

" v A táplálkozás sajátságai.

Árvavármegyei szegény tót hazánkfia, ki
mohó étvágygyal eszi zabkenyerét s burgonyáját
— s a királyi lakomák hivatalosai, kiknek vagy
husz tálban hordják fel egymásután a sok drágá-
nál drágább étket : tekenősbéka-levest, fáczánt,
halat, osztrígát, saláták és finom kompótok kisé- !
rétében küldvén utána tortát éspástétomok egész
gyűjteményét s a világ minden részeiből össze-
hordott csemegéket, leöblítve az egészet Cham-
pagne. Bordeaux, Malaga és Tokaj lángnedveivel:
— mily roppant ellentétei ama véghetle.iül kü-

lönböző utaknak, melyeken a szüntelen emésztő 8
önmagát elhamvasztó élet újulni törekszik! . . . .

De bármint étkezzék is az ember, annak, a
mit megevett, a benső életfolyam által ugy an azon
egy anyaggá kell lennie, hogy támadjon abból
ugyanazon egy vér, hus és csont — szegénynél
nemkülönben, mint gazdagnál. Bármennyire kü-
lönbözzenek is egymástól az étkek gyomron kivül,
az emésztési folyam következtében megszünik
azok közt minden rangkülönbség és kiváltság :
egyenlővé kell lenniök, ha mint valódi tápnedv a
testnek használni, nem pedig ebből, mint haszna-
vehetlen anyag, kiküszöböltetni óhajtanak. A ter~
mészét mindenütt és mindig a legszélsőbb demo~
kratia elvének hódol s dicső köztársaságában a
legparányibb tagnak is kijutott a maga fontos sze~
repe. A herék itt egyátalában nem tür étnek

„Mindennapi kenyere" felől a legtöbb em-
ber téves hitben él. Egészséges és jó táplálék iránti
helyes fogalmak a közönség legnagyobb részénél
vajmi.ritkák! Csaknem mindenki azt véli, hogy jó
étkeknek bőséges élvezete már magában véve
elégséges arra, hogy erősítsen és tápláljon. „Jó
étkek" pedig olyanok, melyek az Ínynek legin-
kább hizelegnek s ezenfelül a „tápláló" hirében
állanak. Munkás, és a szabad levegőn sokat mozgó,
fiatal egyének gyomrára nézve persze a legtöbb
étel tápláló. De nem igy az emberek nagyobb ré-
szére nézve. Ezért mindenkinek, legyen bár strucz-
gyomra, önmaga iránti kötelessége, hogy szerez-
zen magának helyes fogalmakat a táplálkozásról
átalában s azon feltételek és viszonyokról, melyek
alatt az étkek valóban táplálnak is.

Tápszer mindaz, mi a táplál. De mi táplál?
Egijedül csak az, a mi megemészUtik. A legizle-
tesb, legtáplálóbb étkek károsakká, méreggé vál-
nak, ha gyomrunk meg nem képes azokat emész-
teni, ha át nem hasonlittatnak tulajdon testünk
és vérünkké. Mindannak tehát, a mit magunkhoz
veszünk, valóban emészthetőnek kell lenni és tar-
talmazni ezenkivül oly anyagot, mely anyag tes-
tünknek is egyik alkatrésze. Ha e feltételek nin-
csenek meg tápanyagainkban, a leggazdagabb
lakmározáa is hasztalan, sőt káros, — mig ellen-
kező esetben a legegyszerűbb eledel mellett is ép
és erős lehet az ember.

A délamerikai sivatagok bennszülött vadá-
sza kizárólag bivaly husból, a Java szigeti lakos
pedig egyedül osztrigából táplálkozik. A hindu
semmi áron sem hagyja magát hnsevésre rábe-
szélni, megelégszik rizskásával. A Jegestenger
mellék lakói csaknem egyedül halzsirral élnek.
Az izmos cs bátor arab büszkén száguldja be tü-
zes paripáján forró homok pusztáit, — egyedül
pálmaszilva, lotuskenyér és durrah-ból meritve
erejét (csupa növényi táp). Malabár bennszülöttei
vétek gyanánt kerülik az állati tápszert, mig Uj-
hollandban alig ismernek növényi eledelt. A
„mennyei birodalom'1 kontyos polgárai a (a chi-
naiak) csemege gyanánt eszik az egeret, patkányt
és madár fészket, — s a divatos franczia inyencz
békákban gyönyörködik. — Az angol, hanincs meg
mindennapi rostbeef-je (marhasült) és porter-e
(erős ser), szidja az eget és —• Palmerston lordot;
ellenben hálát ád Madonnájának az apennini kecs- ;
kepásztor egy marok gesztenyéért. „Bort megiszsza
magyar ember" és melléje megkivánja természete
a töltött káposztát oldalas szalonnával. A muszka
pedig nem sokat kényeskedik, hanem megeszi a
szappant is, és iszik reá spiritust, vagy ha ezt nem
kap, hát lámpaolajat, mint ezt Németországban ez-
előtt m. e. 50 éve tették, megakadályozván ilye-
ténképen az utczák világítását, a mint ez a sötét-
ség apostolaihoz illik is.

Mindezen s egyéb különösségei a konyhának;
merő szokás és divat', czélja mindannyinak ugyanaz,
— a táplálkozás. És e czél el is éretik bármily
tápszer által, ha az megemésztetik, ha az vérré
válni képes. Mert a vér foglalatja mindazon szer-
ves és szervtelen anyagoknak, melyekből tes-
tünk összes szövetei alakulnak.

A mint bizonyos egy részről az, hogy a vér
nem egyéb a feloldott szervezetnél, ugy bátran
állithatjuk másrészt, miszerint a vér földkérgünk
egy darabjának oldata.

A szerves vegytannak a természettudományra
gyakorolt felvilágosító hatalmának köszönhető,
hogy ma már a szerves lények vér- és szöveti ele-
mei nem tartatnak valami rendkivüli, titokszerü,
csodás valaminek, mely a szervtelen természettel,
nagy mindenséggel semmiféle összeköttetésben é3
rokonságban nem állana. Ellenkezőleg. Kézzel-
fogható észleletei és világos eredményei a gya-
korlati tudománynak kényszeritenek bennünket
minden szerves lényben csak a módosult szervtelen .
anyagot ismerni fel. És igy a vérre nézve sem áll

I ma már az, mit Goethe mondat róla Faustnak
Mephistofelessel, midőn ez az élethalál-szer-
ződésnek vérrel aláírását követeli : ,,a vér egé-
szen különös egy nedv.". . . A vér nem más, mint
a folyékony test. A vér föld anyánknak egy kivonata
6 az állati testre nézve az, mi a növényre nézve
a fold, melyből gyökerei által táplálkozik.

Étkeink és italaink, bármi különfélék legye-
nek is azok, értékükre nézve nem külső formájuk,
nem piaczi áruk, hanem egyedül vérré válhatási
képességük szerint kelendők meg.

E'r /

i

Ezért nagy tévedésben élnek azok is, kik az
' yí-eledelek vegytani összetételeiből kizárólag követ-

; / /
; keztetnek azoknak tápértékére. Az egyénnek vala-

mely tápszer irányábani cmésztőképessége itt az
egyedüli tényező. A példa világosabbá teendi álli-
tásunkat.

Az oroszlán, ha kizárólag marhahússal tarta-
tik, nagyon szépen megél mellette. A marha, mint
tudjuk, egyedül csak növényiekből él. Noha tehát
az egész, ökör vagy tehén nem áll tulajdonképen
egyébből, mint megemésztett és áthasonlitott fű-
ből, szénából stb. — és igy vegytani tekintetben
nz oroszlán sem eszik a marhahúsban egyebet nö-
vénynél : éhen halna az mégis rövid idő alatt a
legkövérebb mezőn is. Miért? mert gyomra csak
a, hust, nem pedig a fiivet emészti meg. Vegyta-
nilasr a légeny egyik legfontosabb tápszerünk. Bár
e légnemű anyag légzés alatt folyvást nagy meny-
piyisé.ben tódul be testünkbe, mégsem vehetjük
hasznát, mert íly alakban azt meg nem emészthet-
ük, magunkévá nem tehetjük. Csuk a húsban
<apjuk azt emészthető alakban.

A siset számára a legjobb zenének sincsenek
öszhangzatai s a legigézőbb szinvegyületek iránt
is érzéktelen marad a vak. Igy számos vegytani-
lag- jelesnek ismert tájianyag sok emberre nézve
emészthetlen, ártalmas. ,,Á mi egyiknek hús,

* üz a másiknak méreg" — mondja egy angol köz-
\ mondás. Vannak például emberek, kik nem türik
vív gyomrukban a birkahúst, és minden falatot

kihánynak. Vill-dieu abbénak gyermekségétől
fogva legyőzhetlen ellenszenve volt minben hus-
étel iránt. Harmincz éves korában önmagát kény-
szerítve, hozzá akart szokni a husevéshez : de
nehány hó mulva agygyuladásban halt meg. Egy
franczia katonát kénytelenek voltak elbocsátani a
hadseregből, mert husevésre nem volt bírható.
Egy angolt, ki a birkahústól iszonyodott, egyszer
titkosan elkészített juhhússal vendégeltek meg, s

Áá\ óra mulva, a nélkül hogy megtudta volna a tit-
l'kot, minden jelei a mérgezésnek álltak be nála.
I'Vannák, kik a kávét nem türik, mig mások bizo-

nyos gyümölcsök élvezetétől lobos bántalmakba
esnek. Tissot, franczia tudós, nem birt czukrot
magához venni; rögtön hányást kapott tőle. Né-
melyek a tojást, mások a vajat nem birják meg
emészteni.

Ezen természetes türlietlenséget bizonyos
eledelek irányában balgaság, kény esícedés nek tar-
tani. Fontolóra vehetné ezt sok szülő és nevelő,
ki hasztalanul kínozza oly gyakran c tekintetben
a gyermeket, ki ösztönszerüleg fordul el a leg-
több esetben a gyomrának nem való ételtől, mig
annál mohóbb étvágygyal költi a neki valót. „Ha
nem akarsz enni ebböl, amabból sem fogsz kapni!"
— vajmi gyakori hangok a családi asztal mellől;
— s a gyermeket készakarva beteggé teszik. Ha
valahol, hát az étkek választásánál kell korlátlan
uralmat engedni az egyéni szabadságnak. Ellen-
szenv vagy undor mindenkor a természet intő szó-
zata valamely, a szervezetre nézve káros dolog el-
len. Tudatlanság és barbarismus azt gondolni,
hogy a mi saját Ínyünknek tetszetős, az ellen
másnak sem szabad kifogást tenni s hogy mi ne-
künk izlik, azt másra is rá erőszakolhatjuk. Tart-
suk szemünk előtt a szabályt : a ini étvágyunkat
fel nem költi vagy nem izlik, azt hagyjuk érintet-
len. És azt a jogot tiszteljük má->okban is. A mit
nem kívánsz magadnak, ne erőszakold azt ember-
társadra Da gustibus non est disputandum,
átalánosan ismert igen régi közmondás — kár,
hogy a gyakorlati életben oly ritkán veszik foga-
natba. Pedig hogy a „gustus" is csík a természet
törvényeiből ered és a legtöbb esetben nem
finyáskodás, — a z állatok példáin legszembetű-
nőbben mutatkozik. Igy például van a szarvorru-

a l í (rhínoceros) egy fekete és egy fehér válfaja.
A* "fi* s z m r e nézve különbözik egyik a másiktól,

.f .j. *? faj élvvel és haszonnal eszi a mérges
í , ?8toÍ-növéay egy nemét, az Euphorbia Can-

' utt»-ot; mig a fehér, ha csak megkóstolja is,
, , , f " I é rgezi magát. Átalában a növényevő

al atoknai t a p a s z t a l j u k h • n e n i e ] y e k fe8zü.
lok bizonyos növényeket g°ondosan kerülnek, ad-
thg nrisok u g y a n o n növényeket mohó vágygyal
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falják. A lo mitsem akar tudni az u. n. kereszte-
sek bármelyik fajáról (eruciferae). A • szarvas-
marha kerüli az ajakas növényedet (labiatae). A
kecskék, juhok és ökrök undorral fordulnak el a
burgonyafélék (solaneae) leveleitől. Ellenben örö-
mest és veszélytelenül rágicsálja a kecske a bür-
köt, a ló az aconit-ot, a házi nyul a belladonnát,
mind megannyi mérges növényt. Egy civilizált eb
megeszik mindent : kenyeret, czukrot, gyümölcsöt
süteményt stb, — de kisértse csak mög valaki kö-
zel rokonát és eldődét, a í'arkast, a czukrászbolt
valamennyi csemegéivel jóltartani : éhen fog az
csakhamar elveszni. A macska, mint kiválóan
husevő, hamar megkedveli a kenyeret és tejet,
mig az ugyanazon macskafajhoz tartozó tigris ha-
lálig megveti a legfinomabb kalácsot, a legédesebb
tejet.

Fentebbi állitásunk tehát, miszerint az étkek
tápértéke nem azoknak vegyalkata, hanem egye-
dül azon viszony szerint ítélendő meg, melyben
ezekavelök élő szervezethez állanak, ugy hiszszük,
igazolva van.

Nem kell szem elől tévesztenünk, hogy az
emésztés nem annyira vegytani, mint inkább élet-
tani folyam. Aszkórban veszhet el valaki a vegy-
tanilag legtáplálóbb eledelek mellett, — mig egy
másik állandó egészségnek örvendhet csupa krum-
plikosztnál Az egésznek titka csak az, hogy az
egyik roszul vagy épen nem, a másik igen jól
emészti meg azt, mit megevett, lett légym az bár
f'óld vagy kő.

Valóban, néni elv népek csodásnak látszó, a
vegytan szempontjából egészen értéktelen elede-
lekkel táplálkoznak. Az otomákok Délafrikában
az ott évenkint visszatérő nagy árvizek tartama
alatt, nehány hónapon át, kizárólag agyaggal él-
nek. Minden ember elfogyaszt napjában átlagosan
másfélfont agyagot. Humboldt Sándor, kinek sza-
vában művelt ember nem fog kétkedni,sajátszemü-
leg győződött meg e felől, mit előtte már mások
is állitottak. Nemkülönben az Amazon-parti in-
diánok, még ha bővében vannak is egyéb eledel-
nek, nyalánkság gyanánt eszik a zsiros agyagföl-
det. Peruban szintén nagy mérvben fogyasztanak
bizonyos édes illatú agyagot, melyben a legszor-
gosb vegytani vizsgálatra sem lehetett felfedezni
semmiféle direct tápanyagot. Jamaikai szerecse-
neknél ugyanezt tapasztalták, ha egyebekben
szükséget látnak. Jáva szigetének belsején vastar-
talmú földből kenyeret sütnek, mit különösen
terhes nők mohó vágygyal falnak. Szintigy
Kamtsatkában, Szibériában és Siamban igen gyak
rán kevernek agyagot az étkekhez. Sőt Uj-Cale-
donia bennszülöttei valóságos követ emésztenek,
mely finom porrá töretik s tartalmára nézve ko-
varcz, magnesia, mész és vasból áll.

Mindezek nem épen oly C3odás és hihetetlen
dolgok, mint a milyeneknek elsö tekintetre látsza-
nak. Földrészek, agyag, hamu, só, viz és egyéb
táplálásra az avatlanok által képtelennek tartott
anyagok gyakran szükségesebbet? az élet fenntar
tására, mint a közönséges ismert étkek legjobbika.
A viz szükségesebb, tehát „táplálóbb" a rosté-
lyosnál s a csonthamu vagy annak alkatrészei nél-
külözhetlenebbek a kenyérnél. Vas nélkül, ha kü-
lönben a legfinomabb étkekkel táplálkoznánk is,
meg sem élhetnénk. Lábainkon megállni nem bir-
nánk, ha amaz erős méregnek, mely gyufáink vé-
gén szokott fellobbanni, a vilanynak (phosphor)
meglehetős adagjaival el nem látnók magunkat.
Csontjainknak, idegeinknek és agyvelőnknek nél-
külözhetlen alkatrésze és tápszere a vilany, msly
nélkül — hogy a nagy Moleschott szavaival éljünk
— nincsen gondolat. H a vilar.yt nem vennénk
magunkhoz, nem ^ volnának sem csontjaink sem
agyvelőnk. Vas nélkül egy csepp egészséges vér
sem keringne ereinkben, — ezért kell nem ritkán
ezt az orvosnak pótolnia a gyógyszertárból, bár
étkeink nagy részében eredetileg bennfoglalta-
tik is. (Vége kovetk) Berky G.

A gazdasági gépek gyártása Angol-
országban.

Mily nagyszerűségben űzetik a gazdasági
gépek gyártása Angolországban, egy érdekes per
tanusitja legkézzelfoghatóbban, mely pár év előtt
Guildhallban a Court of Common Please esküdtség
előtt lefolyt és befejeztetett. Ebből egyszersmind
az angol szabadalmak (patent) értékét is ismerni
tanuljuk, melyek után iparosaink annyira sová-
rognak. Az emlitett perből kiderül, hogy a hires
Fowlerféle gőzökét nem Fowler János mérnök,
hanem két szegény iskolatanitó, t. i. Fisken David

és Tamás Hartlepoolban, ezeknek még egy testvér®
és Rodgers stocktoni kovács találta fel még 1850-
ben. A feltaláló társaság azonban oly szegény
volt, hogy több évi megfeszített munkára volt
szüksége, hogy a szabadalom megvásárlására
szükséges 30 font sterlinget összegyűjtse. Ennél-
fogva a szabadalom csak 1855-ből származik. A
következő évben Fowler János, londoni mérnök,
bizonyos Grig D hiddal szövetkezve némi javitá-
sokra vett szabadalmat, melyeket a gőzekén esz-
közöltek. Fowler ezután engedelmet kért és nyert
az eredeti feltalálóktól, és első szabadalomtulaj-
donosoktól arra, hogy ezek találmányát felhasz-
nálhassa, kiktől 1859-ben az egész tulajdonjogot
is megvette. Mily csekély lehetett a vételár, kitü-
nik onnan, hogy Rodgersnek a horgonyszekér
feltalálásáért, mi a gőzeke nagyon jelentékeny
részét képezi, mindössze 60 font sterlinget, vagyis
a mi pénzünk szerint 600 ftot fizetett. De hogy
mily jelentékeny volt a találmány, tanusitja azon
tény, hogy Fowler 1861-ben, tehát két év mulva,
a közöshasználat engedélyét, vagyis a tulajdonjog
felét Clayion,8huttleworth és társa nagy gépgyár-
tóknak Lincolnban, és Ramsomcs cs Sims ipswichi
gyárosoknak 60,000font sterlingért vagyis 600,000
forintért adta el. A vásárló gyárosoknak nem ke-
vesebb mint 6 millió forint ára gőzekét kell elad-
niok, hogy a fönnebbi dijt kinyerhessék; és mégis
a gőzeke-gyártás csak mellékes foglalkozás nálo*k.
Az előbbeni gyár főleg csak gőzmozdonyok és
cséplőgépek gyártásával foglalkozik és pedig oly
mérvben, hogy e gépekből közel 2'/., millió forint
árát ad él évenkint; az utóbbi pedig mindennemü
másféle gépeket készít, melyeknél 1000 —1 ^00
munkás nyer foglalkozást. Fowler nem birtokosa
többé a szabadalomnak, mert azt egyik szükségé-
ben bizonyos Beadel nevü üzérnek eladta. Ez oly
szerencsés volt, hogy a közhasználat jogát három
gyárosnak 900,000 forintért adta cl. Azt hinné az
ember, hogy e tényeknek hathatósan le, kell ipa-
rosaink kedvét hűteni a szabadalmak irányában.
Es valóban Sveicznak igaza van, midőn az ily
szemtelen zsákmányol *si rendszerről semmit sem
akar tudni. Hogy a találmányok és felfedezések a
szabadalomtörvényhozás teljes hiányában sem
szenvednek semmit, az emlitett ország elegendő-
kép bebizonyitotta. Dr. B. L.

Egyveleg.
** (Az europai államok összes adósságai.Jlíi-

számitották, hogy Jíurópa 49 állama e század
elején, miután természetesen több nagy hitel-
könyvben erőszakos törléseket tettek, körülbelől
4000 millió franknyi adóssággal volt megterhelve.
Napjainkban a mostani 49 európai állam adóssá-
gainak összeadásából oly összeg kerül ki, mely
mellett az előbbi szám valóságos törpe, t. i. 55,500
millió frank. Hat évtized alatt tehát Európa állam-
adóssága 51,550 millió frankkal növekedett, vagy-
is évenkint 858'/, millióval, naponkint 2.354,338,
óránkint körülbelől 100,000 frankkal. Oly számok,
melyek a gőz és távirda századának megfelelnek.

** (Földrengés Flórenczben.) Decz. 11-ikén
délután földrengés volt Flórenczben, mely más-
nap esti 5 óra tájban tetemesben ismétlődött. A
harangok Firenzuolába önmaguktól megkondul-
tak, az oltári diszitvények ledőltek, az olaj a lám-
pákból kicsordult, az épületek falai meghasadtak
s azt állitják, hogy ha a 20 másodpercznyi rengés,
mely a leghevesebb volt, még egyszer ismétlődik,
az egész nagy kiterjedésü hely romhalmaz lesz.
Összesen mintegy 40 ingást számitotatk. A 12-
dike és 13-dika közötti éjt a lakosság a szabad-
ban tölté.

*• (Ritka mü.) Skarics zengi káplán egy cse-
resnyemagra 15 nap alatt az egész görög „Mia-
tyánkot" „Ave Marnit'' és „Hiszekegyet" melyek
összesen 293 szót tartalmaznak, szóról szóra rá-
véste. A betük oly aprók, hogy szabad szemmel
nem láthatók. Két ily példányt készitett, melyek
egyike Ozegovics püspök, a másika egy kapitány
birtokában van. E rendkivüli fáradsággal és mü-
vészettel készitett mü bármely muzeumban méltó
helyet foglalhatna el.

** (Vét'ies könnyelmüség) A j)olgárosult
nyugaton Florisdorfban baromi mulatságot szer-
zett magának közelebbi napokban nehány kávé-
házi ur. Egy jámbor disznó-hajtsárnak sok pálin-
kát igértek, ha egy kis csomó gyufát lenyel. AK
együgyü ember megtevé, s a lenyelt jvilany rövid
idő alatt irtóztató kinok közt megölte. Ilyen tré-
fát nálunk még a pusztai rabló sem tenne.
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Irodalom és művészet.
** (Az uj élczlap,) a „Füles Bagoly" első

száma megjelent, talpra esett élczekkel és képek-
kel. Huhogása sok vidám órával kecsegtet. Ara
csak 4 ft. egy évre; nem sok egy ilyen mulatságos
tollas állatért cserébe.

** (A Kisfaludy-társaság pályázatairaj szép
számmal érkeztek be pályaművek. A ballada el-
méletét, mint egyik kitűzött kérdést, 9 mű fejte-
geti. A második pályázatra pedig 29 elégia érke-
zett be.

** (Erdélynek is lesz egy kis szépirodalmi
lapja.) A „Korunk" czimü erdélyi lap, melléklet
gyanánt egy külön kis lapot ad előfizetőinek,
melyből az első számot már szét is küldötte. Egyik
czélja, mint az előszóban olvassuk „a fiatal erők
fejtése, annyival inkább, mert az erdélyi fiatal-
ságnak nemcsak köznemzeti, hanem kiválóan er-
délyi missioja is van." Az első szám változatos
tartalmát jól válogatott szépirodalmi dolgozatok,
könyvismertetések, s vegyes hirek képezik. Mig
egyrészről örömmel üdvözöljük, másrészről nem
hagyhatjuk szó nélkül azon megjegyzést, melyben
a Kisfaludy-társaság uj választásainál azon elvet
kivánja irányadóul tekintetni, erdélyi-e valaki
vagy magyarországi? A Kisfaludy-társaságnál a
szépirodalom terén szerzett érdemek a döntők,
erre vonatkozólag pedig a születéshely, nézetünk
szerint, legkisebb befolyással sem bir; igy azt
emlegetni is, legalább is eltévesztett dolog. Kü-
lönben e fölszólalásra ok sincsen, mert már eddio-
is több érdemes erdélyi iró van a Kisfaludy-tár°
saság tagjainak diszes sorában.

** (Pályázó színdarabok.) A gróf Teleki Jó-
zsef alapitványából a legjobb szomorujátékra kitü-
zött 100 aranyos jutalomért az idén tizennégy
színdarab versenyez, melyek a következők : 1.
„Második István király." Történelmi szomorujá-
ték 5 felvonásban. 2. „Az utolsó Árpád." Tragé-
dia 5 felvonásban. 3. „Strafford." Tragédia az
angol történetből, 5 felvonásban. 4. „Tarnócziné."
Társadalmi tragédia 5 felvonásban. 5. „Nagy Sán-
dor." Tragédia 5 felvonásban. 6. Heródes." Tör-
téneti szomorujáték 5 felvonásban. 7.,,Dicsvágy és
szerelem" szomorujáték 5 felvonásban. 8.„Jó szán-
dékok" Tragédia 5 felvonásban. 9. „Második Ist-
ván." Tragédia 5 felvonásban. 10. „A fény árnyai."
Eredeti szomorujáték 5 felvonásban, l l . „Kál-
mán." Történeti szomorujáték 5 felvonásban. 12.
„Frangepán Erzsébet." Eredeti szomorujáték 4
felvonásban. 13. „Bün és bünhödés." Eredeti tör-
téneti tragédia 5 felv. 14. „Sejanus" Dráma 5
felv., egy előjátékkal.

** (Orvosi szaklap.) Ifj. dr. Zlamal Vilmos,
pozsonyi orvos „Kórházi szemle" czimmel a ha-
zai kórházak, gyógygyakorlat és orvosi irodalom
érdekeit képviselő magyar orvosi havilapot indit
meg Pozsonyban. Főmunkatársak : dr. Gotthard
Károly, a pozsonyi orsz. kórház első orvosa és dr.
Kanka Károly orsz. szemész és elsőd orvos. Meg-
jelenik a „Kórházi szemle" folyó januártól kezdve
minden hó 20—25-ke közt, boritékkal ellátott,
legalább két ivnyi nyolezadrét füzetekben. Előfi-
zetési dij egész évre 4 ft., félévre 2 ft., negyed-
évre 1 ft., m-ily a „kórházi szemle" szerkesztősé-
géhez — hosszu-utcza 103. sz. Pozsonyba kül-
dendő.

** (Népiskolai könyv zsidók számára.) Sáros-
patakon a következő czimü könyvecske jelent
meg : „Bibliai olvasmányok izraelita iskolák szá-
mára. Árvai József képezdei igazgató közremű-
ködésével irta Rosenmayer Izsák, izr. mintafőta-
nitó." Ára 30 kr.

T Á R H Á Z .
mégpedig az előbbi egy aranyat a 6-ik osztálybeli
legügyesebb tanulónak a szabadkézi rajzban, az
utóbbi pedig két aranyat; ugyanis egyet az 5-ik
oszt. tanulónak, ki a magyar irodalomban legjele-
sebb lesz, egyet pedig azon 6-ik osztálybelinek, ki
a legsikerültebb zárünnepélyi beszédet késziti. E
jutalmakat az igazgató újévkor hirdette ki az il-
lető osztályokban, s maga részéről szintén egy
aranyat tüzött ki azon 4 ik osztálybeli tanulónak,
ki a vegytanban legnagyobb előmenetelt mutat.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
a* (A magyar értékpapírok) árkeletéről, az

Adler irodája által kiadni szokott tudósitás igen
kedvezően nyilatkozik. Egy tekintet az árfolyamra,
mindenkiben, a ki más börzekimutatáshoz szokott,
méltó bámulatot fog előidézni, ha hazai papiraink
magas árfolyamát veszi szemügyre. A hazai vál-
lalatok oly osztalékokat nyujtanak, minő a ma-
gasztalt külföldieknél rendkivüli ritkaságok közé
tartoznak. A lefolyt évre remélhető osztalékok
körülbelől a következők:Pesti kereskedelmi bank
(kamat és osztalék) körülbelől 50 ft. Pesti taka-
rékpénztár 100 ft. Budai 25-30 ft. Ó-Budai4—5
ft. Lánczhid 30 ft. Alagut 4%—5 ft. Pesti hen-
germalom 100 ft. Kereskedelmi épület 25 ft. Az
első magyar biztositó-társaság 100—200 ft. Pan-
nonia viszontbiztosító-társulat 45—55 ft. Szent
István kőszén bányák l l ft. Pannonia gőzmalom
100—150 ft. Pest losonczi félévi kamat 5 ft.

*" (A forgalomban levö ezüstpénz) a mult
évi november végével 4.100,670 ftot tett. De ezek
a szép ezüst pénzek alkalmasint csak a láda fene-
kén forogtak, ha forogtak.

a* (A forgalomban levö bankjegyek) összege
1863. decz. 31-ikén 396.655,626 ftot tett, 1864.
decz. 31-én pedig 375.828,020 forint volt; e sze-
rint 20,827,606 fttal kevesebb papírpénz van ke-
zünkben, mint tavaly ilyenkor volt.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tudományos akadémia) e hó

2-án először is összes ülést tartott, melynek fő-
í f fa " l i l » í 9 • • •« *

tes kimutatások, ugy mint eddig, az évi mérleg-
ben fognak közzététetni.
. . , ,*? (VeszPrémi segélyegylet.) Veszprémből
T f r 'of1 O t t 8 egé lyegy1et alakult, mely műkö-
dését 18b5. január 1-én már meg is kezdette. Az
egylet tiz egymásutáni évre alakult, oly módon
hogy minden egyes részvényes tag hetenkint 50
krt köteles az egylet pénztárába befizetni, s ezt
tiz éven at folytatva az egylet föloszlása után a
részvényesek a befizetett tőkét, kamatjait és a nye-
remény utáni osztalékot fogják megkapni. Az egy-
let pénztárából a hetenkint bejött összeget a rész-
vényesek között kölcsön és kamatra kiosztják. A
társulat máris mintegy 2000 részvényest számlál,
s igy a hetenkinti bevétel 1000 forintot tesz.
o^ - * * n A ^vesmegyei takarékpénztár) mult hó
26-an Egerben tartott közgyülésében elhatározta,
hogy az alapítványi- és árvapénzeket hatos ka-
matban részesiti.

** (A biharmegyei gazdasági egyesület) alap-
szabályaira vonatkozólag, a nagymélt, m. k. hely-
tartó tanácstól érkezett rendelet fölött tanácsko-
zás czéljából, Nagyváradon 1865. január .hó 17-én
d- e. 10 órakor a kaszinó nagy termében közgyü-
lés fog tartatni, melyre az egyesületnek tagjai meff-
hivatnak. s

** (Az aradi kézmü- és földmivelés-segélyzö-
egylet) decz. 26-ikán tartott évi közgyülésében a
választmány jelentése szerint az egylet évi összes
bevétele 1051 ft. 2 kr., kiadása 1001 ft. 98 kr.
volt. A vasárnapi-iskola fenntartására 367 ftot
adtak. Az egylet pártfogása alatt álló mesterina-
sok száma 54.

Balesetek, elemi csapások.

Egyház és iskola.
•* (A pesti förealtanoda) épületét teljesen ki-

építeni szándékoznak. E czélra a város idei költ-
ségvetésében 95,000 forint van határozva.

** (A kegyes tanitórend tagjainak száma)
Magyar- s Erdélyországban jelenleg 313; ezek
közül 197 áldozár, 85 növendék, 30 ujoncz-növen-
dék és 1 rendtárs. A rendnek összesen 28 háza
van. A vezetése alatt álló 30 hazai tanintézetben
a mult évben 7449 növendék volt vagyis 896 ta-
nulóval több, mint a megelőző évben.

** (Iskolai jutalmak.) A pesti főreáltanodá-
nak volt két tanulója, Éc.-y Rigler József és Ur-
bán Iván, hálás emlékezéssel azon iskolára, mely-
ben tanulmányaikat végezték, a mostani növendé-
kek számára három arany jutalomdijat tüzték ki;

tárgyát a palota homlokzatára illesztendő fölira-
tok ügyének eldöntése képezte. A bizottmány a
következő feliratokat javasolta ; fölül a homlok-
zatra „Magyar tudományos Akadémia"; ez alá az
első táblára : „Hazafiak alapitották 1825." a
másodikra : „Működni kezdett 1831." a harma-
dikra : „Nemzeti részvét emelte 18*50." a negye-
dikre ; „Háza fölépült 1865." E föliratokat a
gyülés egyhangulag elfogadta. Ezután a Teleki-
féle jutalomra pályázó színdarabokat mutatták
be. — Ezt a mennyiségtani és természettudomá-
nyi osztályok ülése követte, melyben először is
Hunfalvy János olvasta föl Kalkbrenner Károly
ujonnan választott lev. tag székfoglaló értekezé-
sét „A Tátra zúzköveiről," melyben a Tátra omla-
dékköveinek eredetét fejtegeti. — Majd Vész
Armin mutatta be Bernát József értekezését .,A
jegeczek perameter vii-zonyairól", a mi bírálat alá
bocsáttatott. — Utána dr. Pólya József érteke-
zett „Az aszályosság pyhsikájáról," fejtegetve,
hogy az erdők az esőzésre nincsenek befolyással.
— Szabó József egy jeles szakmunkát mutatott
be, melyet Zsigmondy Vilmos bányamérnök és
kőszénbánya-vezető irt; czime „Bányatan" s kü-
lönösen a kőszénről, végül pedig az artézi kutak-
ról nyujt alapos oktatást. — Végre egy bírálati
jelentést olvastak föl, mely Pttzvall Ottó „Felső
mennyiségtanát" mint jeles kézikönyvet, kiadásra
ajánlja.

** (A pesti jótékony nöegylet) decz. 25-től
1865. január 21-dikig terjedő 4 hétre 263 szegény
számára összesen 746 ft. 15 krt utalványozott; és
pedig hetenkinti részesülésben álló szegényeknek
399 ft. 5 krt; egyszer s mindenkorra segélyzett
szegényeknek 347 ft. 10 krt. A választmányi nők
szegények állapotát tárgyazó 67 uj vizsgálatról
tettek jelentést. Az egylet kötőintézetében jelen-
leg 22, egyéb munkára nem képes szegény talál
foglalkozást és keresetet.

** (Az elsö magyar átalános biztositó-társa-
ság) életbiztosítási főosztályának üzleti kimuta-
tása 1864-nek második feléről. Biztosíttatott :
1409 kötvény által 2,735,385 ft. Halálesetek után
fizetett a társaság e félévben 48,200 ft., a mely-
ből 20,000 ft. esik magára a decz. hóra, midőn
nemcsak a fővárosban, hanem a vidéken is a ren-
desnél magasb halandóság mutatkozott. A ré3zle- i

** (Postakocsi kirablása.) Az Eszékről jövő
postakocsit Duna-Földvár mellett kirabolták. A
kocsist és kísérőjét meggyilkolták, s a pénzes le-
velekben hir szerint mintegy 50000 forintot vittek
el. A gonosztett elkövetőinek a hatóság már nyo-
mában van.

** (Tüzeset) Egyik közelebbi éjjel a főváros-
ban tűz volt. A papnövelde-utczában egy füszer-
kereskedés gyuladt ki, azonban korán észrevették
s a tűz tovább terjedését meggátolták.

Mi ujság?
*• (Miféle nap lesz legtöbb ebben az esztendö-

ben?) Elsö pillanatra talán alig találja ki min-
denki, hogy a hét napjai közöl ez évben melyik
fordul elő legtöbbször. Szinte látjuk, mint akar-
jak némelyek előkeresni az uj évi kalendáriumot,
azért nehogy megelőzzenek, megmondjuk, hogy á
jelen évben a vasárnap lesz az uralkodó, mert
53-szor fordul elő. Ez reánk nézve annál érdeke-
sebb, mert igy ez évben ötvenháromszor fog beko-
pogtatni a „Vasárnapi Ujság" jó barátai ajtaján. A
jelen év ünneppel kezdődik és végződik; első és
utolsó napja vörös betüvel van a naptárban je-
gyezve. Adja az ég, hogy ez az egész évre nézve
az öröm ünnepét jelképezze.

** (Jótékony hagyomány.) A közelebbről el-
hunyt gróf Hunyady Iván, végrendeletében az
akadémiának 500 s a nemzeti színháznak szintén
500 ftot hagyományozott.

** (A föváros lelenczet.) Pesten a mult évben
a város költségén 142 lelenczet és árvagyermeket
tartottak. Ezeket 12 éves korukig fogják tartani
hatósági költségen. Ebből is látszik, mily kiáltó
szükség lenne a lelenczház fölállítása.

** (A pesti városkapitányság elött) a lefolyt
évben 10,748 bünös vagy gyanus ember fordult
meg.

** (Két csendőrt lelőttek) Ujvidék mellett a
napokban. Két ember vadászott az ottani erdőben
s midőn a csendőrök a fegyverengedély előmuta-
tását követelték, megfutottak. A csendőrök ijesz-
tésül utánok lőttek, mire a két állitólagos vadász
megfordult, s a csendőrök felé lőtt, mire az egyik
csendőr azonnal halva rogyott össze, a másikat
pedig puska-agygyal verték a földre, s ez is any-
nyira megsérült, hogy fennmaradásán kételked-
nek. A tettesek most katonai törvényszék előtt
állanak.

** (Névmagyaritások.)Felsőbb engedély mel-
lett Zatyko József prépost és gyöngyösi pléhános
.,Bélá"-ra, — SasikPál trencsénmegyei driethomai
róm. kath. segédlelkész „Sassi"-ra, — Schlehuber
Antal kir. tabi. joggyakornok pedig „Zomor"-ra
változtatták vezetékneveiket.

Melléklet a Vasárnapi Ujság 2-ik számához 1865.
•* (Jótékony adakozások.) Bibornok primás ő

emtja, a pesti legényegyletnek 50 ftot, gróf Kará-
csonyi Gu 'd° pedig a Buda-város kapitányi hiva-
tala által életbeléptetett levesosztó intézet javára
100 ftot adományozott.

** (Szép birtok.) Mint egy kimutatásból lát-
juk, herczeg Eszterházy Pál birtokainak állása
jelenleg a következő : a herczegnek 532 helysége

' és 276 pusztája van. E földbirtok összesen tesz
1140 hold belsőséget; 101,300 hold szántóföldet;
58,700 hold rétet; 530 hold szőlőt; 73,650 hold
legelőt; 3900 hold nádast; 329,000 hold erdőt; s
igy az összes földbirtok tesz : 568,230 holdat,
holdját 1500 G ölével számitva.

** (Az inség Arvamegyében) oly szomoru
alakban mutatkozik, hogy valóban emberbaráti
tettet művel, ki enyhitésére segélyét nyujtja. A
pesti kenyérosztó-bizottmány egy 50 ftos földte-
hermentesitési kötvénynyel járult az ottani insé-
gesek segélyezéséhez; az orsz. gazd. egyesület
pedig több mint 1000 ftot küldött e czélra.

** (Nagy ijedtség a Balatonon.) A következő
veszedelmes halász-kalandról tudósitják a P. Nap-
lót. Alig hogy a hideg bejegelte a Balatont, Ba-
latonfő-Kajárnak, Kenessének, Vörösberénynek,
Palaznaknak halász lakossága a még nem eléggé
biztos jégtáblára lépett, daczára a folytonosan
erősbödő, metszőn hideg északi szélnek, mely a
gyenge jégnek összetörésével fenyegetőzött. S
csakugyan össze is törte azt. A zalai partokról
elszakadt a jég, megszakasztva a szárazzal való
közlekedést, s benn a Balaton közepén óriási hosz-
szuságu rés támadt, a kettészakasztott jég táblái
között több ölnyi vizet hagyván hátra. A halászok
e két szakadás közt épen maradt nagy jégtáblán
állottak. A bátrabbak, csakhamar a jég elszaka-
dása után a vizbe ugrottak, s nagy bajjal bár, de
mégis kihatoltak az északi partra. A habozókat
befelé vitte a szél. A vörösberényi halászok közül
bennszorult hét ember esti órákban menekült ki
a galyai szőllőhegyeknél, — de éjjel is sokan benn
maradtak a más falubeli halászok közül, s még
másnap is tüntek fel majd egy, majd más ponton
emberek, kik még jégtáblán bolyongtak, s kive-
zető utat sehol sem találtak. Nem buktak-e közö-
lük többen a vizbe, nem tudhatni.

** (Gyilkosság Erdélyben.) Mint a „K—k"-
nak irják, decz. 22-én reggel a vároa felső végén
levö császári vámházban a vámost és vámszolgát
fejszével összevagdalva eszméletlen állapotban,
vérben fetrengve találták. E vámház a város
szélső házaitól egy puskalövésnyire fekszik. Még
éjfélkor egy borgói kereskedő vámot fizetett.
Éjfél utáni két órakora sorompók melletti lámpák
még világítottak. Virradatkor a vámszolga testvére
a határról mint erdőpásztorjöve, befordult a vám-
házhoz, hol testvérét és gazdáját összegyilkolva
találta. Azonnal jelentést tett a rendőrségnél, s ez
munkához fogott, de még anélkül, hogy nyilvá-
nosság elé hozható gyanuja is volna a gyilkos
tettesek felől. A nép szája burgó-rusiákat gyanu-
sit. Annyi tény, hogy a gyilkosság rablási czélból
vitetett végbe. A gyilkoltak semmi adatot nem
birnak nyujtani, folyvást eszméleten kívüli álla-
potban levén. A vámszolga már is haldokol, s
vallása szertartása szerint, levén oláh, két gyer-
tyát tartanak kezében. A zsidó vámos sem élhet
sokáig. Az elrablott pénzösszeg alig nehány forint
lehet, mert a keddi hetivásári vámöszleti't már
elszállították. Nehány font gyertyát is elvittek a
rablók. Az esemény okozta rémület nagy.

** (Az adó-exekueziók hivatalos egybeállitá-
sából) látjuk, hogy a közelebbi öt év alatt, ha-
zánkban, minden évre, középszámitással 1,797,900
katonai exekuezio, és 103000 zálogalási eset for-
dult elő. Noha az Erdélyben és a kapcsolt részek-

j ben előfordult esetek nincsenek is beszámítva : e
szám mégis nagyobb, mint az egész birodalomban
előfordult exekutiók összes számának fele.

** (Halálozás.) Jeszenszky Lajos, több me-
gye volt táblabirája, rendithetlen hazafi és jószivü
emberbarát, e hó 2-án elhunyt. Halálát egy szeren-
csétlen véletlen okozá, ugyanis, a mint saját háza
előtt egy terhes kocsi elől ki akart térni, a 75 éves
agg elsiklott s oly szerencsétlenül esett, hogy pár
óra mulva meghalt. Beke hamvaira!

Nemzeti szinház.
Péntek, decz. 30. „Montjoye." Dráma 5 felv.

Irta Feuillet Oktáv. Ford. Deák Farkas.
Szombat, decz. 31. „Faust.1- Opera 5 felv.

Zenéjét szerz. Gounod. Ez előadás a nemzeti szin-
házi nyugdíjintézet javára volt szánva, de mint a
jelenvolt közönség csekély száma után következ-
tethetjük, az emlitett czélra nem hozott be valami
fényes jövedelmet.

Vasárnap, jan. 1. Először : „Téli rege."
Szinmű 5 felv. Irta Shakspeare. Ford. Szász Károly.
A nagy költőnek e darabja nem azok sorából valo
ugyan, melyek tökéletességük által számára a hal-
hatatlanságot kivivták; de a jelen mű is, melyet
Shakspeare utolsó müvének tartanak, magán
hordja azon fényt, melyet csak lángszellem áraszt-
hat, s erőteljes alakjainál, az emberi természet kö-
vetkezetes, hü rajzolása által, bő alkalmat nyujt
a színésznek ereje kifejtésére s a nem felületessé-
geket kereső szemlélőnek a gyönyörködésre. A
nemzeti szinház erőt és költséget nem kímélve
méltólag iparkodott szinrehozni a nagy müvet,
mely a „Szent-iván-éji álom"-nak ha nem is
egyenértékű vetélytársa, de mindenesetre érde-
kes mellékdarabja.

Hétfő, jan. 2. „Téli rege." Színmű 5 felv.
Shakspeare után ford. Szász Károly.

Kedd, jan. 3. „Teli Vilmos." Opera 3 felv.
Szerda, jan. 4. „A házasság rokkantjai."

Vigj. 3 felv. Irták Dumanoir és Lafargue. Ma-
gyaritá Feleki.

Csütörtök, jan. 5. ,,Alarczos bál." Opera 5
felv. Verditől.

Szerkesztői mondanivaló.
7474. Darócz. K. J . Igen sajnáljuk, hogy kedvezö

hirrel még nem szolgálhatunk. Minden alkalmat megraga-
dunk, s az ujabban ajánlott utakat is megkíséreljük. Rosz
idők járnak még az efféle vállalatokra.

7475. Síerednye. D. J. Legfölebb két eredeti photo-
grammot küldhetünk A kívánat más teljesítése lehetetlen.
Fogadja szives üdvözletünket.

7476. A.-Szuha. M. B A lapokat rendesen küldjük.
A „rege" valószinüleg későbbre marad.

7477. Kígyós (Bere^). F. J . A közleményt érdekes-
nek találjuk, s köszönetet mondunk érte. Bár minden vidé-
ken igy érdeklődnének az értelmesbek a helyi történettel.

7478. Darány. M. I. A külön lenyomatok iránti óhaj-
tás, ha a metszet még megvan, teljesülni fog.

7479. Munkács. R. F. A „M. Ember Könyvtáráéból
csak egy évi folyam (4 kötet) jelent meg 1862- 63-ban. A
folytatás jobb időkre halasztatott.

7480. Privigye. A. Gy. A beküldött képek közül az
egyik nem sokára meg fog jelenni; a többit bármikor visz-
szaszolgáltatjuk. A szent kép 36,000 külön lenyomatára
nyomdai nehézségek miatt nem vállalkozhatunk.

7481. Dézs. P. F. Visszaküldjük.
7482. Rékas. Dr. Sz. A lapok dolgát óhajtása szerint

elintéztük.
7483. Sylvester estén. Későn érkezett.
7484. Cs.-Palo»a. K. G. Az előfizetés mellé irt jegy-

zetet olvastuk, s igazságtalannak találjuk. Ugyan számlálja
meg, összes l l évi folyamunkban, hány falusi néptanitó
arczképét találja on? A mi óhajtásunk szerint sokkal
többnek kellene lenni, mindazáltal figyelemmel fogadunk
minden észrevételt, ha még oly váratlan is.

7485 Zenta. Gy. I. A kis füzetet köszönettel vettük
s érdekkel olvastuk. Ama lap illető számait valamiképen
megszerezzük, ámbár 4 - 5 év óta egy betüt sem láttunk
belőle. Mintha csak Chinában jelennék meg.

7486. Lele. G. L. Szilágyi Erzsébet egy arczképét
(a gr. Teleki József nagy történeti munkájában látható
rajz után) ugyan már közölte lapunk, azonban az ön által
ajánlottat is érdekes volna ismerni, s tudni, mennyiben
érdemli meg a hiteles és „eredeti'' nevet.

7487. Ferenczföld. T. F. Azon vita be van fejezve
lapunkban. A többit sziveskedjenek az illető forum előtt
eldönteni.

7488. Kajtor. L. S. A választott tárgyak eléggé érde-
kesek, csupán az előadás igen pongyola s az adatok hiá-
nyosak.

7489. Pápa. Cs. E. Nem nyilvánosság elé való magán-
ügy, mely az illető kör határai között intézendő el.

7490. Markófalva. O. I. K. A két czikknek talán
hasznát fogjuk venni. — 12 ovi törzselőfizetőink jegyzékét
összeállítani, nekünk is óhajtásunk, s kiadó-kivatalunkkal
már értekeztünk e tárgyról. A dolog óriási nehézségekkel
jár. Nehány száz katalógust s több százezer nevet kell
végig olvasni, hogy eredményhez jussunk. Azon vagyunk,
hogy czélt érjünk.

7491. Keresztes. K. K. A kivánt szám elküldetett.
Mümellékleteket nem adhatunk; lapjaink olcsóra szabott
ára (melynek még azonfelül egy ötödénél nagyobb részét &
bélyeg és posta nyeli el) nem enged meg ily czéltalan fény-
üzési.

SAKKJATEK.
262-ik sz. f. — Vész J. A. tanártól (Budán).

Világos.

i§ mii •

b e d e f g
Sötét.

Világos indul, s 4-ik lépésre rnatot mond. ''1

A 257-dik számu feladvány megfejtése.
(Szerzö megfejtése szerint.)

Világos. Sötét.
1. H h 4 — f 3 B b 8 — b 7 :
2. V h 2 - d ö f H e 4 - d 6 : i
3. H g 8 — f 6 t mat.

Üelyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Nagyváradon : Pál Rezsó. — Szegeden : Molnár Gábor.
— Pakson : Ambrózy György. — Őrsi pusztán : S. Gy. (az
előbbit is). — Miskolczon : Czenthe József. — Sz.-Király-
Szabadján : Fürst Sándor (az előbbit is). — Tállyán : H.
Nagy Lajos. — Verbó'czön : Nagy Idái Ferencz (a 256. sz.
f. is). — Pesten : Rózsaági Márton. — Högyészy Pál. —
A pesti sakk-kör. — (A következő lépések is czélhoz vezet-
nek : 1. H — f 6 t 2. V — d 6 f 3. V - d 4 f mat.)

— (Figyelmeztetés.) A legujabb minta
szerint készitett s 1 évre szóló magyar-német
szövegü álladalmi és községi adókönyvecs-
kék, — több rendbeli tudakozásra — minden
megkivántató mennyiségben kaphatók. Pes-
ten, egyetem-uteza 4. sz. a. — 100 db. ára
3 forint.

.. - Melléklet : „Füles Bagoly" humo-
risztikus és szatirikus képes hetilap mutat-
vány-lapja, — egyedül a budapesti t. elöíize-
tök számára.

H E T I - N A P T A R.
Uónapi-és

hetinap
Katholikus és Protestáns

naptár

asár

dd
Szerda
Csőt.
Pént.
Szomb

Januárius
A 1 Szörény
Julián vértanu
Agathon p.
Matild, Teodoz
Ernest püspök
Veronika, Vidor
B o d o g (Felix)

A 1 Fodor
Erős (Érke)
Ernő
Tilda
Jámbor
Vidorka
Szépike

Görög-orosz
naptár

Deczemb.(ó)
27 D 29 István
28 2000 vért.
29 14,000 vért.
30 Aniz Z.

l Melánia
1 Január 1865
2 Silvester

Holdfényváltozások. © Holdtölte

Izraeliták
nnplara

Tebeth
10 Böjt Jer.
11 (ost.
12
13
14
15
Ki Sabbath

h ö

6.

8
8
8
8
8
8
8

w.a

P-
38
40
41
43
41
47
48

N a p
kél

<S.

7
7
7
7
7
7
7

p.
48
48
48
47
47
46
46

nyüg.

6.

4
4
4
4
4
4
4

p-

26
28
29
30
31
32
31

| Éj
h ö

6

15
lft
15
15
15
15
15

ísza

p-

22
20
19
17
16
23
12

6.

1
2
3
4
5
6
7

H e
<él

P-

45
36
31
32
H
36
88

• 1 / *^J *M 1* * * • • » "™ — •

12-én 0 óra 16 perczkor reggel.

4 15
5 16
6 8
6 58
7 32
8 6
8 81

TARTALOM.
Nagy Mihály superintendens (arczkép). B. — Vigan

e rövid életben. Szemere Miklós. - E g y nóta meséje (folyt.).
Hirlapirodalmunk a 19-ik században (folytatás). Szinnyey
József. — A pesti alsó dunai kőpart épitése (képpel). —
A chinai törvénykezés (két képpel). — Elsülyedt falvak a
Fertő mentén. Pesty Frigyes. — Népszerü képek az élet-
tanból. Berky Gusztáv. — A gazdasági gépek gyártása
Angolországban. B.L. — Egyveleg. — Tárház : Irodalom
és müvészet. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, keres-
kedés. - Közintézetek, egyletek. — Balesetek, elemi
csapások.— Mi ujság? — Nemzeti szinház. — Szerkesztői
mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő P á k h Alb ert. (Lakik magyar-uteza 1. sz.



22

HIRDETÉSEK.
00

cS

4-9

>—•

it
t

tu
ly

cd
M

,

So
'•?

«

c
al

 o
s

h
iv

at

ej
+?
**&

"Öj

B
C

ke
l

lé
k-

 l
l

S
cs
1

a
Í3

a

Q>

: 3

1

gk
i

rs

pá
ri

si

CS

0>
N

a
a.

rő
l.

18
55

-i

Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
ÓVÁS. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasit-

ványaimmal szóról szóra azonosak és saját nevem aláirásával vannak hamisitva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen
összetéveszthetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől : hogy ass általam készitett
Seidlitzpoiok minden egyes skatulái, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett védmarkkal vannak ellátva.

Ára egy bepecsételt eredeti katulyának 1 fi. 25 kr. Használati utasitás minden nyelven.
E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert házi-szerek között

ö helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknéltagadhatatlanul az első
levö hálairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, emészthetetlenségnél és gyomorhévnéí;

ábbá görcsök, vese- es ideges bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta főfájásnál, vértódcilásnál, csúzos fogfáida-
l h b k a és h u m o h á h j l á l b l l

továbbá
lomnál, vé ül

g j g g g j , , ogfáida
g hysteriára, bukorra és huzamos hányásra hajlamnál stb., a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb

gyógyhatást eredményezték. — Az cz értelembeni igenis kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéről
kik, miután nálok minden, gyakran allopatkikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü házi-szerhez
folyamodtak, és ebben rongált egészségüknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerö-
iratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek mezei
gazdák, tanárok és hivatalnokok, sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék 'kiknek
ezelőtt még a leghirhodtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségűk csupán csak a Seidlitz-
poroknak rendes használata által állíttatott helyre.

PESTEN
A főraktár létezik

TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt.
STEINBACH JOZSEF ur kereskedésében, gránátos-utezában.

Ezen czégek alatt szintén megrendelhető:

a norvégiai Bergen városból való valódiDorsch-májhalzsirolaj is.
Ára egy nngyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmarkommal és kimeritő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden tölté s

természet által nyujtatott. - E valódi Dorsch-májhalzsir-olaj Európának minden orvosi'tekintélye által mint legjelesb gyógyszer
a mell- és tüdA-bajokban, scrophulus és rachitis, köszvény os csúz, idült bőrkiütés, szemgyuladás, ideg- és több más
bajokban alkalmaztatik. « « ^ . w . ^ ™ ,

] m | f ) | I A gyógyszerész Bécsben,792 (16-50) „zum Storch", Tuchlauben.

Cs. k. sz. tiszttvidéki vasat.

HIRDETMÉNY
A közelebbi debreczeni országos vásár I

alatt 186ő-ik évi január 3-tól bezárólag j
január 18-áig a jelenleg Czegléd és Deb- j
reczen között közlekedő rendes személy-
vonatokon kivül naponkint még egy második
vegyes-vonat fog közlekedni oly módon,
hogy a Debreczenbe menendö esti 8 óra
24 perczkor Czeglédről, a Pest felé me-
nendő pedig esti 10 óra 29 perczkor Deb-
reczenböl indul el.

Ezen intézkedés mellett a Pestteli egyenes
összeköttetés, s pedig Debreczen felé a
Pestről 5 óra 35 perczkor délután, Pest felé
pedig a Czeglédről Pestre 6 óra 29 percz-
kor reggel elinduló vonatokkal fog eszkö-
zöltetni. 932(3-3)

Az igazgatóság.

KÁNYAJÓZSEF
(elöbb Böhm és Kánya)

Pesten, József-tér 10-ik sz. a.
ajánlja

minden évszakra
dusan ellátott

legujabb bel- és külföldi

női-divatáru
tárát.

793 (H-0)

Apostol Pál egyházi beszédei
megjelentek!

Rátz Ádám kiadásában Miskolczon megjelent, s Fraenkel B.könyvkereskedése
által megszerezhető:

Apostol Pál egyházi beszédei. SulVefüÍf
füzet ára

Továbbá megjelentek:

Tompa Mihály egyházi beszédei. 2 kötet, Á™ 3 ft. 28 kr.

Filep Mihály. Köznapi imák négy hélre. Kemény kö-
tésben ára 2 ft.

Kalnitzky E. Nötan. Ára24kr. 9 1 7 ( 3 3 )

Kún Bertalan. Egyházi szónoklattan, Á™ I ft. 40 kr.

1 ft. 30 kr.

A dors-máj-olaj használata fölösleges !~3Hf

GRMAULT és TÁRSA
gyógyszerészek

jódtartalmú retek-szörpje
Párisban, 7, rue de la Feuillade.

A párisi kórházak leghirnevesb orvosai bizonyítványa által az e szörp fölötti
vélemények több egyetem által igazoltatott s megpróbáltatott; e szörp, a dors-
májolaj helyett — melyet jóval felülmúl — a legnagyobb eredménynyel használtatik.
Meggyógyitja a bőrbetegségeket, skrofulákat, vér-vizibetegséget, sápadaágot s a bőr
bágyadtságát, az étvágy-hiányt, s erósbiti vértisztitás által a szerveket. Egy szóval:
e szörp a leghathatósb vértisztitó szer. A beleket s gyomrot — mint ez közönségesen
a hamuzsir s vas-iblagnál történni szokott — soha meg nem rohanja; kis gyermekeknél
is, kik mirigy bántalmakban szenvednek, a legkiválóbb eredménynyel használható.
Dr. Cazenave, a „S Louis" kórház orvosa Párisban, e szörpöt különösen bőrbeteg-
ségeknél ajánlja. — R a k t á r a k : Németország nevezetesb városai minden gyógyszer-
tárában.

C f̂" Magyarországra nézve a főraktár letelik Pesten : TÖRÖK JOZSEF
gyógyszerésznél a király-utezában 7-ik sz. alatt 654 (20—24)

A kis-körü si közbirtokosság

közgyülése
folyó évi január 21-én, d. e. 9 órakor,
tog alulirt szállásán, Sebestye'ntér 2-ik szám
alatt megtartatni, melyre az illetők szemé-
lyesen, vagy meghatalmazottjaik által meg-

jelenni tisztelettel felkéretnek.
Pest, január 4-én 1865.

Várady Károly,
közbirtokossági gondnok.933 (1-2)

GROSZMANN,
tudor,

szem- és fül-orvos,
tizennyolcz évi orvosi gyakorlatának,
tapasztalatai és a legkitünőbb európai
tanárok utasitásai szerint gyógyit. Ren-
delési órai a József-téri U-ik számu
Gr ossz-házban, minden hétköznapon
délelőtt l l órától 12-ig, és délutáni
2 órától 4-ig. — Szegények számára
ingyen minden vasárnap a délelőtti

órákban. 849(6 — 6)

Hirdetmény.
A kis-kun-halasi gőzmalom, Magyarország

első rendű rozsvidékeinek egyikén, ajánlja
a t. cz. fogyasztó- és kereskedő-közönségnek
82 fontos, rozsból kiváló gonddal készitett
rozs-Örleményeit következö árakért:

1. sz. rozsláng, helyben 3 ft. 80 kr., a fél-
egyházi vaspálya-állomásnál 4 ft. 20 kr.

2. sz. közönséges kenyérliszt, helyben 2 ft.
20 kr., a félegyházi vaspálya-állomásnál
2 ft. 60 kr.

Rozskorpa, helyben 1 ft. 20 kr., Félegy-
házán 1 ft. 60 kr.

A kitett árak zsák nélkül számitvák,
20 mázsát meghaladó megrendeléseknél ö°/«
leszámittatik.

Bövebb értesülés szerezhető a nevezett
gőzmalom igazgatójánál, kihez a bérmentes
megrendelések is intézendők.

Halas, decz. 22-én 1864. 935 (2—3)

ROB-LAFFBGTEUR
Franczia-, Osztrák-, Oroszország és Bel-
giumban egyedül elismert tulajdonságairól
kellő felvilágositást nyujt a minden könyv-
árusnál és ügynököknél kapható ily czimü
röpirat : „Brochure über die vegetabilisehe
Heilmethode des Dr. Boyveau-Laffecteur."

A Rob-Laffecteur, melynek hathatősága
csaknem évszázad óta el van ismerve— vér-
tisztitó növényi szörp, mert könnyen emészt-
hető, s ízlésre nézve igen kellemes. Ezen
Rob a bőrbetegségek, valamint átalában a
megrongált nedvek s vér által előidézett
bajok gyógyítására, minden ország leg-
első orvosai által a legjobban ajánltatik.

Aszárczagyökérból készült hashajtó ször-
pöt (Syrup Sassaparilla) stb. messze fölül-
mulja, s egyszersmind helyettesíti a hal-
májolajat (Leberthran), az antiscorbuticus
szörpöt, valamint a hamiblagot is (Jod-
Kalium).

E vértisztitó növényi szörp csak akkor
valódi, ha ezen aláírással van ellátva : „Gi-
randean de St. Gervais." Alaposan és
rövid idő alatt minden egyéb merkuriális
anyagok használata nélkül, gyógyit ujabb
és elévült ragályos nyavalyákat.

Kapható P E S T E N : T ö r ő k J ó z s e f
gyógyszerész urnál a király-utzezában 7. sz.
BUDÁN : Bakats L.V. udvari gyógyszer-
tárában. TEMESVÁROTT : Pecher J. E.

IP^*A központi raktár létezik Párisban,
dr. G i r a n d e a u de St Gervais-nél, rue
Richer, nro. 12. — Hamisítások ellen óvás
tétetik. Minden előforduló esetekben a sza-
lag elkérendő, melylyel a dugasz boritva
van, és melyen az aláirás: Girandeau St. Ger-
vais találtatik. 710 (14 -24)

Titkos betegségek
és idült, sulyos utóbajai ellen,több évi
tapasztalás és a világhirü B i c o r d
(egykori párisi tanárának) tanmódja
után, siker biztositása mellett rendel
SUGÁR orvostudor. — Lakása lürdö-
utcza 3-ik szám, a József-tér sarkán.
— Elfogad l l órától l-ig. Nőket
3-tóM-ig. 816 (11—24)

Megkereshető levél által is.
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L
pénzváltó-Irodája

' a kereskedelmi testület (Lloyd) épületében

Pesten, Dorottya-utcza 14-ik sz. a.
Az á l t a l a m r e n d e z e t t

sorsjegy-társulatok programmja.
I. Befizetés 25 egy negyedévi részletekben:

A. 20 személy 20 hitelsorsjegyre 8 ft. V* évenkint, — B. 18 személy 19 darab
mind osztr, sorsjegyek) 4 ft. '/« évenkint, — C. 20 személy 20 darab 1861.
60 ftos sorsjegyek 3 ft. 'A évenkint,— D. 10 személy 10 darab 1860. 100 ftos
sorsiegyek 6 ft. '/* évenkint. g8^~ Bélyegdij részletszelvényenkint A. D.-ncl
1 ft. 30 kr., B. C.--nél 68 kr.

II. Befizetés 25 havonkinti részletben:
E. 10 személy 10 hitelsorsjegyre 6 ft. 30 kr. havonkint, — F. 10 személy 10 darab

'/S1860. sorsjegyre4 ft. 80 kr. havonkint, - G. 10 személy 10 darab '/i 1864.
sorsjegyre 4 f t . 60 kr., — H. 10 személy 50 darab Rudolf-sorsjegyre 3 ft.
20 kr.— §K&- Bélvegdij részletszeivényenkint E.-nél 1 ft. 30 kr , F. G.-nél
99 kr., H.-nál 68 kr.

Az e társaságokbani résztvevők az illető részletbefizetési ivekben bejegy-
zett sorsjegyekre közösen játszanak; a nyeremények, miután a kihuzott

sorsjegyek ujabbal, helyettesittotnek, a résztvevők közt egyaránt osztatnak
fel, s a részletfizetések letelte után az A. t ' . D. E. F. G. alattiak mind-
egyikének egy eredeti sorsjegy szolgáltatik ki, — aII.-nál 5eredeti sorsjegy
s a B.-nél az eladott sorsjegyekből reáesendö részletet kapja.

Alakitok továbbá kívánatra mindennemü zárt-tnrsulatokat, tetszés
szerinti sorsjegyekre a legjutányosb föltételek mellett,

Sorsjegy-árak havonkinti részlet-iizetéssel:
Sorsjegyek, melyeknek árfolyam-értéke 40 ftig rugnak, első részlet-fizetés 4 ft.

„ 40 fttól 100 ftig, „ „ 8ft.
„ „ „ 100 fttól 200 ftig, „ „ 18 ft.
„ „ „ 200 fttól azonfelül „ „ 25 ft.

A legméltányosb föltételek mellett 10, 15, 20, 25 havi, vagy '/« évenkinti
részlet-fizetések is eszközölhetök.

ígérvények dijai:
Idarab Eszterházy-igérvénylO ft., — 1 darab Credit-igérvény 3ft.50kr.,—

1 darab Como-igérvény 3 ft., — 1 darab 1854-iki ígérvény 6 ft. — Bélyegdij 50 kr.

Különféle sorsjegyek összeállítása havonkinti részlet-lizetés
mellett.

5 forint : 1 Rudolf-, 1 Waldstein-, 1 1864-diki 50 ftos sorsjegy. — 1 forint:
1 Salm-, 1 Genois-, 1 budai, 1 Rudolf-sorsjegy. — 9 forint : 1 Credit-, 1 Como-,
1 Keglevich-sorsjegy. —9 forint : 1 1864-iki 10Ö ftos, 1 Waldstein-, 1 Windischgratz-,
1 Keglevich-sorsjegy. —10 forint : 1 Credit-, 1 Waldstein-, 1 Keglevich-, 1 Eudolf-,
sorsjegy.— 1O forint : 1 Genois-, 1 Pálffy-, 1 Clari-, 1 186*-iki 50 ftos, 1 Keglevich-
orsjegy. — 18 forint : 1 Eszterházy-, 1 1864-iki 50 ftos, 1 budai sorsjegy. —

1 Rudolf-sorsjegy. — 25 forint : 1 1860-iki 500 ftos, 1 1860-iki 100 ftos, 1 trieszti,
1 Pálffy-sorsjegy. — 30 forint : 1 1839-iki egész, 1 Credit, 1 1864-iki 50 ftO3,
1 Keglevich-sorsjegy.
R é s z l e t f i z e t é s e k egyes sorsjegyekre, valamint társulati sorsjegyek rész-

jegyeire, az ismert föltételek alatt eszközölhetök.
Bevásárlása és eladása mindennemü értékpapíroknak és pénzne-
meknek, előlegezések, sorsjegyek- és állampapírokra, incasso és
megbízások stb.
Vidéki levélbeli megrendelések titoktartás mellett gyorsan és pon-
tosan teljesittetnek. 692 (25-52)
A vidékbeli ügynökök különös kedvezményben részesittetnek,
s szükségleteik fedezése végett idejekorán hozzám fordulhatnak.

Oj képes humorisztikus lap. Egész évre csak 4 ft.

Elöfizetési fölhívás

••ÜLÉS BAGOLY
czimü

humorisztikus és szatirikus képes heti-lapra.
Van szerencsénk ezennel tisztelettel közhirré tenni, hogy alólirt szerkesztő oly

társulatot alakított, a mely feladatává tette azt, hogy a „Füles Bagoly" t. cz. előfizetőit
és olvasóit, akár hogy teszi is szerét, okvetlenül megneveíteti.

Nem szándéka ugyan bohóezként bukfenczeket hányni, de azon lesz, hogy minden,
a közéletben előfordu'ó dolognak megtalálja a mulatságos oldalát, s abba kapaszkodva
igyekezzék maga részáre hódítani azokat, a kik szivesebben mosolyognak meg egy-egy
talpra esett ötletet, mintsem arasztos képekkel rőfös vezérczikkeket olvassanak azon
nagy fontosságu kérdésről, vajjon a monopotamai miniszterelnök elöl viseli-e a frakk
szárnyát vagy hátul; s a nagy nehezen kisütött mikéntből okoskodjak ki a derék férfiu
politikai érzületét.

A lap tartalmát itt azon egyszerü okból nem mondjuk el, mivel akkor, ha mar
mindazt, a mit a „Füles Bagoly"-ban adni szándékozunk, itt meg volna irva, tökélete-
sen feleslegessé válnék a prenumerálás.

Óhajtjuk, hogy e tartalomra minél számosabban kíváncsiak legyenek, s e kiváncsi-
ság kielégítése végett tömegesen siessenek a „Füles Bagoly'-ra előfizetni a követ-
kezö igen egyszerü uton és módon:

Méltóztassék egy, vagy két, vagy négy forintot egy bizalmas levélbe bepakolni,
sazt a „Füles Bagoly" kiadó-hivatalának (egyetem utcza, 4 szám) czimezve bér-
mentesen a postára adni. s mi jót állunk érte. hogy e megemlékezés iránti hálából a
„Füles Bagoly" az 1865-dik év január 5-t61 kezdve kérlelhetetlen pontossággal
beállit minden csütörtöki napon, egy egész iven képekkel és képtelenségekkel.

A szerkesztőség mindent .-lkövet, hogy a lap lehetőiig1 változatos tartalmu legyen.
E végből tisztelettel kér fel mindenkit, hogy mindennemü idevonatkozó közle-
ményekkel ót támogatni sziveskedjenek. Mostani világban mindaz, a mi csak egy
pillanatnyi derültséget is képes előidézni, valódi közkincs, melyet egymással közölni atya-
fiui kötelesség. A közlés tisztét ezennel örömmel magára vállalja a „Füles
Bagoly." ,

Kijelentjük, hogy minden, bár honnét beküldött közleményt, legyen az barmi
csekély, mihelyt lapunkban megjelent, rendszerünk szerint dijazni fogunk.

Minden kéziratot e czim alatt kérünk beküldetni „A Füles Bagoly" szerkesztő-
ségének (kőfaragó-uteza, 2. sz. 1. emelet). A kinek egyszer valami közleménye elfogad-
tatott, azután bérmentetlcníil küldheti hozzánk leveleit.

Gyűjtőinknek minden tizre egy tisztclet-példánynyal kedveskedünk.
Azonkivül : A ki bezárólag január 10-ig legtöbb előfizetőt küld be, annak,

ha nö, egy értékes arany knrp»reczc3Eel — ha férfi, egy kitünö síép
fájtékpipával kedveskedünk.

Heckenast Gusztáv, Baltás Ferencz (Torkos István),
a lap kiadója (egyetem-uteza 4. sz ) felelős szerkesztő (kőfaragóutcza2. sz. 1. em )

Elöfizetési föltételek:
(Buda-Pesten házhoz hordva, vagy vidékre postán küldve)

é v r e ( j a n u á r — d e c z e m b e r ) 4 fi- — F é l é v r e (jan.—•
j u n i u s ) 2 ft. — N e g y e d e v r e 1 ft.

5 P * Tiz elöfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-példánynyal
szolgálunk. — A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik

A Füles Bagoly kiadó-hivatala
(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

MAGYAR PEZSGŰBOR.
érmelléki borból készitve,

s mely minőségre nézve a valódi franczia pezsgővel bátran kiállja a versenyt, tisz-
telettel ajánlja egészen

franczia minta szerint berendezett pezsgobor-pinezészetéböl.

937 (2-2)
PRÜCKLER IGNÁCZ,

kecskeméti-utcza 11-dik szám alatt Pesten.

Ezerszeresen megpróbált s czélszerüség tekintetéből a legjobbnak elismert

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK,
kerek s négyszögletüek, melyek alkalmazásával a füst nyomtalanul eltünik.

Egy darüb ára 10 forint.

Hordozható s vizzel légmentesen zárolt szoba-ürszékek,
^ darabja 5 fttól 15 ftig.

l i l fk f ík lx melyek minden árnyékszékre alkalmazhatók, s a légvonalat
H l C í t ' l i j és bűzt tökéletesen eltávolítják, darabja 10 ft.
A pakoláshoz megkivántató ládákért darabonkint 1 ft. számittatik.

bádogos-mester
898 (5-6)

RAKTAn MIKSITS KÁROLY,
"A : rózsa-téren 8-ik szám alatt Pesten.

;FLUID
Kwizda Ferencz Jánostól üorneuburgban.

Elsö Ferencz József ausztriai császár Ő Felsége által, az ausztriai államok összes
területeire nézve— megelőzőleg annak gyakorlati használatát illetőleg s a magas császári
kir. ausztriai egészségügyi hatóság által történt megvizsgáltatása folytán — egy kizáró-
lagos szabadalommal látta'ort el, s a londoni 1862. évi világkiállitáson éremmel kitüntetve
— ő felségeik az angol királynő s porosz király udvari istállóiban, az üditőnedv készítő-
jének az illető főlovászmesteri hivatalok részéről történt hivatalos megállapítás folytán,
a legnagyobb eredménynyel ha»ználtatik; ezen üditőnedv a lovat legnagyobb megerőlte-
téssel járó munkában a késő korig folytonosan vidám g jó erőben fenntartja, s különösen
fárasztó munka elött s után erősitóleg hat.

Egy palaczk ára 1 ft. 40 kr.
Két palaczknál kevesebb nem rendelhető meg, a pakolásért 30 ujkr. számittatik.

Valódi minőségben kapható:
Í"E§TEN : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál, királyateza 7. sz. a.

Aradon Probst, - B.-Gyarmaton Omaszta F., — Debreczenben Bignio J., —
Eperjesen Zsembery, — Eszéken Deszáti, — Esztergomban Bierbrauer J. C, —
Gyórött Ecker F., — Gyöngyösön Koczianovich, Isper Flamm J., — Komáromban
Czigler A..,-és fia. — Károlyváros Benich J , — Kassán Novelly A., — Kolozsvártt
Wolf J., — Lugoson Kronetter F., — Miskolczon Spuller J. A., — Nagy-Kanizsán
Fesselhoffer J., Rosenberg J., Rosenfeld J., — N.-Váradon Jánky A., — Pozsonyban
Schertz F., és Hackenberger testv., — Pápán Beermüller W., — H.-Szombatban
Hamaliar A., — Sz.-Ft'hérvartt Kovács P., Legmann A., — Szegszárdon Gutter A,
— Szabadkán Sztojkovits D , — Sopronyban Pachhofer L, Mezey A., — Trencsén-
ben Weisz L., — Varazsdon Halter S. uraknál. 804 (9-9)

* *
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A Vasárnapi Ujság tizenkettedik évfolyama,
KAS Elöfizetési fölhívás

VASÁRNAPI
UJSÁG

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK
S«£»-41

Az idö kereke gyorsan fo'og. Azon veszszük észre magunkat, hogy ime azon
kedves kötelesség áll elöttünk, a „Vasárnapi Ujság" tizenkettedik évfolyamára felbiv
mink az olvasó "közönség figyelmét

Nem ok nélkül irjuk vastagabb betükkel a „tizenkettedik" szot. Mily csekély
szám, s mégis mily nagy idö pgy magyar irodalmi vállalat életében! S ezen aránylag
bosszú idő még feltünőbb lesz. ha azon nálunk ép oly ritka esetre gondolunk, hogy most
is ugyanazon szerkesztői és kiadói nivik szólhatnak a törzs-előfizetők tisztes seregéhez
8 az időközben fölnevekedett uj olvasói nemzedékhez, a kik 12 év előtt a legelső fölbivás
bocsátották közre.

Kz elnyomott hangulat daczára a benső lelkesedés meleg napjait éltük akkor.
A „Vasárnapi Ujság" felkaroltatása korszakot képez időszaki sajtónk történetében.
Egészen uj mozgalom es pezsgő élet támadt az irodalomban, s szivesen örvendtünk
yolna, ha a velünk és nyomunkban tárna lt hasontárgyu közlönyök hosszu, boldog életre
hoznak magukkal eröt és képesseget. De majdnem annyi halainak, mint szigetesnek
voltunk kényszerü tanúi. S most már csak a túlvilág néma sötétjéből integetnek fcHnk
az egykori pályatársak, a Budape-ti VÍ9?hangT#íapkelet,-Magynr Néplap, Képes Ujság
(Werfer), Budapesti Képes Ujság (Vahot), Két garasos ujság, A magyar nep újsága,
Kalauz, Hirmondó, Trombita stb., nem is emiitven egy csoport hasonirányu folyóiratot,
szépirodalmi és divatlapot, melyek némelyikénél magunknak is volt részünk.

S midőn a holtakról megemlékezünk, nem az élőknek akarunk tömjént gyujtani.
De azt hiszszük, bogy nálunk végre e tekintetben is szilárdulni kell a viszonyoknak.
Mert valóban sem az irói osztály, sem a közönség kitartásí, állin'lósági jeliemét nem
ragyogtatja igen kedvezö fényben azon tapasztalat, hogy mig a külföld elöhaladottabb
nemzeteinél egy-egy időszaki közlöny igen gyakran évtizedekre, 60—KO, sőt 100 évre is
visszaviheti születése napját, addig nálunk a régi Mők szép kezdeményeit mind elsodrotta
ragy az emberek közönye, vagy az idök vihara, s azon mai lapjainkat, melyek élete egy
évtizeden tul nyulik fel, felkezünk ujjain is eiöszámlálhatjuk.

A .,Vasárnapi Ujság" az utóbbi szerencsés kivételek közé küzdötte fel magát.
Szakadatlan törekvése az volt. hogy az irodalom földébun erősen meggyökerezve, az
iránta táplált igényeknek mindinkább megfeleljen, s azon olvasó-közönséget, mely élete
elsö szakában oly bizalommal sereglett köréje mind e mai napig megtartsa, még pedig
minden mézes madzag, mesterkedés és vásári fogások nélkül, söt itt-ott talán némi ellen-
séges elnyomási iparkodások dnczára.

Heckenast Gusztáv,
kiadó- tulaj donos.

Pest, deozember

S vajjon minek köszönheti a két testvérlap, hogy törekvéseit legnagyobb részben
elismert siker koronázta? Nézetünk szerint a „Vasárnapi Ujság" és „Polit ikai
Újdonságok" életének s ha-ásának titka leginkább abban rejlik, hogy

1) komoly, férfias akarat gondolta ki, á a kor elutasíthatlan követeiéser
hozta létre;

2) kitűzött miveltetö irányát, hazafiui szellemét s népszerü modorát mind
végig megtartotta, « ámbár tartalmi s tecknikai javitásokra minden kedvezö alkalmat
fe használ, minden ok nélküli változtatásokat kerül, s inkább bizonyos megállapo-
dottság és állandóság által kivánja hitelét fenntartani. Előadásaiban sem népies
együgyüséggel nem akarja untatni a magasabb irmodorhoz szokott közönséget, sem
érthetetlen nem kiván lenni a kevésbbé gyakorlott olvasó elött;

3 valódi szükséget pótol, s H. két lap tartalmi felosztása e szükségnek igen
czélszerüen felel meg. Mert mig a mindig több müvészi becscsel biró, képekkel illusztrált
„Vasárnapi Ujság" az emberi ismeretek széles mezején a legnagyobb változatosságban
szedi virágait s n mesitöleg hat észre és szivre; addig a „Politikai Újdonságok"
kül- és belföldi krónikája világos, értelmes szemlékben ismerteti meg a közönséget a
világ politikai s társadalmi eseményeivel; s mindezt _

•0 oly ölcsó áron teszi, hogy a hozzáférheted a szegényebb sorsú emberre nézve
is lehetővé válik, a ki kt-vés pénzért nehány év alatt az ismere t e k °'y bő tárházára tesa
szert, hogy ez akár egy kis könyvtárnak is beillenék.

Ezek azon titkos büverök, melyek által a magyar közönség részvétét megnyernünk;
s megtartanunk sikerült. S a milv örömest iövünk e részvétet hálásan elismerni, szintoly
élénk felhivást látunk abban arra, hogy vállalatunk életének biztositására a jövöre-
nézve is minden erőnket felhasználjuk.

S e nehány szó magában foglalja ;övő évre szó!ó egész programmunkat is. Egész,
átalánosságban mondott igéret, melyet annak idejében a részletek fognak igazolni.

Az év forduló-pontján melegen üdvözöljük tehát ismét lapjaink régi s uj já
barátait. Ujra fölkérjük szellemi munka-társainkat, hogy becses hozzájárulásukkal
továbbra is segítsék elő közös czéljainkat. S fölkérjük különösen régi tisztelt gyűjtőin-
ket, vállalatunk anyagi előmozdítóit, kiknek közremüködése nélkül szellemi
törekvéseink is hajótörést szenvednének, hogy lapjaink ügyét ezentul is az,
tlismert régi buzgalommal fölkarolni sziveskedjenek.

Közös utainkat még mindig a hit s remény világitja meg. S a„VasárnapíUjság""
munkásai élni s hatni akarnak, mig hangos hirdetői lehetnek ama ,,jobb koru-nak, mely
után buzgó imádság epedez mindnyájunk ajakán,
elején, 1864.

Pákh Albert,
felelős szerkesztő.

Elöfizetési föltételek:
a V a s á r n a p i Ujság és P o l i t i k a i Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva)

Egész évre (január - deczember) 10 forint.
Félévre (Január-junius) 5

Csupán Va^rnapi Ujság:
Egész évre (Január-deczember) . 6 forint.
Félévre (január- jiiniu*) 3

$t- Csupán Politikai Újdonságok:
Egész évre (január—deczember) . 6 forint.
Félévre (január—junius) 3

Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-peldánynyal szolgálunk.
S*T \ pénzes levelek bérmentes küldése kéretik. -*BA pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.

Tájékozás végett kérjük a régi czirnszelvények szives megküldését.

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala.
(Pesten, egyetem-uteza 4-ik szám.)

A nem mind a két lapra t. cz. előfizetőket kérjük értelmesen kiirni, csupán Vasárnapi,
Politikai lap killdessék-e?

vagy csupán

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1865 (egyetem-utca. 4-ik szám alatt).

Tizenkettedik évfolyam.

Elöfizetési föltételek 1865-dik évre : a Vasárnapi Ujsafí és Politikai Újdonságok e l jö t t : Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — t'supán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft.

$HT Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ijság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november l-töl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszőri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában : Ilaaseiistein és Vogler.- M.-Frankfurtban :
Otto Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. - és Pesten : a kertéaz-gaztlnsznti ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 njkr.

Ha megemlékezünk koronkint irodal-
munk úttörőiről s a közélet különböző
pályáinak vezérférfiairól : illőnek találjuk
fölkeresni emlékeit azon emelkedettebb szel-
lemü hazánkfiainak is, kik a hazai nevelés-
ügy jobbra fordultának első alapjait meg-
vetették, íly férfiu volt az, a kire ezuttal
hivjuk fel az olvasó figyelmét.

A mult század utolsó negyedében a hazai
előkelőbb s müveltebb családoknak nem ke-
vés gondjába került, gyermekeik mellé oly
nevelöket találni, kik maguk is az akkori euró-
pai müveltség színvonalán állva, a
nevelés-oktatás rnagasb eszméjének
némi nemzeti alapokon megfelelni
képesek lettek volna. Külföldi neve-
lök egész serege árasztotta el fő-
uraink házait, mit tel jesen kár hoztatni
talán nem is lehetett, ha meggon-
doljuk, hogy hazánkban akkor a
szellemi müvelődés s különösen a
köznevelési és tanrendszer még alig
bontakozott ki a középkor békóiból
s a nemzet még később is hiában
várt az 1792-ki országgyülési tu-
dományos kiküldöttség munkálatai-
nak életbeléptetésére. Azon ifjaink
pedig, a kik a külföldön virágzó
tudományosság fokára emelkedve, a
szellemi müveltség terjesztésére szen-
telték magukat, a magán nevelői
állomásokat csak alárendelt eszköz-
nek, legfölebb átmeneti hidaknak
tekintették valamely nyilvános ta-
nári vagy lelkészi állomás elnyeré-
sére.

S igy történt, hogy a jobb csa-
ládok gyermekeinek nevelése gyak-
ran oly képzetlen, félmüvelt egyé-
nek kezeire került, kik mostoha
viszonyaik következtében jó formán
iskoláikat sem végezhették el, s
maguk is inkább még nevelendők
lettek volna.

E körülmények nem csekély aggodalmat
okoztak jobb érzésü magyar uri házainknál,
s ezek között különösen néhai id. báró Vay
Miklós tábornoknak s hozzá méltó, magas

müveltségü nejének. Csak a legközelebbi
időkben közölte nehány hazai lap ez utób-

binak, a bár külföldi származásu, de egész
lelkével a hazához hü, magas szellemü hölgy-

V á r a d i S z a b ó J á n o s .
(1783—1864.)

nek életrajzát s naplóját. E naplójában b.Vay
Miklósné egy helyen többi között ezeket irja:

„Szeretve tisztelt, minden nagy és köz-
hasznu eszmeért lelkesülő férjem, ki korát
megelözé, már régen gondolkodott arról,
mikép lehetne gyermekeinket valódilag em-
berien nevelni, a szivet és elmét arányosan,
valamint a tudást, képességet és akaratot
öszhangzóan kiképezni. S nem is kerülheté
el figyelmét az e század elején jelentőségre
emelkedett Pestalozzi-féle tanmódszer. Szü-
lőföldemről (a nemes báróné Baden nagy-

S Z A B Ó J Á N O S .

herczegségben született) nehány jó barát
még inkább megerösité férjemet szándékai-
ban. S miután magyar nemzeti szellemben
csak igazán magyar nevelő képezheti a nö-
vendéket, e czélból felszántottuk s megnyer-
tük 1807-ben a sárospataki kollegium egyik
kitünö tanítványát, Szabó János urat, hogy
nevelő'segédünk legyen."

Váradi Szabó János — kiről a fentebbi
naplóban szó van — 1783 aug. 27-én Zemp-
lénmegyében Szilvás-Újfaluban született.
Hat éves korában a szülői háztól egyik ro-
konához vitetett, honnan késöbb további ki-
képeztetése végett Sárospatakra adták, mely-
nek kollégiumában a gymnáziumi és aka-
démiai tanulmányokat elvégezte. Épen a
külföldi egyetemekre készült, midőn b. Vay
Miklós tábornok családjával megismerkedett,
s ettől nem sokára — 1807-ben — a kiskoru
Miklós és Lajos bárófiak mellé nevelőül

meghivatott. Hogy e hivatásának
méltóan megfelelhessen, s hogy ma-
gát oktató-nevelővé teljesen kiké-
pezze, a nemes báró Szabó Jánost
előbb külföldre, nevezetesen aheidel-
bergi egyetemre küldé saját költsé-
gén, hol az utóbbi három egész évet
töltött. Hogy szorgalma és tudomá-
nyossága által ott is kitünt, többi
között egy latin nyelven irt pálya
munkája : „Descriptio Persici im-
perii" *) tanusitja, mely a bádeni
nagyherczeg által kitüzött jutalmat
nyertes 1810-ben jelent megHeidel-
bergben. Ezen 198 lapra terjedő tu-
dományos munka által némi hirne-

i'/ii/i//'/,"/ vet szerzett magának Szabó János,
azonkivül tudományos jártasságáról
s előadási képességéről más alkal-
makkor adott nyilvános bizonysá-
got. — Pestalozzi tanmódjának el-
méletét elsajátítván, az egyetem szü-
neteiben Németország több hires
tanintézetét s növeldéjét is megláto-
gatta. 1813-ban személyesen kereste
fel Sveiczban Pestalozzi nagyhirü
yverduni intézetét, hol angol, fran-
czia, orosz, porosz, spanyol, sőt ame-
rikai nevelőgyakornokokkal szövet-
ségben, a jeles tanrendszerrel gya-
korlatilag is megismerkedett.

Eltelvén a kiszabott idö,az 1811-
ki év nyarán hazájába tért vissza Szabó János,
hogy azt, a mit tanult és tapasztalt, növen-

*) Ezen munka teljes czime: „Vescriptio Persici
Imperii, ex Strabonis tum ex aliorum auctorum cum mo
comparatorum fide composita, auctore Joanne Szabó Wun-
earo — Commentatio, cui in certamine literario emum
Academiae Heidelbergensis d.22 novembrisl809Proemmm
a Magnó Duce Badarum constitutum amplissimus rmioso-
phorum ordo adjudicavit. Heidelbergae 1810.

3-ik szám.
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