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A magyar földhitelintézet
sorsolás alá eső 5 !

2 ° 0-os záloglevelei
oly értékpapírok, melyeknek összegei földbirtokra elsd helyen történt betabiazas által biztosítva, a hivatalos

kimutatások szerint két-háromszoros értékű jelzálog álfal fedezve vannak.
E jelzálog! biztosítékon kivül kezeskedik még a záloglevelek biztosságaért:

az intézet alapítványi tökéje, - a tartalék-alap, — a törlesztési alap,
kölcsönös jótállása

az intézet valamennyi adósának, kik egyetemlegesen, egy mindnyájaért és mindnyája egyért, egész ingó és ingatlan
vagyonukkal kezeskednek a záloglevelek birtokosainak az intézet kötelezettségeiért.

A záloglevelek, melyek 84 Vi év alatt, félévenkinti nyilvános sorsolás utján teljes névértékdk szerint visszafizet-
tetnek, 1000, 500 és 100 ftra szólnak, &'/, %-kal kamatoztatnak, s a jelenlegi árfolyam szerint évi 7 %-ot jövedelmeznek,
nem számítva bele azon töke-nyereményt, mely a teljes névszerinti értékben visszaváltás folytán a vásárlási ar és a
névérték közötti különbözetnél fogva a vevó javára esik.

Minden záloglevél félévi kamatszelvényekkel van ellátva, melyek évenkint kétszer, és pedig május és november
1-sö napján, minden adólevonás nélkül, váltatnak be, s pedig n«mcsak Pesten az intézet pénztáránál, hanem minden
európai bör'zepiaczon, valamint azon kereskedő-házak által is, melyek a záloglevelek eladásával foglalkoznak.

A záloglevelek legfelsőbb rendelet szerint

á r v a p é n z e k , a l a p í t v á n y o k ,
s egyebek biztosítására is fordíthatók, különösen pedig alkalmasak - •

biztos tőke-elhelyezések és az aggkor biztosítására,
miután föltétlen biztositékot, s most vásárolva,

7% évi jövedelmet és biztos tökenyereményt
nyújtanak.

g ^ ~ Az emiitett záloglevelek, a napi-árfolyam szerint, kaphatók PESTEN: Malvleti* C. J.. Wahmiaun c« fla
Báron testvérek czimü kereskedő-házaknál; - BÉCSBEN: M. Schnapper. Johaun Riborz, L. Epslein uraknál; —
vidéken: a Magyar biztositó-társaság föügynókségeinek legnagyobb részénél; bérmentesítve küldött pénzeit azonban
posta utján magatél az intézettói is megszerezhetők. 1485 (1 -0)

Ajánlat.
Egy okleveles ál latorvost,

tanult gépészt és kovácsmestert,
a ki különben az állatorvosi tanfolyam
egész tartama alatt rendkívüli szor-
galmat fejtett ki, 9 ezért kitünó ok-
levelet i« nyert; a g é p é s z e t b ő l
pedig a budai m. kir. József műegye-
temben a vizsgát igen jó sikerrel le
tette, bátorkodik alólirott Mészáros
István állatorvos ur személyében, min-
denkinek teljes meggyőződése s tiszta
lelkiismerete szerint ajánlani. - Pes-
ten, január hó 25-én 1866.

Dr. ZLAMÁL VILMOS,
m. kir. egyetemi s állatgydgyintézeti

r. ny. tanára. 1503 (1)

KiNTA JÓZSEF
(előbb Bobm és Kánya)

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

minden évszakra
dúsan ellátott

legújabb bel- és külföldi
női-divatára

1168(17-0)

Titkos

BETEGSÉGEK,
újonnan keletkezettek

8 nap alatt
minőségre nézve

F" 48 óra alatt
meggyógyittatnak

dr. Fux J.
28 év dta fenálló rendelési intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságá-

ban háborgattatnék.
Rendel: d. u. 1-4 óráig.

Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leg-
gyorsabban eszközöltetnek.

Lakása: Király-utcza, 24. sz. a. 1-ső
emelet. 1376 (11—12)

a legjobb fajokban és az uj katalógusban megnevezett egyéb növények Klauzál Gábor
kif-tétényi kertjéből megrendelhetők Liedemann Frigyes ur irodájában Pesten,
mázsa-utcza 2-ik szám, ugy szintén alulírottnál Budán, balászváros 77-ik szám alatt,
továbbá Záhr és Szakmáry uraknál Kassán ; Spuller A. József urnái Miskolczon és
Possert János urnái Debreczenben.

Kajszinbararzk 17 fajban 2, 8, 4 és 5 év«s, a megrendelő általi fajkijelöléssel
darabja 30, 37, 44, 50, kertész általi faj választás mellett 26, 33, 40, 46 kr.

Kérte 179 fajban 2, 3, 4. 5 évesek a fentebbi áron.
Alma 348 fajban 2, 3, 4, 5 évesek 27, 34, 40, 46 kr. illetőleg 23, 30, 36, 42 kr.

Névnélküliek vegyesen 15, 20, 24, 28 kr. dbja.
Mandola, édes, 2, 3 évesek 12, 16 kr. dbja. Földi-eper (Ananas) 20 db. 40 kr ,

száza 1 ft. 80 kr. Spargagyfikér, hollandi, 2, 3 éves ezáza 90 kr. —1 ft. 20 kr.
Bérmentes felszólításra az uj katalógus azonnal megküldetik.

Dr. Schmidt János,
1508 (1—3) a kert intézője.

NélkfilAzhetlen, nemcsak minden más hivataloskodó tisztviselőnek, ha-
nem kOIAnAsen azokra nézve is, a kik alkotmányos hivatalra készülnek?

Épen uiost jelent meg 4-dik kiadásban
es kapható IMÜLLER GYULA kiadónál Pesten, „fehér hajó"ban:

A SZOLGABIROI HIVATAL.
rru ZSOLDOS IGNÍCZ.

Törvénykezési rési. — Negyedik bővített kiadás.
&3" Minden hivalaloskodáshan előfordulható ironiánypéldák-

kal és táblázati mintákkal ellátva!
= A magyar t. társaság által .,nagy jntalom"-mal koszo-

rúzott munka. ••—;
Ára 3 részben fűzve 4 forint. 1507 (l)

tü ügyvéd és ügyvédjelöltek szamara nagybecsü kézikönyv!!!

Biztos és gyors kiirtása
a

patkányok s egereknek,
egy cs. k;r. kizár. szab. patkány- s egérpusztitó szer által gyertya formában.

Egy darab ára 50 kr. a. é.
Valódi minőségben kapható:

PESTEN: Török József gyógyszerész urnái, király-utcza 7-ik ez. a.,
továbbá.:

iV.-Becskerek: Nedelkovits. — Csáktornyán: Kárász A. — Eperjesen: Zsembery J.
— Jassenova: Dudovits J. - Keszthelyen: Wünsch F. — Kolozsvárit: Wolf J. -
Pozsonyban: Scherz Fülöp. — Sopronban; pachhofer,— Soborsin: Franké A. Va-

rasdon : Halter D. F., — Ver e czén : Bész J. K. uraknál. 1474 (5—14)

Ajánlkozás.
Egy okmányos reáltanár, magyar és né-

met tannyelvvel, a latin remekilók magya-
rázatában alaposan jártas, s a franczia nyel-
vet is tanítani képes lévén, ajánlkozik nyil-
vános vagy ruagán tanítóul. Közelebbi tu-
domást vehetni P. T. betűkkel jegyzett
levelekre Pest, poste restaute.

1494 (2—3)

Eladó földbirtok.
Ugoesamegyében Tisza-Ujlakhoz '/«-ed

órai távolságban, a nagyszőllősi országút
közelében tagkihasitás alatt levő, és így
más taghoz is odahasitható 300 hold meny-
nyiségü földbirtok, Mátyfalván fekvő, két
beltelekkel és gazdasági épületekkel, —
ugy szinte Beregvármegyében Balazséron,
Beregszásztól % órai távolságban, a mun-
kácsi államut közelében, egy tagban kihasí-
tott 65 hold osztályozott földbirtok, a horzá
tartozó regale-jogokkal együtt, szabad kéz-
ból eladó; - a venni szándékozók levél ál-
tal, vagy szemetesen Szepessy Gyulá-
val Borsodmegyében Berentén értekezhet-
nek. — Utolsó posta Miskolczon át S aj ó-
Szentpétor. 1484(3-3)

Selyembogár-tenyésztés.
Sándor Móricz gróf biai jószágán —

fjuda közelében — a selyembogár-tenyész-
tésre berendezett helyiségek és 8000 folyó
öl körülbelül 40,0(0 eperfával beültetett
fasorok, czéloztatnak szabad kézból bérbe
adatni. Bővebben értekezhetni a jószág-
igazgatóságnál Bián, posta Bia.

1492(2-3)

Gazdatiszti állomást
keres alulirt, ki mint ispán volt alkalmazva,
s ugyanazon minőségben kivan állomást
nyerhetni; ki a gazdászaton kivül a barom-
orv»slást, ugy szinte gépekhez is ért, kellő
bizonyítványokkal ellátva, kora 34 év s nős,
btszél több nyelveket, értekezhetni vele
levél utján Mezö-Turon Heveemegyében,
vagy kívánatra személyesen ii megjelenik
útiköltsége megtéritése mellett.
1491 (3—3) Tisztelettel Csaté Imre.

Egy gazdatiszt,
ki a magyar és német nyelvet tökéleteíeh
bírja, a magyaróvári felsőbb gazdászati
tanintézetben a kétévi tanfolyamot kitűnő
sikerrel végezte s itt szerzett elméleti tanul-
mányait hazánk két első rangú gazdászatá-
ban a gyakorlatiakkal bővitettu : bár jelen-
leg jövedelmező szép állá'a van, nagyobb
munkakör elérhetése reményében készültsé-
géhez illő állást elfogadható feltételek mel-
lett elfogadni kész. 1500 (2—2)

A. B.-re czimzett bérmentes levelekre bő-
vebb felvilágosítást ád a .,Értesítő" kiadó-
hivatala Debreczenben, valamint a kitünó
bizonyítványok másolata is megküldetik.

Titkos 1412(12-0)

betegségeket
még makacs és Üdült bajokat is ugy
koródában,mint magángyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nél-
kűl, hoíty « beteg hivatásában vagy
életmódjában gátoltatnék, gyöke-
resen, biztosan és gyorsan gyógyít

Med. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-utcza 27. sz. Medetz-
házban, 1-só emelet, délelőtt 7-9-ig,

délután 1 — 4 óráig.
gtf Díjazott levelekre azonal

valaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek is megkflldetnek.

Az 1866-ik évre
szóló virág-, főzelék-, gazdasági s erdei
magvakból álló főjegyzékem valódi s tiszta
magvak minden nemeiben dús választékot
nyújt, s az erfurti árszabály szerint a. é.
számítva Prágából bérmen'es megkereső le-
velekre ingyért szolgáltatik ki s bérmente-
sitve küldetik meg.

Az eddig irántam a legnagyobb mérték-
ben tanusitott bizalom s elismerések folytán
ösztönöztetve érzem magamat ezévi jegyzé-
kem sorozatát ismét ujabb s legújabb aqui-
sifiókkal gaidagitani úgyannyira,hogy bár-
mely igénynek képes vagyok gyorsan s
tökéletesen megfelelni ' 1487(4-6)

tisztelettel
RAIILSEN ERNESZT,

mag- s növény-kereskedő Prágában

Tizenharmadik évfolyam.

Kiadó-tulajdonoi Ileckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Pest, február 18-án 1866.
r->

Előfizetési föltételek 1866-dik évre: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

_ Hirdetési dijak a Vasárnapi U j 8 á s és Politikai újdonságokat illetőleg, 1866. január 1-tól kezdve: Egy, négyszer hatóbaott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatáanál 10 k r t a ;
háromszor- vagy toMmon .gtatasnal c3ak 7 krba számittatik. - Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Haasenstein és Vogler - M Frankf-r lban-
Jaegsr könyvkereskedése; Bécsben : Oppclik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr. '

M i k ó M i h á l y .
A Székelyföld e népszerű szülöttje, a

közelebbi erdélyi országgyűlés egyik kitü-
nöbb tagja, remélhetőleg azon erdélyi kép-
viselők sorából sem fog hiányzani, kiknek
megjelenését a pesti közös országgyűlésre
már e napokban várhatjuk.

Mikó Mihály született Gyergyó-Alfaluban
(Csikszékben) 1817. szeptember 29-én, isko-
lai tanulmányait Gyergyó- Szent -Miklóson
kezdette, Csik-Somlyón folytatta s Kolozs-
várit a kir. lyceumban végezte; első iskolai
évétől az utolsóig, minden tantárgyból, a
jelesek közt is legelső volt. Bevégezvén
1837 ben tanulmányait, azonnal
Szebenbe ment, hol ép akkor az
erdélyi részek egyik legfontosb or-
szággyűlése tartatott s a kir. táb-
lánál és főkormányszéknél mint
hites jegyző kezdvén meg a köz-
szolgálatot, egyúttal kiváló figye-
lemmel kisérte a honatyák ta-
nácskozásait. 1839-ben Maros-
Vásárhelytt a királyi táblánál
dicséretes vizsgát állott ki a ha-
zai törvényekből 8 ugyanezen
évben Csikszék rendes jegyzőjévé
választatott; igy a megyei élet
küzdterére lépvén, az ellenzék
soraiban foglalt helyet s csakha-
mar annak egyik vezetőjévé lett,
megnyervén a nép közbizalmát,
melyet a mozgalmas évtizedek
daczára máig szakadatlanul bir.

Az alig 24 éves ifjút követéül
választá Csikszék az 1841-diki
kolozsvári országgyűlésre, hol az
ellenzék egyik kiváló tagja, a
szabadelvű eszmék elöharczosa
lett; különösen kitűnt azon in-
dítványával, m e l y e t a s z é k e ]

nemzet sérelmeinek orvoslására
tett, mmek következtében az or-
szággyűlés által, az országos
rendszeres bizottmány tagjává
választatott s mint ilyen, szak-
avatottságának számos tanujelét adta. Az
1846- és 1848-diki kolozsvári s 1848-ki pesti
országgyűléseken mint Csikszék képviselője
jelent meg, szilárd kitartással, következetes
hűséggel törekedvén azon korszerű elveken
alapuló intézmények valósítására, melyek
diadaláért küzdött ifjúsága első éveitől
fogva, ugy Csikszékben, mint az országgyü-

előre is a formulázott határozatnak vala
tekinthető. Csikszék népének ily osztatlan
bizalma Mikót már fiatal éveiben azon elha-
tározásra vezette, hogy a kormányhivatalo-
kat mellőzve, egész erejét a megyei politikai
élet körében hasznosítsa. Az egyetemes ma-
gyar haza közjavát, önállását illető é3 bizto-
sitó reformok fáradhatlan harezosa lévén,

inig ezek kivívására tágabb körben műkö-
dött közre, munkásságának jó részét a szé-
kely nemzet jogainak védelmére, sérelmei-
nek orvoslására forditá, törekvésének egyik
fő czélja az lévén, hogy a székely nép a
törvénytelen szélbeli katonáskodás súlyától
menekülhessen s ősi szabadságaiba vissza-
helyeztessék. A megyei téren szerzett érde-
mei elismeréséül 1847-ben Csikszék egyik
alkirálybirói díszes hivatalára emeltetett s
erélyessége, fáradhatlan munkássága és
ígazságszeretete által a nép előtt még ked-
veltebbé tudta magát tenni. — 1848-ban az

unió részleteit kidolgozó országos
bizottság tagja volt. Az 1848-iki
pesti országgyűlés, mint az erdé-
lyi képviselők kiváló tagját, Csik-
szék kormánybiztosává nevezte,
tudván azt, hogy ő e törvényha-
tóság legnépszerűbb embere.

A világosi fegyverletétel után,
a politikai üldözések korában,
Mikó is Magyarországon, Diószeg
vidékén nyert menhelyet az első
rohamok ellen; később mint volt
kormánybiztos és képviselő a
pesti haditörvényszék által elitél-
tetvén, négy évet töltött Joxef-
stadtban. 1856-ban megszabadul-
ván, egyszerű gazda lett s 1857-
ben megnősülvén, a honfigondok
és keservekért házi boldog köré-
ben keresett és talált vigaszt s
visszavonultan gyermekei nevelé-
sének élt.

1861-ben Mikó is, mint más
hazafiak, ismét a közügyek terére
szólittatott, s bár hivatalt vállalni
vonakodott, Csikszék lelkesült
népe közóhajtásának hódolva,
foglalta el az első alkirálybirói
széket; mihelyt azonban a provi-
sorium beállott, azonnal lemon-
dott. Azl863-ki szebeni gyűlésre
a ditrói kerületben lön megvá-

lasztva; fel is ment Szebenbe, de itt a ma-
gyar küldöttek körében egyike volt azok-
nak, kik a szebeni gyűlésbe lépést határzot-
tan ellenezték s az ily értelemben szerkesz-
tett emlékiratot elsők irták alá.

A provisorium éveit házi körében élte
le; de bár a közügyektől visszavonulni
kénytelen volt, a haza és nemzet jobb jövője

7-ik szám.

léseken. — Mikó az erdélyi országgyűlések
egyik közkedvességü szónoka volt, beszédeit
zengzetes styl, megragadó előadás jellenizék
s a meggyőző okok mellett, gyakran hasz-
nálja az ellenvélemény czáfolatára elmeélét
tanúsító, a hallgatóságot fel villany zó ötleteit.

Mily népszerűséggel bir e férfiú Csikszék
kebelében, kitűnik abból, hogy valahányszor
székhivatalokra vagy követségre választa-
tott, ez mindig egyhangúlag történt, mert
innyi szavazatot kapott, a hány szavazd
folt; e fölött a székgyülésekben indítványa,
véleménye nemcsak irányadó volt, de már

MIKÓ M I H Á L Y .
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iránti hitében soha sem esüggedutt, s az ez-
iránti reményeket a nép szivében is ébren
tartá, mi által a közszellem még inkább
megszilárdult s az 1848 ki alkotmányhoz
való ragaszkodásrabuzdult; mintegy ennek
bizonyítványát adáCsikszék abban, hogy az
1865-kí kolozsvári gyűlésre Mikó Mihályt
küldé egyik követéül.

A székely hazafiak egyik jelesbike e
férfiú, kit a 17 évi szenvedés mindig a
haza és alkotmány iránti hűség utján talált;
szilárd jelleme a csapások súlya alatt izmo-
sodott s kitartása és fenkölt szelleme mind-
azok közbizalmát és közbecsülését meg-
szerzé számára aKirályhágón innen és tul, kik
őt ismerni tanulták; vezetése alatt Csikszé-
ket mindig elsőnek láttuk azok sorában, kik
1848-ki dicső vívmányaink törhetlen bajno-
kai voltak és lesznek. Ezért Erdély közóhaj-
tása, Mikó Mihályt is azon vezérférfiak
közt szemlélni, kik a pesti hongyülésen Ma-
gyarország teljes egygyéforrásának szent
ünnepét ülendik meg. —r.

A napsugarak.
Napsugár, a szegényes szobában
Mért jelensz meg ily fürgén, vidáman?
A szegénynek arcza oly mogorva,
Mig a gazdag fogad mosolyogva.

A szemközti palotát nem látod?
Uri élet csillogása vár ott.
Ócska bútor itt téged föl sem vesz,
Ragyogásod ott ezerszeres lesz.

Szállj te oda: tiszta, égi fényed
Hadd maradjon távoli reménynek,
Mert a szegény akkor is boldog, ha
Legalább a remény beragyogja.

Ah, ne időzz a szomorú képnél!
Hiszen te a boldogok közt éltél.
Talán épen valamelyik szentnek *,
Tündököltél koronája mellett.

De a sugár nem távozott tőlem,
Sőt felcsillant annál tündöklőbben;
Kettő, három . . . ezer is jött aztán,
Hogy szenvedni dicsőségnek tártam.

Dalmady Győző.

T e m e t é s n é l .
Koporsó mellett sirverem ásit,
Könyektől csillog körül a pázsit,
Szomorún zeng a halotti ének, —
Tódul a sokaság: gyermekek, vének.

Közel a sirhoz két leány térdel
Vonagló arczczal, remegő térddel.
Jajszavok felhat a magas égig,
Kezöket tördelik, hajókat tépik.
Távolabb halvány férfiú látszik,
Hajával enyhe fuvalom játszik,
Halk sóhaj .-záll fel szivéből néha:
Szemei szárazak, ajaka néma.

S ime a holtnak megnyílik ágya:
Ajkit a férfi mosolygni látja,
Szárnyakká válik halotti leple,
Szent kéjtől dagad a férfiú keble.

S a két lány folyton kesereg, jajgat,
Nem kiméi mellet, nem kiméi ajkat.
A nép a gyászdalt csak zengi, zengi —
A halott mosolyát, egy gyász'lót kivéve,
Nem látta senki. Torkos

A kortes-világ eredete.
(Novella.)

Irta Pálffj- Albert.
(Folytatás.)

VII.
A tekintetes nemes vármegye közgyű-

lése reggeli kilencz órára volt kitűzve. Ke-
véssel ezen idö előtt, a bihari és aradi urak,
akik Békésmegye újraalakítása végett jöt-

tek be, szemlét tartottak a megmaradt hívek
sora fölött. Tegnap még nyolezvanan küz-
döttek életre-halálra a „junktim" mellett;
ma alig lehetett harrninczat az állhatatosak
közöl összeszámlálni. Ezek holt-részegek
voltak, mielőtt hire ment, hogy az uraság
is traktál. s e pillanatig sejtelmük sem lehe-
tett: mi történik a „korona" ivószobájának
falain tul.

Mindamellett a vezetők elhatározták,
hogy megállják a sarat, ha mindjárt kisebb-
ségben maradnak is a szavazásnál. Nagy
fát nem lehet egy fejszecsapásra levágni, s-a
jó kezdet mellett, ki tudja mit hozhat a kö-
zel jövő! legalább megtudja a j >vö, hogy
Békésmegyében is lakik szabadságszerető
magyar, s nem minden ottani nemes ember
czinkosa azon pártnak, mely az alkotmányt
megsértő kormánynak, oktalan ebként csak
a kezét nyalá.

Az óra kilenczet vert a pápista templom
tornyában, s az uraság kastélyának udva-
rán. A megye teremé csaknem félig megtelt
nemesekkel, tisztviselőkkel és kiváncsi hall-
gatósággal. Első eset, a mióta a vármegye
a török iga alól kiszabadult. A főispán kor-
tesei jobbról és balról az elnök háta mögött
foglaltak helyet: szemközt velők az ellen-
zék vert tanyát, mig a szavazattal nem biró
helybeli lakosok, két oldalról, a táblabirák
számára kijelölt karszékek hátába kapasz-
kodának.

A főispán a biztos győzelem öntudatá-
val lépett be; nagyurias főhajtással üdvözlé
pártját, s igen megvető pillantást vetett az
oppositió gyér tömege felé, mintha mondta
volna: megtanitlak én titeket, mint kell
Békésmegye főispánjának ellenszegülni; a
ki most köztetek van, annak még az unoká-
jának az unokáját sem fogom kandidálni
még esküdtnek sem! És ő méltósága a fő-
ispán tán hitte is e pillanatban, hogy akkor
is főispán lesz, a midőn azon unokák unokái
fölnevekednek és megyei hivatalokba vá-
gyódnak bejutni.

Erre szokás szerint üdvözlé a nagy szám-
mal egybegyült karokat és rendeket, felszó-
litá a megye főjegyzőjét, hogy az ország-
gyűlési követektől érkezett jelentéseket ol-
vassa fel.

Ezen felszólításra az asztal szöglete mel-
lől egy vén totyakos uri ember kapaszkodók
fel helyéből, s kezdé a legelső iratcsomóról,
mely előtte feküdt, az összekötő zsineget
feloldani.

De mielőtt szóhoz juthatott volna, köz-
vetlen mellöle a megye második aljegyzője
lábon termett és éles hangon kiáltá:

— Van szerencsém a tekintetes karok-
nak és rendeknek, Abaházy Miklós ügyvéd
ur kérése folytán , ugyanezen családnak
dicső emlékű IV. Béla királytól, újra kiadott
nemeslevelét bemutatni. Nevezett, Abaházy
Miklós ur itt e nemes vármegyében szándé-
kozván- megtelepedni, egyszersmind „pi'ae-
clarum"-míil ellátott üsryvédi diplo-náját is
bemutatja, s kéri magát a megye publikátus
nemeseinek diszes sorába beigtattatni

Le nem Írható azon harag és boszuság,
mely ezen nyilatkozatra a főispán és pártja
részéről hirtelen előtűnt. A megrögzött au-
likusok majd kiugrottak bőrükből, hogy a
vármegye második, s talán csak tiszteletbeli
jegyzője ily magán ügyet, mely mindig a
közgyűlés végső napjaira szokott maradni,
most praeferenter, még az országos ü<ryek
tárgyalása előtt is, referálni vakmerösködik.
Maga Abaházy Miklós ifjú uram is, a ki
még mindig csak mint idegen, szerényen a
hallgatóság közé vegyült, bámulva hallotta
nevének megemlítését. Igaz, hogy o maga
kérte fel a jegyzőt az emiitett okmányok
publikálására, de eszébe sem juthatott, hogy

épen ez válhassak a tens nemes karok és
rendek legelső tanácskozási tárgyává.

A főispán dühös és fenyegető pillantást
vetett az illető jegyző széke felé, mert sejt-
heté, hogy azon fiatal ember, a ki a tisztvi-
selői fegyelem ellen ily vakmerő kihágást
követett el, bizonyára átcsapott már az ellen-
fél táborába. A nemesi oklevél publikáczió-
ját azonban többé meg nem történtté tenni
nem lehetvén, a főispán csak annyit mon-
dott :

— Máskor akkor szólaljon fel honora-
rius viezenotarius uram, a mid ön én paran-
csolom ! - Aztán igen elkeseredett hangon
és oly vontatva, mintha harapófogóval húz-
ták volna ki a szót szájából oda veté: „Tu-
domásul vétetik."

Azonban nagy dolog volt e két szóval
kimondva. Abaházy Miklós, a kinek családi
nemessége különben minden kif.gáson felül
állt, ezen publikáczio által Békésmegyében
is az elismert nemesek sorába jutott, s e pil-
lanattól kezdve ülést és szavazatot nyert a
megye zöld asztala mellett.

Hálás pillantást vetett pártfogója felé, a
ki biztatólag inte feléje, hogy csak rajta,
most kell verni a vasat, a mig tüzes, s ha a
bihari és aradi urak, a kik Békésmegyében
is régóta birtokosok, elkezdenek az országos
ellenzék szellemében szónokolni,és van a há-
tuk mögött egy jól betanított kortescsapat,
majd mindjárt gomba módjára teremnek elő
a zöld asztal mellől, sőt a tisztviselők sorá-
ból is a jó hazafiak, a kik úgyis torkig jól-
laktak a főispán terrorismusával, s alig vár-
ják, hogy minden teketória nélkül SLJunctim
ügye mellé pártolhassanak át. Az ily titkos
elégedetlenek közé tartozott a második al-
jegyző is, a ki szokatlan bátorsága által ezen
kemény rést lövé a fóispáni tekintély bás-
tyáiba. Nem nevezzük nevén a bátor embert,
a ki máig is él, sőt 1848-ban, mint ország-
gyűlési képviselő, fényes jelét tudá adni
hazafias önfeláldozási képességének.

A főjegyző felolvasá az országgyűlési
követek jelentését, mely telve lévén latin
kifejezésekkel és idézetekkel, hivatalos kö-
telessége szerint a jelentés értelmét saját
szavaival is megmagyarázta. Született ma-
gyar ember volt az öreg ur, de meglátszott
beszédéből, hogy a mit mondott, elébb diá-
kul gondolta ki, s aztán fordította le ma-
gyarra.

A felolvasás csaknem fél órányi időt
vevén igénybe, Abaházy Miklós unalmában
kitekintett az ablako , mely az utczára szol-
gált. Bámulva, de egyszersmind igazi sziv-
beli örömére vette észre, hogy a helybeli
lakosság mily érdekkel viseltetik a mai köz-
gyűlés kimenetele iránt. Több mint száz
ember állongott az utczán, és nézett a vár-
megyeház ablakára, mintha onnan várná az
ige megtes.esülését.

A jelenlevők többnyire a miveltebb osz-
tályhoz tartoztak: többen a helybeli polgá-
rok közöl is az ácsorgók közé vegyültek,
nemes irigységgel eltelve azon szerencsés-
bek iránt a kik születésüknél fogva kizá-
rólag hivatva voltak a közdolgokban részt
venni. Igaz ugyan, hogy a megye közgyűlé-
sére, mint hallgatóság akárki is bemehetett,
de nem minden ember szeret oly társaságba
vegyülni, a hol nem lehet egyenlő sok más
olyannal, a ki nála vagyon és miveltség te-
kintetében sokkal hátrább áll.

De a mi a legfeltűnőbb volt, hogy még
a hölgyek is érdekeltséget tanúsítottak a
nap eseménye iránt. Minden jel arra mu-
tatott, hogy az üdvös válság órája meg-
érkezett. Hallatlan dolog volt Békésvárme-
gyéb 'n, hogy az asszonyok is tudni, akarják,
mit határoznak az urak a generális gyűlés-
ben. Eddig nem volt másra gondjuk, mint

hogy ily alkalmakra nagy ebédet főzzenek,
és zavarba ne jöjenek, ha az ülés végén a
várt néhány vendég helyett, férjeik tíz, húsz
éhes táblabirót is magukhoz hívnak ebédre.

Ott állott a csoportban B . . . . né asz-
szonyság is, s mellette deli szép leánya Ró-
zsa kisaszony, a ki a gyűlés teremének abla-
kából letekintő ifjúnak üdvözletét a legnyá
jasabban viszonozta , mintha igen régi
ismerősök lettek volna. Kezében fris virág-
ból fűzött bokrétát tartott. Ezzel intett az
ifjú felé, mintha mondta volna: ime készen
várja már a koszorú azokat, a kik ma győzni
fognak!

Ezalatt a főispánnak is fülébe ment, hogy
az utczán a nép csoportosodni kezd. A kik
mellette eddig is a tányérnyalók szerepét
viselték, oly ijedt arezvonások kisérete mel-
lett tudatták vele ezt, mintha félni lehetett
volna, hogy a következő pillanatban már
félreverik a kálvinista templom harangjait,
s a gyulai vörössipkás jakobinusok megro-
hanják a megyeházat.

A főispán azonban boszankodással uta-
sitá vissza hirhordóinak ügyetlen fecsegéseit.
Éles szeme más, sokkal komolyabb s gyanú-
sabb jeleket kezdett észrevenni a teremben.

A másod alispán, a ki eddig is békétle-
nül húzogatta panyókára vetett zrmyi-dol-
mányának nyakzsinórját, most már látta,
hogy sok uri ember, a ki addig alázatosan
lehorgasztott fővel szokott mindenre „he-
lyest"-t kiáltani, a mi csak az elnökség tá-
borkarából származott, a mai nap egyátalá-
ban nem tud föllelkesedni a követjelentés
leghangzatosabb frázisaira, sőt morogni is
kezd, és csóválja fejét, mint a ki a régóta
megunt szójárások helyett elvégre más vi-
dorabb nótát is szeretne hallani. Oda lépett
tehát az elnök székéhez és sugá a főispán
fülébe:

— Illustrissime domine! árulás lappang
a vármegyében, s ha nem vigyázunk, mind-
nyájan az összeesküvők tőrébe esünk. Embe-
reink elbátortalanodtak, az ellenség szeme
pedig ugy fénylik, mintha már markában
tartaná a győzedelmet. A követjelentést tiz
embernél több nem éljenezte meg, ezek is
ugy fészkelödnek, mintha szégyenszékre ül-
tettük volna őket. Ne legyek jó próféta, de
attól félek, hogy mai naptól kezdve elvesz-
tettük Békésvármegyét, s olyan utasítást
küldünk Pozsonyba, hogy Bihar, Borsod,
Nógrád, vagy Zala sem különbet:

A főispán hitte is, nem is, a mit hallott,
de bizván tekintélyének eddig soha meg
nem csorbult erejében, megnyugtatni igye-
kezett az aggódó másod alispánt, és felszó-
litá, hogy a tegnap tartott titkos konferen-
czia határozata szerint, a mint bevégzi a
főjegyző az olvasást, rögtön keljen fel, és
inditványozza, hogy a tens karok és rendek
a követ urak jelentését nagy megelégedéssel
tudomásul vették s jövőre nézve is ragasz-
kodnak azon utasításhoz, hogy követ urak
mindenben arra szavazzanak, a mit ö excel-
lentiája a Personalis fog a rendeknek aján-
lani.

-i miatt akartam méltóságodat
értesíteni - felelt szemlátomást huzakodva,
vonakodva a másod alispán — reggel óta
rémitö kólika szakgatja belső részeimet, s
olyan beteg vagyok, hogy kénytelen vagyok
ágyba menni: kérném tehát méltóságodat,
gondoskodnék más nálam sokkal érdeme-
sebb szónokról, a ki megtenné az indítványt,
mert ime alig tudok már a lábamon állani.

A főispán bámulva nézett a beszélő sze-
mébe. Az eisö pillanatban füleinek sem
akart, hinni, hogy azon ember, a ki a me-
gye első alispánjának volt kiszemelve azon
esetre, ha a mostanit Budára viszik konzi-
liáriusnak, vagy Pestre, a kir. tábla itélőbi-

| rajának: épen ezen válságos órában eltán-
torodhatott. Maga is pironkodva nézdelé
kordovány csizmájának hegyes orrát, mert
bizony nem kellemes állapot, ép, egészséges
embernek magát betegnek vallani, a midőn
kutyabaja sincs. És ezen ember, a midőn
legkedvezőbb alkalma lett volna a legjobban
jutalmazott „meritumok"-ra, kapja magát,
ott hagyja patrónusait a faképnél, haza
megy, izzasztót vesz be, s nyár közepén
dunyhák közé temetkezik.

Mindamellett akadt a pártnak egy tekin-
télyes szónoka, a ki a törvénykönyvből vett
idézetekkel és elferditésekkel bebizonyítani
igyekezett, hogy az alkotmányt és a haza
szabadságát csak ugy lehet megmenteni, ha
az országgyűlés elébb megszavazza az adót
és xijonczokat, s aztán jobbágyi hálával áj-
tatosan várja a sérelmek megorvoslását.
Lehet, hogy tán maga még meg volt győ-
ződve állításainak igazságáról , hanem a
jelenlevők közöl senkit sem téríthetett meg.

Utána a bihari vendégek közöl szólott
az egyik, még pedig oly pattogós szónoki
nyelven, hogy a főispán kortesei is, daczára
vezetőjök fenyegető pillantásainak, egy-egy
éljent rikkantanak hozzá.

És a midőn így a főispán korteseiröl
beszélünk, ezzel már értésül adtuk az olva-
sónak, hogy a helybeli patikástól adott go-
nosz szerekkel fűszerezett bor és pecsenye
sem volt képes a kortesek emésztő szomiát
és csillapithatlan étvágyát megrontani. A
vezetők ugyan észrevették , hogy valaki
megrebarbarázta az ételt és italt, de elég
volt azt mondani, hogy az ilyen pikant íz, a
nagyúri konyhák tulajdonságához tartozik,
s a szegény ember nem merte fertelmes ko-
medencziának tartani azt, a mi a hatalmas
grófok asztalán a mindennapos élvezetek
közé tartozik. Már akkor excellens gyomra
volt a kortesnek, s ezen jó tulajdonát meg-
tartotta mind e mai napiglan.

A viták részleteit leírni nem e beszély
köréhez tartozik. Csak annyit mondunk, hogy
a pártok, a korteskedés legválogatottabb s
legkétségbeesettebb fogásait, főleg a vita
folyama alatt vevék alkalmazásba. A fehér
tollas párt, a „junctim"-oldal kész volt
rá, hogy délután négy óráig is szónokol, s
az ellenfél korteseit a szó szoros értelmében
kiböjtöli. A főispán-párt kortesvezérei abban
hibázták el a dolgot, hogy működési ter-
vükben a tisztujitás alkalmával hasznosnak
tapasztalt módokhoz folyamodtak. Nem ju-
tott eszükbe, minő változást hozhat a hely-
zetbe, ha négy öt óráig tartó tanácskozási
időt kell a kortes néppel kitartani. A tudva-
levő helyen kész ebéd várta ugyan a népsé-
get, de a midőn megkondultak délre a ha-
rangok, a népség hasa is követeié jussát, és
ékes korgásokkal adá tudtul békétlenségét.
A fehér tollas párt el volt készülve ezen kü-
lönben nagyon is előrelátható esetre, s öté-
vel-hatával vitte ki embereit az udvarra, s
ott jól tartotta a laczikonyháról került fris
böröspecsenyével, s egy palaczk tűrhető
borral. Ugy látszott, hogy a főispán emberei
nagyon is méltányolni tudták az ellenpárt
vezéreinek ezen gyöngéd figyelmét, s épen
nem aprehendálnák, ha valaki őket is meg-
kinálná. Kapvakaptak ezen a bihari és aradi
uraktól vezetett opposiczió vezérei, s a má-
sik oldalról a kit csak lehetett megvendé-
geltek, hozzá tevén azon lelki megnyugtatá-
sul szolgáló értesítést, hogy hát készen
maradjon mindenki azon párt melleit, mely-
hez szegődött, csak a midőn ezek és ezek az
urak beszélnek,rikkantsák közbe,,Junctirn!"
Ki ne tenne meg ily csekélységet, egy pár
darab ízletes pecsenyeért: hiszen ezért az
uraság korcsmájában felteritett ebéd sem
marad szégyenben!

De a főispánra nézve a legveszedelme-
sebb válság perczei tulajdonkép csak a délu-
táni órákban kezdtek bekövetkezni. Hire
futamodván ugyanis, hogy az ember-emlé-
kezet óta uralkodó párt a vármegyében in-
gadozik, egyszerre (sak a zöld asztal körül
oly középsorsu nemesek kezdtek előtüne-
dezni, a kik eddig a tanácskozásokban soha
részt nem vettek. Ezek mint szólani akarók
feljegyeztetek magokat, s röviden kijelenték,
hogy a junctim értelmében szavaznak. Máig
is fris emlékezetben maradt, mint indokolta
a csabai lutheránus tiszteletes, a junctim
ügyének igazságos voltát. Azt mondta: meg
van írva a bibliában, adjátok meg a császár-
nak a mi a császáré, és istennek a mi az is-
tené. A kegyelmes propositiok a királyé, a
sérelmek a nemzeté: hogy tehát megadjuk a
királynak és a nemzetnek is a mi az övé,
nem látom, mi panasza lehetne egyiknek is
másiknak is, ha mindkettőjök dolgát egy-
szerre, vagyis junctim pertraktáljuk!

Roppant éljenzés követte a beszédet. A
közönséges ember előtt, igen jó argumentum
volt ez ad hominem; az okosabbak pedig
belátták, hogy az igen óvatos és előrelátó
tiszteletes ezen szójátékkal csak rögtöni át-
csapását az oppositió padjaira, akarta el-
födni.

E pillanattól kezdve az ellenzék győzelme
felöl többé kételkedni nem lehetett. Az „au-
likusok" elvesztették bátorságukat és Önbi-
zalmukat, a kétesek vérszemet kaptak, s a
kik eddig közönynyel tűrték Békésmegye
szervilis állapotát, most egy szebb jövő nap-
jának közeledtével hirtelen összecsoportoso-
dának.

A midőn délután fél-négyre a főispdli a
kérdést szavazatra bocsátotta, a jelenlevők
roppant többsége kikiáltotta a,,junctim"-ot,
s ezzel Békésmeeye egy csapásra ki lett
mentve a metternich féle leigázó rendszer
körmei közöl.

A főispán, fogait csikorgatva monda ki a
többséget, kapta kócsagtollas kalpagját, ki-
rúgta maga alól bársony karszékét, s nagy
robajjal, de sokkal, kevesebb hü embertől
követve mint máskor, hirtelen elkotródott.

(Vége következik.)

Az elefánt a fogságban.
Az elefánt a föld legnagyobb és legerősebb

állata, s mégis nemcsak meghódol az ember ural-
mának, hanem a mi még különösebb, ez óriási ál-
lat fogságában a legföltétlenebb vonzalommal és
szeretettel is ragaszkodik hozzá. E tekintetben
talán csak egy állat múlja fölül: az eb ; de az ele-
fánt ragaszkodása, melyet gazdája iránt tanusit,
legalább is egy vonalba helyezhető a lóéval, sőt
azt még fölül is múlja, a mennyiben a vadon nö-
vekedett ló soha nem szelídül meg egészen, 8 ha
alkalma akad, újra vad társaihoz csatlakozik; el-
lenben a megszelídített elefánt ha megszerette
gondnokát, soha nem szökik el; ha szabadon bo-
csátják, újra visszatér, sőt vadon elő társait segit
az ember hatalmába keriteni.

Az elefánt-vadászat csakis ily szelidett ele-
fánt segélyével történik Indiában , midőn ezt
egész vad elefántcsorda közé bocsátják, s mig a
vadak szelid társuk körül időznek, az alatt az em-
berek az egész terc körül hálózzák. Midőn az ele-
fántok észreveszik, hogy be vannak kerítve, vad
dühvei rohannak a k.orlátok felé, hogy azokat
keresztültörjék, de a támasztott nagy lármára,
zajra s lövésekre visszariadnak, s a tér közepére
bújnak össze. Ekkor hátulsó lábaikra hurkot vet-
nek az elefántvadászok, mig a szelídített elefánt
orrmánya simogatásával igyekszik vad társa szi-
lajságát csillapítani. Ennek segítségével fához
kötik, ugy hogy mozdulni alig képes, s éheztetik
mindaddig, mig magát meg nem adja. Éhség és
szomjuság által gyötörve végre elfogadja a felé
közelítő embertől az eledelt; ha pedig orrmanyaval
csapkod, tüzes vasat tartanak elébe, ugy hogy az
elefánt minden csapására egy egy sebet knt), igy
ellenkezése hasztalanságát látva, megszelídül s
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egy év múlva a hasznavehető házi állatok közé
tartozik.

Tévednek, a kik a vadon élő elefántot va-
lami veszélyes, dühös állatnak tartják: az elefánt
csak akkor támadja meg a véletlenül közelébe
tévedő embert, ha ingerii vagy rajta sebet ejt;
különben nagyon türelmes , mondhatni félénk
állat, azonban a párzás idején a hím elefánt köny-
nyen megdühödik, s ilyenkor kegyetlen. Volt rá
eset itt Európában is, hogy ilyenkor & már meg-
szelídített him elefánt annyira neki vadult, hogy
meg kellett ölni. Azért a kik elefántot tartanak, a
nőstény elefántokat többre becsülik. Különben az
elefántot szelídített állapotában nem tenyésztik,
leginkább azért, mert hosszú fejlődési ideje alatt
táplálása sokba kerülne ; ez állat teljes kifejlésé-
hez legalább is huszonöt év szükséges, azért in-
kább vadon hagyják növekedni, s azután tartanak
vadászatot reája.

Az elefánt táplálékát fű, vetemény, gyü-
mölcs, gyökér, szóval mindennemű növény képezi.
Kedvencz eledele a rizs, de azért kisebb fák
lombjait meglehetős erőa ágaival együtt egy-
formán jóizün
megemészti. A
fogságban levő
elefánt egy má-
zsa szénát is
képes megenni
egy nap, ter-
mészetes tehát,
hogy a szaba-
don levő ele-
fántcsordák oly
helyeket vá-
lasztanak tar-
tózkodási he-
lyökül, hol a
buja növény-
élet egy köny-
nyen ki nem
meríthető.

Hogy az ele-
fántoknak két
főfaja, külön-

böztethető
* meg, u. m. az

afrikai ée az
indiai, — azt
e helyen csak
futólag emiit-
jük. De mind
a két faj egy-
formán tanu-
lékony s bizo-
nyos tekintet-
ben ügyes is.
Orrmányával a
legkisebb pénz-
darabot , sőt
még a tűt is föl-
veszi a földről,
8 oda nyújtja
vezetőjének. Az
afrikai elefánt
nagy szerepet
játszott hajdan
a punok és ró-
maiak harczai-
ban, de most
már itt Euró-
pában ritkább, mint az indiai, mely nem egy
állatseregletnél látható. Afrika északi partjairól
ez óriási vad most inkább a puszták belseibe vo-
nult vissza, hol a bennszülöttek leginkább csont-
jáért vadászszák.

Fogságában az éghajlat és hévmórséklet iránt
nem igen érzékeny, azért ha jól gondját viselik, a
föld bármely részére is elvezethető. A gond, me-
lyet az állatszfiliditők reá fordítanak, még kérges
bőrének tisztogatására is kiterjed, s a megszelí-
dült állat nyugalommal sőt némi kedvteléssel tűri,
mig felügyelője éles seprűvel tisztogatja (a mint
ez képünkön is látható).

Egy kifejlett elefánt rendesen mintegy 80
mázsát nyom 8 roppant súlya mellé oly finom ösz-
tönnel van ellátva, hogy gazdája bármily kecseg-
tetése sem bírhatná rá, hogy oly helyre, például
egy hidra lépjen, mely nagy súlyát megbirni nem
elég erős. Klete némelyek szerint 80 évre, mások
szerint 200 esztendőre is terjed; a valóságot al-
kalmasint a kettő között kell keresnünk; termé-
szetes azonban, hogy erre az életmód és gondvi-
selés nagy befolyást gyakorol.

Az európai állatkertek nevezetesbjeiben majd
mindenütt találhatók elefántok is. Ha a pesti

állatkert kész lesz és megszilárdul, alkalmasint
nekünk sem kell messze fáradnunk, ha a föld leg-
erősebb állatát látni akarjuk.

A budai királyi palota.
A történelem tanúsága szerint eleinte Székes-

Fehérvár volt Árpád-kori királyaink székvárosa,
koronázási s temetkezési helye, azonban a tatár-
pusztitás után, hihetőleg nagyobb biztonság s a
táj szépsége miatt, a hon ujjáalkotója, IV. Béla
király, a budai hegyek egyikén, azon a tájon, hol
most Ó-Buda mögött a rokkantak palotája áll,—
emelt magának fejedelmi várat, székhelyet; mig
leánya Margit számára apáczakolostort állított
fel a Budával szemben levő Nyulak-szigetén.
II. Endre idejében Magyarország nádora, Bánk
bánnak fejedelmi vára pompázott a szent Gellért-
hegy azon ormán, hol ujabb időbsn a csillagvizs-
gáló torony áJlott 8 most a Budát uraló katonai
erőd áll.

Budavár és város csak Zsigmond király ural-

kal volt környezve s elkülönitve a tulaj'lonképi
Budaváros többi részétől.

Budavár és város leginkább a 14. és 15-dik
század góth ízlésű modorában vala épitve; s Má-
tyás a régi görög-római s az akkori olasz építészet
és szobrászat remekeivel egyesité s diszité azt.
Maga a királyi palota épülete több óriási szárny-
ban terjedt ki mindenfelé, hat magas torony
ragyogván tetején. Az árkolaton át oszlopos híd
vezetett főkapujához, mely fölött a vár alapitója,
Zsigmond király érczszobra állt: az épületek
homlokzata, a többi kapu s ajtó fölött i« külön-
féle faragványok, jelentős domborművek, felira-
tok, czimerek, diadalmi je^ek pompáztak. A
palota több részét nagyszerű oszlopsorok, már-
ványlépcsők, erkélyek, kúpos födelek, egész töm-
keleget képezett folyosók, sikátorok disziték. A
palota egyik homlokfalának tetején Mátyás szobra
tündökölt hősi fegyverzetben, jobbján atyja, a
keresztyénség védpaizsa, a török félelme, a hősök
hőse: Hunyady János, balján a gyászos véget ért
László testvérének szobrai büszkélkedtek, mi a
három nagy Corvin méltó dicsőítését képezé.

A palota

Az elefánt a fogságban

kodása alatt kezdett azon a hegyen és körülötte
nagyobbszerüen épülni, hol még mai napig is
fennáll. Es ezóta állandó székhelye lett Buda a
vegyes házakból származott magyar királyoknak
egész 1541-ig, midőn a mohácsi veszedelem
után a győztesen előrenyomult török hadsereg a
diadalmas félholdat tűzte Buda falaira; — ámbár
a Róbert Károly uralkodása alatt fény fokára emel-
kedett visegrádi várban is Budát felváltva lakták
királyaink.

Zsigmond uralkodása idejétől kezdve a török
hódításig nagy események színhelye volt a budai
vár. Szilágyi Mihály40,000 fegyveres ember által
Buda alatt kiáltatta ki Hunyady Mátyást Magyar-
ország királyává. Valamint országát, ugy annak
középponti fővárosát, Budát is a legmagasabb
fénypolczra emelte Mátyás; s a régibb irók tanú-
bizonysága szerint, Buda volt akkor Európa leg-
szebb, műkincsekben leggazdagabb s leghíresebb
városa.

Maga a vár, a királyi palota, melyet Zsig-
mond kezdett építeni s Mátyás végzett be, számos
melléképülete-, egyházai-, tornyaival, egy meste-
rileg alkotott kolosszális kőhalmazt képezett, s
mindenfelől magas bástyák-, falak- és áricolatok-

erőt és hatal-
mat jelentő óri-
ási szobra állt,
mig másrészről
kellemes faso-
rok közepett
halas-tó terült
el s mesterileg
készült már-
ványmedenczéi

kutak emel-
kedtek Paliasz,
Apolló ésDiana
szobraival.

A fejedelmi
csarnokok sorá-
ban Mátyás vi-
lághírű könyv-
tára és mű-

gyüjteménye
«gy külön dísz-
épületben ál-
lott. — Az or-
szágos főtiszt-
viselők, a vár-
beli egyházak
főpapjai s az

udvarnokok
számára a ki-
rály külön,olasz
ízlésű épülete-
ket emelt. A
vár és királyi
palota legszebb
kiegészítője a
fejedelmi dísz-
kert vala, mely
a mostani rácz-
és Krisztinavá-
ros felé terjedt
ki, s jó ízlés-
sel rendezett
fasorai, virág-
csoporjai közt
márványbó|l

épitett nyaralók, képtermek, szobrok, tavak,
szökőkutak, vizzuhatagok, Ázsiából 8 Afriká-
ból hozott vadállatok tanyái, madarak kalitkái
tünedeztek föl. E nagy terjedelmű várkert köré-
ben a mostani ráczfürdő helyén állt a keleties
pompa és kényelem minden kellékével ellátott
királyfürdő, melybe a várból befödött sétány
vezete.

A királyi palota belső részeit műizlés, fény
és potnpa tekintetében méltán lehetett Európa
leggazdagabb kincstárának nevezni. A festvé-
nyekkel elborított falak ives boltozatai, valamint
a bútorok is nagyobbára aranyozva voltak, g a
Hunyady-nemzetség czimere, a szájában arany-
gyűrűt tartó holló, majd mindenütt feltűnt. Az
oszlopzatok közt s a falak üregeiben márvány-
szobrok fehérlettek; a színes ablakok s mennye-
zetes nyoszolyák körül drága függönyök s a pa-
dolaton szép szőnyegek hullámzottak.

Különösen az úgynevezett római terem a
fényűzést egész pimpájában tiikrözé vissza; itt a
régi világ istenei s hősei remeit szobrokban vol-
tak felállítva. Mátyás király drága fegyvereit,
nemes kövekkel kirakott díszöltönyeit, művészi
becsü edényeit, arany-, ezüst készleteit, akkori

irók álllitása szerint 50 társzekér sem birta volna
el. Csak egy, drága kövekkel kirakott feszülete
45,000 aranyat ért. A király asztalánál arany-,
ezüst-edényekből ettek, arany-, ezüst- és kristály-
serlegekből itták legnemesebb tűzboraink nek-
tárcseppjeit. Udvari lakomák s ünnepélyek alkal-
mával a karzatról zene harsogott, mig az énekes
kar nemzeti dalokkal lelkeeité s mulattatá a jelen-
voltakat. Ilyenkor a válogatott szépségű hölgyek
táncza, színészek és színésznők, az alakoskodók,
tréfálok földerítő játéka sem hiányzott. Férfia-
sabb időtöltést nyújtott a hősies bajvívás, ló- és
kocsi-verseny, s mindenféle erőt s ügyességet
kitüntető gyakorlat, melynek jutalmát azon idő
szak kalandoros lovagjai a hölgyek gyöngéd
kezeiből vették.

Azonban, mint emiitettük, a vár legnagyobb
kincse ez időben Mátyás király könyvtára volt,
mely a vártemplom mellett levő két teremben
Őriztetett. Egyik terem a görög, másik a latin,
magyar, német, olasz, szláv stb. könyveket foglalá
magában. A király főképen a díszesen, kézzel
írott és festett könyveket szerette s a könyvtár
főbecse épen abban állott, hogy hibátlanul és szé-
pen irt könyvekkel bővelkedett. Bál Mátyás sze-
rint a király évenkint 80,000 aranyat költött
könyvtárára. Annyi bizonyos, hogy a kötetek
száma 50,00)-re ment, s hogy egynek árát alig
lehet 50 aranynál kevesebbre tenni, a mi összesen
2 % millió ara-
nyat képviselt
volna.

E könyvkin-
cset a későb-
bi királyok alatt
gyakran megti-
zedelték, részint
királyi parancs-
ra, részint az
őrök értelmet-
lensége és gaz-
eága folytán. —
Mily megbecsül-
hetlen kincs vol-
na ez napjaink-
ban!

Szolimán tö-
rök császár első
megjelenése Bu-
dán még nem
igen nagy ká-
rára volt sem a
várnak, sem a

palotának és
könyvtárnak. —
Többet ártott

mindezeknek
1527-ben Zápo-
lya János és
párthiveinek ki-
Vonulása , kik
Ferdinánd sere-
gétől szorongat-
va, Budát el-
hagyták s ez al-
kalommal min-
den becsesebb ingó jószágot magukkal vittek.
— A vár és kir. palota legtöbbet szenvedett a
gyakori ostromok és török hanyagság által. Egé-
szen rommá változtatá pedig az 1686-i utolsó os-
trom, mely Budáról a törököt végkép kipusztitá.
A romdüledék hosszú időkig, érintetlenül hevert
azután, a nélkül, hogy valakinek eszébe jutott
volna, helyébe valami ujat állítani. Első volt a
budai várparancsnok, báró Regal, ki 1715 ben,
felsőbb helyről érkezett helybenhagyás következ-
tében a düledékekből lakható épületkét állíttatott
össze. Da ezután ismét nem gondolt velők senki.
Mintegy 30 év telt el ismét, mig gróf Grassalke-
vich akkon kamaraelnök njra szóba hozta e tár-
gyat, sőt 1748 ban részletes tervet is terjesztett
Mária Terézia elé. J

Grassalkoyich kedves embere lévén a király-
nőnek, ez a kivitelt egészen reá és másik kedven-
ezére, gróf Pálffy János nádorra bizta. A nádor
körlevelekben segedelemre szólitá a főurakat,
vármegyéket, városokat, s a segélyösszegek bő-
ven folytak be, ugy hogy a máig i s fennálló uj
kir. palota alapköve 1749. május 13-án ünnepé-
lyesen le is tétetett. A befejezés az időközben
kitört porosz háború miatt sokkal később történ-
hetett meg, sem mint tervezve volt. — A kész uj
palotában 1770 óta a St. Pölten városából a ma
gyár nemes leányok nevelése végett az országba
hívott angol kisasszonyok (apáczák) szállásoltak,
de 1780-ban II. József császár, mindjárt uralko-

dása kezdetén, kiparancsolta őket onnan s a pa-
lotát (1780. jun. 25) a N.-Szombatból ide áttett
királyi egyetem foglalá el. Négy év múlva ez is
kihurczolkodott innen s ekkor a palota ismét
üresen állott mindaddig, mig a nádorrá válasz-
tott Sándor főherozeg bele nem költözött. Utána
József főherczeg és utóbb István fóherczeg nádo-
roknak szolgált lakásul egész 1848 ig.

A mostani várpalota koránsem oly nagyszerű
ugyan, mint Mátyás király idejében volt, de azért
mégis valóban fejedelmi lak s szerencsés fekvésé-
nél fogva egyike a legigézőbb pontoknak messze
földön. E palota most egy a Dun ira s Pestre néző
főépületből s két szárnyból áll, s e három rész
képezi a térés vártért (m-'lyet képünk ábrázol).
A balszárny egyik részét a várkápolna képezi, s
e szárny második emeletében őriztetnek az ország
ékességei, u. m. a sz. korona, a királyi páleza,
alma, kard, palást, saru és harisnya. E tárgyak
mindig a kir. biztos, nádor, prímás, s a két koro-
naőr pecsétjével lepecsételt vasládában tartattak
és csak a koronázás előtt és után tétettek ki köz-
szemlére. A palota malléképületeihez tartoznak:
a várprépost lakása, a várőrség tanyája, lovarda,
kocsiszín, istállók stb. Legszebb része azonban a
várhegy délkeleti oldalán elnyúló, bájos kilátással
bíró, s most is nagy gonddal ápolt várkert.

A vártemplom 1769-ben készült el s Mária
Terézia születése napján Migazzi bibornok által

A budai kir. palota udvartere.

szenteltetett fel. A templom belsejét igen diszes
freseofestmények ékesítik. A mellette levő Zsig-
mond kápolnában őrzik Sz.-István király jobbját.

A sokáig romban hevert s elhagyott budai
kir. palota régen nem látott oly fényes napokat
és zajos életet, mint a minőknek most örvend,
midőn a felséges uralkodó pár hosszabb időre Bu
dara tette át fényes udvarát. S országszerte csak
egy az óhajtás, vajha az uj fénynyel a boldogság
és megelégedés napjai is felvirradnának!

Házassági szertartás a rómaiaknál.
(Farsang utáni olvasmány a régi szokásokról.)

A tulajdonképi házassági szertartást, mint
ma, ugy a rómaiaknál is, bizonyos cselekmények
előzték meg; ilyen volt mindenek előtt a megké-
rés. A házasulandó nevezetesen a leányt, kit el-
venni akart, szüléitói vagy gyámjától megkérte,
azaz mint akkor kifejeztetett: az illegő szülékkel
bizonyos szerződvényre lépett (stipulabat). Ha a
megkérés a szülék beleegyezésével találkozott, a
leány eljegyeztetett (spondebatur). A szülék s
házasulandók között létrejött szerződésszerű köl-
csönös megegyezés sponsaliának, jegyváltásnak
neveztetett s mig e kölcsönös egyezkedés lefolyt,
a férfi sponsus (vőlegény), a nő sponsa sperata
vagy menyasszonynak hivatott. A házassági szer-

ződvények részint csak szóbeliek valának, vagy
is közös belenyugvás után köttettek, részint írott
szerződmények váltattak ki kölcsönösen; ez
utóbbi rendesen a jelen volt tanuk pecsétjével is
hitelesittetvén. Ekkor a vőlegény arájának zálo-
gul (archa) jegygyűrűt adott (annulum pronu-
bum), a korábbi időkben, mint Plinius említi —
csak vasból, később azonban a jegygyűrű rende-
sen aranyból volt.

Ily előzmények után meghatároztatott, még
pedig gondosan, kinézve a nap, melyen az egybe-
kelési ünnep volt tartandó; mert némely napok a
házasságra nézve baljóslatuak valának, mint pél-
dául minden hónap Kalendája, Nonája, Idusa s
ezeket közvetlen követő napok, aztán május hava
egészen, továbbá az úgynevezett Parentalia és
Salium ünnepe.

A házasságra lépés három módon történt, 8
így mintegy három nemű házasélet létezett, a
szerint, a mint a felek szorosabb vagy tágabb
törvényes viszonyba léptek egymás közt.

A házasságra lépés egyik módja volt az
úgynevezett usus, vagy együttélés, melyben bár
hiányzott a formaszerü törvényes szentesítés, de
azért az ilyszerü házas viszony, a mennyiben az
megtartá szentségét s tisztaságát, eléggé szoká-
sos vjlt s tiszteletteljesnek tartatott. A családi
életre lépésnek második, egyszersmind legtörvé-
nyesebb és tisztább módja vala a confarreatio

vagy tulajdon-
képi házasság
melyben a felek,
tanuk hitelesí-
tése mellett, a
pontifex jelenlé-
tében kölcsönös
hűségi esküvel

köttettek egy-
máshoz. Végül
a harmadik mód
vala a coemptio
vagy szinleges
házasság, azaz
a nő formaszerü
pénzbeli kikötés
ígérete mellett
esett a férj ha-
talmába.

Mi magát a
tu'ajdonképi há-
zassági ünnepé-
lyes szertartást
illeti, mellőzhet-
len szokás volt
mindenekelőtt a
madárjóslat meg-
tartása, még pe-
dig egész hosz-
ezadalmas ünne-
p ílyességoben;

e nélkül égy há-
zasság sem tar-
tatott volna elég

szerencsésnek.
Majd Junonak,
mint a házassági

kötés védistenasszonyának, tétetett áldozat, mely-
ben különösen az áldozati állat epéje tétetett
az oltárra, mely eljárás a házasfelek kizárólagos
hűségét 8 egymásközti tiszta szeretetét s a házas-
élet keserűségének megsemmisítését jelképezé.
Ezek után a menyasszony haja gerely-htgygyel
választatott el, vagy azért, hogy a házasságból
születendő nemzedék harczias erőteljessége jelez-
tessék, vagy mert a gerely Junó tiszteleti jelvé-
nye volt, vagy mi leginkább hihető, a sabiniai
hölgyrablás emlékére. A menyasszony ezek után
megkoronáztatott s gyapjuövvel íüzetett át, me-
lyet később a vAlegénynek állott szabadságában
leoldani. Midőn már a nő ekként felékesittetett,
az anya vagy valamely közel nőrokona karjai
közül — elragadtatott; részint a látszólagos vo-
nakodás s a férjhez menéstől természetesen szé-
gyenkedő női szemérmeteskedés kedveért, részint
a sabiniai hölgyrablás emlékére. így a nő este-
felé a férj házához vezettetek; e menetben három
gyermek kisérte a menyasszonyt különösebben,
kik közül egyik kezében égő fenyőfáklyát vitt,
a másik kettő pedig az uj házasokat vezette kar-
ján. Ezeken kivül az*arát több leánybarátai, orsó
val és fonallal kezökben, követték, mintegy a
legfontosabb házinői foglalatosság jelvényéül,
mert a római nőknek a szövés-fonás'volt a leg-
szebb s egyszersmind legfontosabb munkakörük,
ugy hogy ebben kitűnni szép megtiszteltetés és
nagy érdem vala; így például egy Lucetia nevű
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előkelő római nő e tekintetben történelmi neve-
zetességet vívott ki magának, a Ovidius által e
tekintetben való ügyessége megénekeltetett; —
s mennyire közkedveeeégü foglalkozás volt ez az
előkelő római nőknél is, megtetszik onnan, hogy
mint Augusztus császárról hagyatott emlékezetben
Svetonius által, (Vita Augusti imreratoris C. 73.)
soha másféle ruhát nem viselt, mint a melyet neje,
nőte8tvére és leánya vagy unokái készítettek.

A menyasszony-kiséreti pompa nagyszerű-
ségét emelték a nagyszámú rokonok, barátok és
ismerősök, kik közül kiki valami használható,
értékes ajándékkal kedveskedett az uj házasok-
nak. A templom bejárása és oszlopai, hová a
nászmenet vonult az ünnepélyes egybekelés meg-
kötése végett, zöld gályákkal, virágokkal és füg-
gönyökkel ékittetett föl, melyhez érve, a meny-
asszonyhoz bizonyos kérdések intézteitek. Ekkor
az ara a templom ajtaját gyapjuszalagokkal
ékesité fel és azt farkas-vagy disznózsírral kente
be, mely eljárás által azt hitték, hogy a nő min-
dennemű igézettől és elcsábítástól megőriztetik, e
műtéttől neveztetett aztán a nő Uxornak — fele-
ségnek (Uxor = ungebat = bekené). A templom
kü°zöbén a no szintén nem lépett önkéntelen át;
hanem azon átemeltetett.

A szertartás végezte után a hazatérő meny-
asszonynak kezébe szögek adattak, melyek a házi
gondoknak valának jelvényei; ugyszinte víz és
tűz vitetett eleibe, mert e két elemből hittek
származni mindent.Ez jelképezé a női tisztaságot
és ferró ezerelmet, a minthogy a vizzel az egybe-
kelők lábai meg is mosattak. Ezek végezte után
a vőlegény a menyasszonyi kiséret részére lako-
mát rendezett; a honnan a lakomára fordított
költség a menyasszonyi hozomány mellé rendesen
kiköttetett, ugy hogy a római vőlegények e tekin-
tetben bizonyos fukarságot tanúsítottak. Lakoma
végeztével a gyermeksereg részére, mely az ily
alkalomra rendesen nagy számmal gyűlt egybe,
dió szóratott szét, s ez azt jelentette, hogy ezután
a házi nőnek le kell mondania gyermekes játé-
kain' 1, szórakozásairól; ugyanekkor szenteltet-
tek meg Venus tiszteletére a már házinővé lett
leánynak bábjai is. Mig a gyermeksereg egymást
igyekezett felülmúlni a dió szétkapkodásában
való ügyességnél, azalatt bizoim s alkalmi, még
pedig nem épen illedelmes, dalokat hangoztatott,
melyek Fescenninak neveztettek, vagy mivel Fes-
cennia városból keletkeztek, vagy mivel a;t hit-
ték, hogy az által a nő mindennemű bűbájos
igézettől, melyet ártalmasnak tartottak — meg-
őriztetik. Végre a menyasszony a nyoszolyóasz-
szony (pronuba) által a menyegzői diszágyhoz
vezettetett. Az uj házigazda szívességét a távozó
vendégek aprólékos ajándékozással viszonozták;
ez talán a mai kásapénz ? ? Másnap a vendéges-
kedés és ajándékküldés ismételtet?tt, még pedig
ekkor már az uj házasok is adtak valamit, mint-
egy az egybekelés emlékéül. Az egész szertartás
pedig azzal érte végét, hogy az uj menyecske
madárjóslatot nézett s az uj lakáson házi isteni-
tiszteletet tartott. Mitrovics Béla.

A ma k IV lek s a ma kon v.
A természettudományok művelése már ha-

zánkban is kedves foglalatosság gyanánt kezd
elterjedni. A jelen kor igényei s az ipar haladása
nélkülözhetlen szükségét szemünk elé tárja, mert
nincs iparág, gazdászat, művészet, mely a termé-
szet törvényeinek ismeretéből hasznot ne húzna,
8 igy a természettudományok befolyását az élet
minden szükségleteire el ne ismerné. A természet-
tudományok művelése tehát nálunk is lábra kezd
kapni, először, mert elvitázhatlan szükségét mi is
átlátjuk, de másodszor, mivel a természettel való
foglalkozás kellemes időtöltés; a természettannak
egyes ágai épen bájos tudományul tekintetnek,
példa reá a növénytan (botanika), mely már régi |
időkben scientia amabilix-rwk neveztetett. Nem is |
volna nehéz, ezen tételt bebizonyítani, itt csak I
arra hivatkozunk, hogy#a szende növényekkel:
való bibelődést nemcsak a legkomolyabb státus-
férfiak és komoly tudományokkal foglalkozó tu-
dósok, hanem a virágokhoz oly s kban hasonló
bájos hölgyek i*, mint szivderitő és kedvts szó-
rakozást űzik.

Vegyük egyelőre csak a kerti virágok mivé- •
lését, mely nagyobbrészt csak a nok gyöngéd j
ápolása által hozza létre ama mosolygó kis para-
dicsomokat, melyek tarka szinrzetén és kellemes j
illatán a szem és sziv egyaránt gyönyörködik, és ;

tapasztalni fogjuk, hogy a virág-ki-rttcl való fog-

lalkozásnak is, mely pedig az átalános füvészet-
nek csak egy kiegészitő részét képezi, kellemei
mellett, sokoldalú haszna van. KI 's/ör is szeret-
ném, ha a nőneveJdékben az átalános növénytani
ismeretek mellett, a virág-ápolás mint rendes tan-
tárgy kezeltetnék, mert ki tagadná, hogy a virá-
gok ápolása közben, midőn azoknak különféle
tenyésztési módjáról, a földnemek megválasztá-
sáról, a virágzás megfigyeléséről, a magok bevér-
zéséről, a kiteleltetéséről stb. szükségképen gondol-
koznunk és elmélkednünk kell, ki tagadhatná,
mondom, hogy mindezen foglalkozások közben
akaratlan és keresetlenül föl ne merülnének az
ember belsejében oly kérdések, melyeknek meg-
oldása a szív nemesbitésére, az ész élesbitésére
és a lélek magasztalteágára ne vezetnének ? —
Másodszor, a virágok ápolása nem épen kevés
időt igényelvén, ezen időt a leánykák, sőt megnőtt
hölgyek is ártatlanul töltik el, elvonatván e nemes
szenvedély által egyéb, itt közelebb körül nem
irott, haszontalan, sőt nem ritkán káros hivalko-
dástól. Nem is tudok valóban kedélyes nőt kép-
zelni, ki a virágokat ne szeretné, valamint egész
életemben csak egyetlen egy példányát ismertem
oly szörnyeteg férfiúnak, ki a zenétől irtózott.

De e kerti virágok ismerete, mint említem, a
fúvészetnek csak egy kis kiegészitő részét képezi.
Az átalános növénytanhoz tartozik a növény -
boneztan, a növényélettan és a növényélet ismere-
tének még sok ágazata, valamint egy, szintén
{italában kedvelt része a növénytannak, afüvész-
kedés, azaz : a vad virágok meghatározása, vagyis
neveinek kitudása. Ehhez már több fáradság s
tudomány kell, mégis volt szerencsém egy bájos
hölgyet ismerni, ki nemcsak a kerti virágok
díszes csoportjaiban találta kedvét, mert igen
pompás virágkertje és üvegháza volt, hanem
kiment a szabadba, hegyet-völgyet bejárt füvészi
kézikönyvével és az olykor csodás szépségű me-
zei virágokat szenvedélylyel keresgette s könyve
segedelmével iparkodott a tudta meghatározni.

De fogjunk hozzá kitűzött tárgyunkhoz, a
mákfélék ismertetéséhez. A mákfélék egy növény-
családot képeznek. De hát a növények közt is
vannak családok?

Igenis vannak, őket ugyan a természettudó-
sok fűzték egybe, hanem a természet volt mégis
alkotójuk és a fűvészek csak ennek útmutatása
után szerkesztették a növénycsaládokat. Vala-
mint az emberek közt az egy családbeliek sok
tekintetben mutatnak hasonlatosságot: a szerint
a természetbúvárok a növények nagy sokasága
közül, a több tekintetben mutatkozó hasonlatos-
ságokból alkották a növénycsaládokat. És erre
elkerülhetlen szükség volt, mert az eddig ismert
és meghatározott növény-fajok száma 80,000-re
megy; ily töménytelen sokaságban pedig csak ugy
igazodhatott el a buvárló elme, hogy e véghetetlen
sokaságot kisebb csoportokra osztotta, és több,
hasonlatossággal ellntott növényt egy csomóba
helyezve, elnevezte családnak.így például minden
növény, melyek sokban egyenlők a rózsával, el-
neveztettek rózsa-félék családjának, mások a
mályvához mutattak rokonságot, ezekből támadt

mályva-félék családja stb. Hasonlóképen a mák-
félék családját azon növények képezik, melyek a
kerti mákhoz hasonló, kitűnő és állandó jellegek-
kel birnak.

A mákfélék ismertető jelei, Gönczy szerint,
következők: „Csészéjük 2levelű, lehulló. 4 szirmú
•okrétájok, mint számos porodáik is, maghon
lattiak. Bibeszáruk kurta, vagy nincs, bibéjnk 2

vagy több, a magtartókkal váltogatva állnak.
Termésük tok, kopáceai közt álló, ellenes, vagy
magrejtője falához nőtt magtartókkal. Csirájuk
kicsiny." A mákfélék még arról nevezetesek,
hogy vagy vörös, vagy sárga, vagy fehér, vagy
zinetlen, úgynevezett tejnedvet foglalnak maguk-

ban, mely többnyire bóditó tulajdonsággal bir,
orvosi czélokra használtatik, de egyszersmind
veszedelmes méregként ismeretes; legkitűnőbb
ezek közt a kerti mákból készült mákony (ópium),
melyről a'ább részletesebben szólandunk. A tnik-
félék családja elég nagy, mert 70 fajban 12 nö-
vénynemet foglal magában, de ezeknek egyenkint
való elsorolásával nem szándékom a szíves olvasó
tigyehnct fáraeztani, a ki azokat meg akarja, tudni
megtalálja minden jóravaló növény-könyvben.
Itt csak a kerti mákot, mely az egész családnak,
mint törzsök, mintául szolgál, fogom kissé bőveb-
ben leirni.

ságra nyúló, magános, vagy felső végén ágas,
kopasz vagy ritka sertékkel ellátott. Ezenfölül az
egész növény, a szára úgymint a levelek és tokja,
gyöngéd , kékes párával boritott. Meglehetős
nagy levelei váltogatok, magánosak, hosszúkásak,
egyenetlen fogásuk, a felsők szíves válukkaí
szárölelők, az alsók öblösek, vállaik felé elkeske-
nyedettek. Nagy virágai hosszú kocsánokon, szár-
és ághegyen ülők, virágzás előtt lefiiggnek, vi-
rágzás alatt fölegyenesednek. A virágzás július
és augusztus hóra esik. A bokréta szirmai, színre
nézve, a fajok szerint különbözők, többnyire
rózsaszínűek, tövüknd sötétebbek, néha világos
színűek, számtalan változatossággal egész a hó-
fehérig, a miért is egy virágzásban álló mák-
ültetvény pompás s a szemre kellemes behatást
gyakorol. A gyümölcs-tok 8 — 16 sugáru, paizs-
alaku bibével koronázva, gömbölyű, eima és
sokszor almanagyságu. A hány bibefugarak van-
nak, annyi válaszfalak találtatnak a tok belsejé-
ben, melyek azonban össze nem érnek. A bibesu-
gár alatt kis lyukacskákon át szórja ki érett
magjait, némely válfajban ezen nyilasok betakar-
vák. A mag színe fehérkés vagy szürke, tömérdek
sokaságuk kitűnik abból, hogy egy tokban 3000
mag foglaltatik, sőt e szám Keleten, állítólag
tízszer sokszorozva találtatik.

A mákvirágnak változatos színe, mely a
válfajokban a végtelenségig elterjed, s a szinek
kellemes vegyüléke, különösen pedig, mivel a
mákvirág is, kerti ápolás által, teljes virágúvá
vagyis tömötté alakulhat, a mákvirágot a kerti
dísznövények sorába emelé. A porodák t, i., mint
ez a rózsánál is történik, a kerti ápolás által esz-
közlött nedvek túltorulata által hajlandóságot
mutatnak festő szirmokká átváltozni, a nélkül
azonban, hogy néhány porodája meg ne marad-
jon, mi által a termékenyítés megtörténhetvén,
az ily tömött virágú mák is magot hoz. Dr, Sz,

(V<%e követk.)

A kerti mák (papaver somniferum), melynek
hazája alkalmasint Egyiptom es átalán a délkelet,
egy éves növény, gyökere fehér, tőgyökere kissé
ágas, szára felálló, gömbölyű, egész férfimagas-

Mult századbeli magyar hősök.
18. Külnek András.

Kulnek András, tábornok, nemes szülőktől:
született Komáromban 1732-ben. Hadi pályáját
mint 19 éves ifjú a varasdi huszárcsapatnál kez-
dette. Már a hétéves háborúban mint rettenthe-
tetlen és merész vállalkozó tiszt lett híressé. És
midőn a császári és orosz hadsereg egymástól
elvágva, egyenes közlekedésben nem állhatott,
Daun fővezér gyakorta használta őt a legfonto-
sabb futárságokra, miknél mindig az Odera vizén
át kellé gázolnia. Egy ilyen első futáreága alkal-
mával az orosz hadtestet Drachenbergnél találta;
visszatértekor az ellenség Kulneket űzőbe vette,
és legénységéből egyet lovastól elfogott, az ő
lova is egy másik huszáréval együtt meglövetett,
Kulnek azonban rögtön elhatározá magát: két
óra hosszat az Odera posvúnyai közévonra magát
és azt átúszva, gyalog szerencséje:) Daun tábor-
nagy főhadiszállására ért. Ezután Károly őr-
gróf hadmozdulatainak kémszemléletére küldetett
ki, és Kulnek huszártizedeei egyenruhába öltözve,
e megbízást is sikeresen elvégezte; szerencsét-
lenségére elfogatott ugyan, de magát még az nap
kiszabadítván, a legszükségesebb tudnivaló hire-
ket hozta az ellenség mozdulatairól. Utóbb Alsó-
Lausitzba az ellenség megfigyelésére küldetvén,
itt is kétévi fáradozás mellett minden várakozá-
soknak teljesen megfelelt, és 1762. jun. 25-én már
mint kapitány Hornénál magát különösen ki-
tüntette.

1766-ban őrnagygyá neveztetvén, a- bajor
örökösödési háborúban ismét alkalma nyílt bátor
ságát kimutatni. 1778-ban a monchswaldi kisebb
csatában a szászokat megverte, és azon évi októ^
bérben Zittau vidékéről jelentékeny sarezot gyűj-
tött. 1788-ban a török elleni első hadjáratban a
skipinai hadállomáson mint ezredes az ottochani
határ-ezred élén állott, június elején Livno ellen
indult, és Issacz ehet nyugtalanitá. 1789-ben át-
vette báró Wallisch tábornok dandárát, és május
27-én egy ottochani zászlóaljjal és egy osztály
önkéntessel a Dobroszello mellett megtámadt
likkai határőrezred segélyére sietett, hol a ki-
lencz ízben megtámadott sánezok ostrománál
parancsnokolt. És daczára, hogy a 10,000 főnyi
ellenség ,az őrség erejét roppantul túlhaladá,
Kulnek eszélyes intézkedéseinek sikerült oly erős
ellenállást eszközölni , hogy az ellenség siker
nélkül visszahúzódni kényszerült, midőn pedig
28-án az osztrák hadsereg visszavonulásakor azt
az ellenség követni kezdé, Kulnek az ellenséggel

szemben az 0>laj hegyén igen előnyös hadállást
foglalt. E vitéz és derék síolgálataiért a Mária
Terézia-rend lovag keresztjét nyeré és okt. 16-án
tábornokká neveztetett. Meghalt többször kapott
sebei tblytán 1790. márcz. 11-én.

19. Kosztolányi László.
Nemes-kosztolányi báró Kosztolányi László,

tábornok, atyjának ősi birtokán barsmegyei Ne-
mes-Kosztolányban 1739 ben született. Már mint
15 éves ifjú kadétul a 2. számú m. gyalogezredbe
lépett és ezzel együtt a hétéves háború első há-
rom hadjáratában részt vett. 1759. évi márczius-
ban a 39. számú gyalogezredben főhadnagy lőn.
Ugyanezen évi júniusban mint százados toskánai
szolgálatba állott, és abban maradt 8 évig. Az
1787. év telén már mint a 9. számú huszár-ezred
alezredese Bukovinát fedezte a törökök ellen.
1788. márcz. 12-én Koburg herczeg előnyomul-
takor 2 század gyalog, 2 század lovas és 4 ágyú
ból álló csapatát Szucsavától Lintenmareig ve
zénylé és april havában egy huszárcsapattal Bo-
tuschántól Jassy-ig 6 mérf'öldnyi vidéket tartott
hadi figyelet alatt. Május 27-én Fábri tábornok
két huszárszázaddalJassytól előreWassiley hely-
ségig lOmérföldnyi térségnek ismételt megfigye-
lésére (Rekognoscirung) küldötte, május 29-kén
ért kitűzött helyére, hol 2000 töröktől megtámad-
tatván, azokat ügyes állásfoglalás és elszántság
által nem csak visszanyomta, hanem közülők 47
halottat ejtve, az egy órányi távolságra fekvő
Wassiley patakig űzte. 1789. aug. 28-án Clerfayt
ábornok hadtestét Mehádiánál 25 ezer török

támadta meg Kosztolányi már mint ezredes ezre-
dével a gyalogság és első csatarend közt állott.
Hadcsapataink harsogó zeneközben indultak az
ellenség ellen, az ágyuk tüze, és még inkább
csapatainkgyora előnyomu-ása ingadozásba hozta
az ellenséget. E pillanatban rohanta meg Kosz-
tolányi huszáraival őket. A mozlimek csapaton-
kint futásnak eredtek, és mig csak lehetett; Kosz-
tolányi vitéz lovasaival nyomban üldözte, és tőlök
20 lőszerész-szekeret és 5 zászlót foglalt el. Aug.
29-ikén Kosztolányi parancsot kapott, hogy 2
század huszárral és 5 zászlóalj gyalogsággal az
ellenséget teljesen elűzze, a vitéz ezredes ezt is
teljesité és a törököket a Czerna túlsó partjára
kergette. E hadi tetteért a lovag keresztet nyeré,
\;8 ennek folytán utóbb báró lett.

Ezután ezrede a rajnai hadsereghez hivat-
ván, 1793-ben a lauterburgi vonal bevételénél
szintén kitűnő vitézséget tanúsított, és október
végén tábornokká neveztetett; a következő évben
pedig nyugalomba lépett. Meghalt születése nap-
ján jun. 30 án, 1806-ban.'

Az ember művei és a természet művei.
Gyakran volt szó az emberi művek óriási

nagyságáról, valamint azon hatalmas átalakulá-
sokról, miket az emberi.nem kezdetétől fogva a
földön előidézett. Ha az ember, roppant gúláit
(pyramisait) és óriási városait nézé, önként me-
rülhetett föl előtte a gondolat: honnan veszi az
ember egykor az épitőanyagot, ha mindig igy
folytatja, hogy egész hegyeket és erdőket hord
városaiba? Azonban az illetők mindig csak az
egyest nézek, nem az egészet. A sas nagynak tet-
szik előttünk, de az Andesek kondora előtt tör-
pévé válik. A gyermek a gilisztát bozasztó
kígyónak nevezi, mert neki a nagyról még nincs
fogalma. így bámuljuk mi is az ember műve:t,
mert a természetéit nem látjuk. Lehet, hogy a
legnagyobb pyramison, az em! er ezen csodamű-
vén, 63,000 ember 20 évig dolgozott; de annak
tartalma egy köb-mérföldnek még csak milliomod
részét sem teszi ki. Ha összeveszsziik mindazt,
mit az emberi erő 6000 év óta épített és létesített,
még nem teszen egy köbmérföldet.

Lássuk most, mit épített és mozgatott a ter-
mészet nyers ereje. Két lávafolyam, mely Izland
szigetén 1783-ban a Skeptaar-Yókulból kifolyt,
20 mérföld hosszúság és 3 mérföld szélesség
mellett, egves helyeken 600 láb vastagsággal bir.
Ezen lávatömeg tartalma tehát a Móni biankót
6-szor fölülmúlja, és legkevesebb számitással 3/4
köbmérföldet foglal magában, tehát az ember
6000 éves munkáját megközelíti. A tenger hul-
lámzása minden 6 óra alatt mintegy 200 köbmér-
föld vizet visz a föld egyik negyedéből -a má-
sikba. A Eajna Emmerichnél minden órában 265
millió köbláb vizet, a Nílus Syoutnál minden
órában, csekélyebb vízállásnál 80 millió, magas
vizállásnál 640 millió köbláb vizet, a Ganges

Sicligally-nál minden órában 1620 köbláb vizet
visz a tengerbe. A víztömeg, melyet ezen fo-
lyók évenkint medreikben íehömpölygetnek, 'a
Rajnánál Ve' a Nílusnál a/5, * Gange3nél több
mint 1 köbmérföldet teszen. Igy egvetlenegy
folyó egy év alatt nagyobb tömegeket mozgat,
mint az egész emberi nem kezdetétől fogva. —
Lássuk, hogy épit az állat- és növényvilág.

A roppant kiterjedésű tenger fenekéből, mint
tudjuk, számtalan sziklák és szigetek emelkednek
ki, a korál-sziklahátok és szigetek,melyeket apró
állatok épitettek föl. Ezen koráiszigetek között
sokan alig félórányi kerületüek, sokan meg oly
terjedelmesek, hogy átmérőjök 30—80 mérföldet
teszen. Néha egyenkint, szétszórva fekszenek a
tágas tengeren, gyakrabban azonban tömötten
összeszorult csoportokat képeznek, melyek gyak-
ran hosszú sorokban sok száz mérföldre elterül-
nek. E szigetek a hirtelen mélységekig, mely
gyakran 2000 lábnál is többet teszen, kihalt
koráinkból állanak , mialatt a széleken még élő
állatok épitenek tovább. Sok helyen a tengerpart
mentében is sziklahátak húzódnak el, melyekben
a kis korai-allatok hatalmas védfalat épitettek a
megtörődő hullámok ellen. Az épités gyakran
rendkívüli gyorsasággal történik. Keelingen egy
mesterséges csatorna 10 év alatt a korálok miatt
hajózhatlanná vált, és a Malediv szigeteken a la-
kosoknak folytonosan kell a koráitörzsöket pusz-
titani, hogy a hajózást meg ne akaszszák. A
persa tengeröbölben, mint Darwin beszéli, egy
hajó oldala, mely rézlemezekkel volt megverve,
20 hónap alatt a korálok által 2 láb vastagságra
volt benőve. Ha átalában véve lassú is ezen álla-
tok munkássága, ha milliókra rugó éveket igé-
nyelnek is az általuk készitett épitmények,miként
rettenthetné az idő azt, ki a kőszéntenyészet ki-
halása óta 8 millió évet számlál? Ö ezen állatokat
már épiteni látja, még mielőtt az ember a földön
lélekzett. látja, miként építik azok saját testeik-
ből a mostani Angol-, Franczia- és Olaszország
mészhegyeit, azon tengerekben, melyek Európa
földét boritották. Mily kevesen sejtik a büszke
kastélyokban és palotákban, hogy az épitőanya-
got ily látszólag jelentéktelen és tehetetlen
teremtmények hordották össze számukra!

De más állatok is voltak, melyek testökkel
építették a földet, melyek oly aprók, hogy több-
nyire csak nagyító-üvegen láthatók. Ez-k a fora-
miniferák, azon apró héjas állatok, melyek csak
i/,,rJ-bá, gyakran alig 1/3()0-ad vonal nagyságúak.
Ezen állatok oly kicsinyek, hogy egy köbhüvelyk
nagyságú krétában gyakran több állat van együtt
milliónál, és mégis a föld képzetei egyik legel-
terjedtebbikét teszik; itt kiszámithatlan vastag-
sága rétegekben már más rétegek által eltemetve
amott pedig roppant hegyekké és sziklákká föl-
emelkedve. A durva mészkő is, mely a nagy
párisi medenezét betölti, ily apró teremtmények
maradványaiból áll, melyeknek testökke] Paris
építésére kellé szolgálni. A tenger fövénye gyak-
ran alig áll egyébből, mint ezen állatkák mész-
hüvelyéből, melyek oly aprók, hogy az Antilla-
szigeteknél 2 lat homokban közel 4 millió hüvelj
találtatott. A Pyreniii hegyek nagy része óriás
foramniferákból, a gyakran több vonal nagyságú
nummulitákból van alkotva, és a legbüszkébb
emberi mű, az egyptomi pyramisok legnagyobbi a
hasonlóképen ilyen nurnmulitakőből van épitve,
melynek lapos-kerek szemeit a régiek megszárad
borsónak nézték, melylyel ezen épület munkásai
magukat, táplálták.

Nem csupán állatok, hanem a növények is
tevékenyen munkálkodtak földünk megalakulá
sánál. Csak a tőzegre emlékezzünk, mely Európa
oly nagy részét bontja, és .nem egyéb, mint
számtalan apró növény maradványa, melynek
félig elpusztult szövetei a vízben alásül vednek és
uj növényfajok alapjául szolgáluik. Emlékezzünk
a kimerithetlen barna és fekete kőszéntelepekre,
mely hasonlóképen nem egyéb, mint tg.' régibb,
sok ezeréves tőzegedés szüleménye. — Kevesen
ismerik még a legkisebb szerves lények műveit,
melyeknek növényi vagy állati természete iránt
mé^ nincsenek tisztában a udósok. Ezek a diato-
meák, melyeket csak nagyitó-üveg segélyével és
csak 300 szoros nagyitás mellett lehet kellőleg
megismerni. Ezen teremtmények a tengerben és a
folyókban, a sarkok jegében és a forró égöv alatt,
sőt még Karlsbad forró vizében is feltalálhatók.
A mit mi kőnek és földnek tartunk, gyakran nem
egyéb, mint ezen apró teremtmények műve. Ezek
képezik a csiszolópalát, az agyagot, a bányalisz-
tet, sőt még azon földet is, melyet sok helyen
tápszer gyanánt használnak. Mily rendkívül aprók
lehetnek ezen lények, fogalmat szerezhetünk ma-

gunknak onnan, hogy egy köb centiméter (egy
köb félhüvelyknél kisebb)'bilini csiszolópalában,
a mint kiszámították, 2,950,000,000, vagy közel
3 billió egyén van. Harting egy gramm (egy latban
17% gramm van) csiszolópalában 1,111,500,000
diatoraeát talált; mi szerint egy egyén súlya egy
milligrammnak csak egy milliomodrészét tenné.
Ezek a foraminiferíkkal együtt nagykrétamárga-
tömeo-eket vagy sok 100 lab magas sziklákat ké-
peznek és a kemény kovatömegek, melyek a kré-
tahegyeket beborítják, az ő és a tengeri szivacsok
maradványaiból állanak. A tűzhegyek hasonlóké-
pen ezen kovahüvelyeket hányják ki gyomrukból,
majd kemény kővé összeolvadva, majd mint ha-
mut, melyet a szél mes'ze tájakra elhord Ily ha-
talmas épitmények éi ily apró lények! Azonban
oly roppant az életerő bennök, hogy egyetlen
egyén képes 24 óra alatt 16 millió sarjadékot •
előállítani és 2 nap alatt egy köbláb kovaföldet
képezni. Mik az ember óriás épitményei ezen pa-
rányi lények építményeihez képest ? És mégis
izeknek az épitőanyagol-, a kovaföldet és meszet,

jlőször a vízből táplálkozás által kell magukba
szivniok és megkésziteniök, holott az ember azt
;észen találja és csak összehordja.

Nem az anyag, nem a tömeg és a súly hatá-
rozzák meg a munkaértéket a természet nagy
háztartásában, hanem a működő erők. Nem a nagy,
mi teremtetik, érdemel csodálatot, hanem a kicsi,
a mely nagyot teremt. Ha mi nem épitünk is
többé pyramisokat, de épitünk hidakat a tenger
karjai fölött, készítünk utakat a hegyeken és szik-
lákon keresztül, és távirdasodronyokat vezetünk
a tengerek alatt. Ha ma nem hurczolunk is száz •
meg százezerén nehéz kövelpet össze egy épület-
hez, melyet egy zsarnok szeszélye parancsolt:
mégis mindenik egyes hordja a köveket össze a
láthatlan templomhoz, melyet az emberiség szel-
leme a földön épit. „Die Natúr" után B. L.

Egy levél a „Murányi Yéiras"-tól.
Azon kiváló magyar hősnőnek, kivel mind

kora, mind pedig a később kori magyar költők
oly gyakran foglalkoztak, egy eddig közreadatlan
leveiét közölhetjük.

A levél külsején ez áll: „Széchi Mária Iványi
JFekete Lászlónak."

Belől igy szól:
,,Adgyon In minden iót kk. lm Reőezey

Jakab Andrást oda küldtem, kegldet kérem egy
ezekeret szerezzen, az feleségét Dorotkát külgye
ide, a minemű mívet adtam nfski, azt is hozza el
magával. Az Leánykát is külgye ide, a ki az
keszkenőket varya. Az eöreögh Asszonnakpenigh
hadgya megh, hogy az többi feyér cselédre gon-
dot visellyen- Az Inast Borit is el külgye kigld.
In éltesse kgldet. Balogh, 16. 7br 1644.

„Kk ió akaró Asszonya: Széchi Mária.
> „Az én házamban wagyon a sok Tamboram,

azt is hozza el az Asszonyember."
A murányi Vénus e levele az akkori magas

rangú nők beléletét jellemzi; érdekes belőle lát-
nunk, hogy az időben a zongora helyét tambura
pótolta, melyet most csak egy-egy szerelmes
szolgalegény ezinezogtat.

György Aladár eredetijéről közli Sz. F.

E g y v e l e g .
— (A birkák szörférge ellen.) Szabolcsme-

gyéből egy falusi lelkész ur ezt irja, hogy falun
igen sok hasznát lehet venni az „Egészségi Ta-
nácsadó" czimü lapnak, mely Pesten dr. Pete
Zsigmond szerkesztése alatt jelen meg. Tóbbi kö
zött azt irja, hogy a nevezett vidéken 1865. tava-
szán az u. n. szőrféreg ugy megrohanta birkáit s
kölönösen bárányait, hogy rövid idő alatt 144
darab lett e baj áldozata. Végre az ,,Egészségi
Tanácsadó" 1864. évi folyamának 207 ik lapján
olvasott a szőrféreg ellen orvosságot, melyet a le-
irt módon felhasználván, azóta egy birkája sem
veszett el. Mint a leiké <z ur irja, egyéb dolgok-
ban is igen sok hasznát veheti a nevezett lap-
nak, különösen a falusi ember, a kinek sokszor
igen nehéz, orvoshoz és gyógyszerekhez jutni.

(K — i.) — (Az 1864-diki NapoUon-napot)
(aug. 15.) III . Napóleon azzal ünnepelte meg,
hogy 100,000 frank alapitványt tett, melyből
minden ötödik évben pályadijt osztanak ki, az ez
időszakban megjelent legjelesebb kép szerzőjének.
Az első kiosztás 1869 ben lesz.



Hitt!

Irodalom és művészet.
•* f-dz akadémia 200 aranyból álló nagy ju-

talma) s a Marczibányi-féle 50 aranyas dij, az
1866-iki nagygyűlésen az 1859 — 1864 év végéig
megjeleut philosophiai és paedagogiai munkák
legjelesbjeinek lesz odaítélendő. Azért a titoknok,
Arany János, fölszólítja azokat, kiknek e körbe
eső munkái nyomtatásban megjelentek, hogy mun-
káik egy egy pékláuyát hozzá april végéig bekül-
deni szíveskedjenek.

— Rapos József, mint a gr. Brunszwik Teréz
képének és könyvének kiadója, jelenti, hogy a ké
pet eddigi előfizetőinek már megküldötte; a hozzá
tartozó ,,Emlékkönyv" később fog megjelenni.
Addig is megrendeléseket a képre és könyvre
folyvást elfogad 3 frtjával; kerettel s tiszta fehér
üveggel 5 frt. 50 krjáva!; ládával együtt pedig
6 frtjával. — Megrendelhető a fennevezett kia-
dónál Pesten (Teréz város, Valero-utcza 1 sz.) és
Ildényi Károly aranyozómester boltjában (a Do-
rottya-utczában.)

— („A szolgabirák és megyei esküitek hatás-
köre ég teendői.) Irománypéldákkal. Irta Kassay
Adolf. Hy czimű gyakorlati becsü kézikönyv je-
lent meg e napokban Pesten Stolp Károly kiadá-
sában. Ára 1 ft. 60 kr.

*• (IJugo Viktor egy vj regénye) fojj nem
sokára megjelenni magyar fordításban, mégpedig
az eredeti franczia kiadással egyidejűleg. Czime:
„A tenger munkásai." A kiadás jogát Káth Mór
vállalkozó szellemű k%dó szerezte meg 1000 ftért
s forditását avatott egyenek eszközlik. A regény-
kedvelők előre is nagy élvezethez készülhetnek.

— („Testgyakorlattan.") Azon „Testgyakor-
lattan" czimű könyv, melyet többek után szaba-
don, saját gyakorlati tapasztalataival bővítve. 178
képpel, Zimányi József, a kalksburgi növelde
testgyakorlat-tanítója szerkesztett, Grill könyv-
kereskedésében és általa minden könyvárusnál,
ezenkívül Clair Ignátz testgyakorló tanár urnái
(5 pacsirta-utcza 18. szám alatt, a. n. múzeum
mögött:) kapható. E tankönyvet ujolag ajánljuk a
szülők, nevelők és intézetek figyelmébe, mert a
könyv szakértők ítélete szerint nem csak tartalma
tekintetében a korszerű s művelt nevelés igényei-
nek felel meg, hanem irodalmunkban mint szak-
könyv egyetlen a maga nemében. Ara keményen
kötve 1 ft. 10 kr.

** (Hangverseny a vigadóban.) A magyar
zenészsegélyzŐ-egylet javára Ábrányi Kornél, ma
febr. 18-ikán este nagy hangversenyt rendez a
városi vigadó termében. Közre fognak benne mű-
ködni: Carina Anna k. a., F.-Munkácsi Flóra s
Pauliné assz., Füredi Mihály, Keményi Ede, Szé-
kely Imre, Szerdahelyi Kálmán, s a pest-budai
dalárda, Zimay László igazgatása alatt. A zon- i
gora kíséretre Mosonyi Mihály, Zimay és Ploté-
nyi Nándor vállalkozott. E hangverseny a legjobb
erők közreműködése következtében jótékonyságán
felül valódi müélvvel is kinálkozik, azért figyel-
meztetjük reá a zenekedvelöket.

T A R H A Z .
Közintézetek, egyletek.

"* ** (A magyar tudományos akadémia) bölcse-
leti, törv. és történettudományi osztályának e hó
12-ikén tartott ülésében először is Purgstaller
József r. tag értekezett „az idealrealizmus érvé-
nyéről a tudás körében." — Utána Kubinyi Fe-
rencz tisz. tag a zborói várat és környékét isiner-
teté, a hely szinén készített rajzokkal illustrálva.
Zboró történelmi nevezetességü régi vár, mely a
18-ik század elején hazánk történelmében jelenté-
keny szerepet játszott. I I . Rákóczi Ferencz innét
szabadult s menekült ki Lengyelországba, honnét
3000 főnyi sereggel tért vissza Munkács vidékére;
1703-ban Zborón a történelmi hirességü hársfa
alatt irta alá manifestumát, melyben a nemzetet a
szabadságharezra fölszólitá. Itttanácskozotthivei-
vel a haza megmentésére, innét indult csatára.
Fölemlíti hogy a mai Zboró még 59 hársat mutat-
hat föl Rákóczy idejéből, megvan még a nevezetes
hársfa, melyet Aspermont, Rákóczy sógora, külö-
nösen nagy becsben tartott, és bemutatja Zboró
várának térrajzát. A vár 3—4 sánczczal volt kö-
rülvéve, fölvonó hiddal volt ellátva, bástyafalai
még ma is fönállnak, ablakai s lőrései még jól
kivehetők. A bemutatott rajzok Rákóczy lóistálló-
ját, mely 100 lóra volt építve, a lóistáló kapuját,
az udvari templomot, kriptát, harangot, a zborói
plébánia templomát, és a vártól néhány 100 lépés-
nyire fekvő kápolnát ábrázolják, melyet a nép „Se-
rédi kápolnájának" nevez maiglan, azon monda
szerint, mely azt tartja, hogy midőn Serédi ez ősi
várat Rákóczynak, ki érte saját arczképével ellátott
30 ezer aranyat igért, áteng edni volt kénytelen,
távoztában még egyszer visszatekintett s összero-
gyott. E helyen épült e kápolna, melyet ma is
Serédi-kápolnának neveznek. — Végül Hunfalvy
János olvasott föl egy inkább a term. tud. körébe
vágó értekezést .,a talaj vizállásáról." — Ezután
a titoknok fölolvasta a statisztikai bizottság ülé-
sének jegyzőkönyvét, mely szerint a statisztikai
bizottság az elhunyt Dessewffy helyébe elnökéül
Lónyay Menyhértet válaszíá.

— (A jó példa követőkre talál). Testvérla-
punk, a Polit. Újdonságok f. évi 1. számában a
vasmegyei körmendi iparosok önsegélyző egyleté-
nek ismertetését közöltük. Ez által buzdítva, az
esztergomi iparosok szintén hasonló czélu egyesü-
let alakítását tűzték czéljokul s azonnal fölkérték
körmendi iparostársaikat, hogy egyletök alap-
szabályait tájékozásul velők is közölni szivesked-'
jenek. Ugy vagyunk értesülve, hogy a körmendiek
azonnal egész készséggel teljesitették a kivá-
natot.

Balesetek, elemi csapások.

Egyház és iskola.
•* (Gyászmisék Dessewffy Emilért.)Szegeden

is ünnepélyes gyász isteni tiszteletet tartottak e
hó 8-án az akadémia elhunyt elnökeért, melyen
nagyszámú közönség volt jelen a plébánia tem-
plomban, hol Kreminger Antal prépost teljes dísz-
ben pontifikált. — Liptó-Szent-Miklóson e hó 24-
ikén fognak gyáazmisét tartani.

*• (Az eperjesi ág. hitv. ev. kollégium építé-
sére) Pest város tanácsa 100 ftot adományozott.

— (Báhászati előadások.) A m. kir. pesti
egyetemen a szülészi előadások nyári szaka f. é.
márcziushó 1-én veendi kezdetét; előadási nyelv
magyar és német.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
— (A gyümölcsfák nyesésében) és művészi

idomitásában ismert szakértő Lukácsi Sándor ur
megkezdi gyakorlati előadásait tulajdon minta-
kertjében R. Palotán, hová a vasúti vonat Pestről
d. e. 10 órakor — és vissza d. u. 4 % órakor indul.
Kedvező idővel rendesen minden vasárnap részt
vehetni az előadásban személyenkint 1 ft dij mel-
lett, az egyetemi ifjufág dijmentes. Ez alkalom-
mal figyelmeztetjük a t. közönséget a nevezett
mintakert több mint 1000 legválogatoftab fajú
pomologgyüjteményére, melyekből ojtóágak da-
rabonkínt 5 krjával ugyanott a tulajdonosnál
megrendelhetők. í

— (Három gyermek megégése). Nagy-Ká-
rolyban febr. 3-án szivreható baleset történt. Egy
kocsisné, hogy dolga után láthasson, három kis
gyermekét magukra hagyva a szobába zárta. Va-
lószínű, hogy a legnagyobbik (4 éves) gyermek a
gyufával mulatott, mitől az alattok levő szalma-
zsák meggyuladt. Mikor a füstöt kívülről észre-
vették, s ajtót, ablakot betörve a szobáha rohan-
tak a segítők, akkor már mind a három gyermek
megfulva a összeégve találtatott. Másnap mind a
három gyermeket egy koporsóban temették el.
Rettentő intő példa az anyáknak!

— (Két gyilkolást eset). Nagy-Károlyban
Dopler József 70 éves fóldmivelőnek Fecser
György nevű vejével már régóta sok baja volt.
Az utóbbi egyre követelte amattól „jussát"; az

[ öreg pedig mindig azzal biztatta, hogy majd
I kiadja, ha meghal. Az alávaló vő ez időt nem
1 tudta bevárni, hanem febr. 4-én reggel 5 órakor
j az ipja házára ment a ott a szegény öregbe ugy
j bele ütött egy nagy kést, hogy az rögtön szörnyet

halt. Az elvetemedett gyilkos a törvény kezében
van s várja az érdemlett büntetést. — A másik

\ eset szintén N.-Károly vidékén egy szomszéd
! helységben történt febr. 1-én, a midőn egy lakoda-
! lom alkalmával egy szabadságos katona egy
i Bartha Mária nevű 18 éves szép hajadont piszto-
' lyával ugy lőtt hátba , hogy ez 9 nap múlva
j meghalt. A gyilkosság oka az volt, hogy a leány

nem akart felesége lenni a legénynek.

Mi újság?
*• (Legfelsőbb adományok.) ö Felsége a bu~

dai evang. hitközségnek, iskolái rendezésére 200
forintot, a Pestmegyében fekvő Mogyoród hely-

ségben ev. egyháznak iskolája fölépítéséhez 200
ftot, — a Somogymegy ében fekvő Körönhegyhely-
ségbeli helv. hitv. egyháznak pedig az 1862. év-
ben leégett templom és paplak felépítésére fordí-
tott költségek fedezésére 300 ftot adományozni
méltóztatott.

** (A második bál az udvarnál) e hó 13 ikán
volt a budai kir. várpalotában, melyre közel öt-
százan voltak hivatalosak. A fényes társaság, ra-
gyogó nemzeti diszöltönyökben, össze is gyüleke-
zett, de a bál királynője hiányzott, ugyanis Csá-
szárné O Felsége gyengélkedvén, nem jelenhe-
tett meg. Ö Felsége a császár 8 órakor jelent
meg a tánczvigalomban, mely éjfélig tartott.

** (A miniszterek Budán.) Most péntekre az
összes minisztereket Bécsből Budára várták.

** (A farsang temetése is megtörtént.) Az idei
farsangot, mely tarka bohóságaival és fényes mu-
latságaival oly változatos volt, egy álarezos bál
fejezte be a vigadó termében. Minden temetés
szomorú, azért nem lehet csodálni, hogy a farsang
temetésén is, midőn koporsóját éjfélkor bohócz me-
nettel s gyászinduló mellett hordozták körül,
aránylag csak kevesen voltak jelen; ezeken sem
látszott a kedv rózsaszíne, s nem ok nékül támadt
az emberben az a sejtelem, hogy bizony bizony
sokan lesznek, a kik az idei farsangot megböjtö-
lik, ha mindjárt akadnak olyanok is, a kik a böjtöt
elfarsangqlják.

— (Ó-Budán) az idei farsang folytán két iz-
ben rendeztek jótékony czélu bálokat. Az elsőt
ó-budai sütőmester Patz Henrik rendezte 8 a tiszta
jövedelem az ottani evang. iskola javára forditta-
tott. A másodikat Cserepes János, a magyar ba-
jóácsok művezetője, Fóris Mihály asztalosmester
és Mészáros Máté ácsmester rendezték. Ennek
tiszta jövedelme 69 ft. volt s az ó-budai ref. tem-
plom beldiszitésére fordittatott. Az ulóbbi bálban,
a vigadók kellemes meglepetésére, a kerület or-
szággyűlési képviselője, Ács Károly is megjelent
s nagy kitüntetéssel fogadtatott.

= (Holhesz József mint kiadó) egy kőnyo-
matu kép négy példányát volt szerencsés O Fel-
ségének átnyújthatni , mely kép Ö Felségeik
Pestre bevonulását ábrázolja. O Felsége e képe-
ket elfogadta s a nevezett kiadót megjutalmazta.

— íBicskérol irjók,) hogy ott a helybeli da-
lárda, szükségleteinek beszerzése végett, f. hó
3-án zártkörű tánczestélyt rendezett, mely nem
csak a dalárdának szép hasznot hozott, hanem ke-
délyesen is folyt le, a mennyiben az egybegyült
szép számú válogatott közönség kivilágos kivi-
radtig vigan mulatott; — szünóra alatt a dalárda
énekelt néhány dalt a közönség egyhangú meg-
elégedése mellett.

** (Népszerű előadások a természettudomá-
nyok köréből.) A magyar természettudományi
társulat elhatározta, hogy pénzerejének növelése
és a természettudományok átalánositása tekinteté-
ből, a böjt alatt 3 estélyt rendez, febr. 17, 20 éa
márczius 3-dik napjain, szombaton este 7 órakor
kezdve. Az előadások sorozata következő: Február
17-ikén: 1) A villamdelejesség erőmüvi hatásáról,
kísérletekkel felvilágosítva. Előadja Sztoczek J ó -
zsef, műegyetemi igazgató. 2) A fényképezés
magnesium-világitásnál, kísérlettel. Előadja Par-
ragh Gedeon, kecskeméti fögymnasiumi termé-
szettanár, — Február 24-ikén: 1) Az égből hulló
kövek, mutatványokkal. Előadja Szabó József,
egyetemi tanár. 2) A legnagyobb hideg előállítá-
sának módjairól, kísérletekkel felvilágosítva. Elő-
adja Nendtvich Károly, műegyetemi vegytanár. —
Mártius 3-kán: 1) A keleti, né vszerint mohamme-
dán nőkről Persiában Török- és Tatárországban.
Előadja Vámbéry Ármin, egyetemi tanár. 2) A
légnemű testek égési tüneményeiről, kisérletek-
kel felvilágositva. Előadja Than Károly, egyetemi
vegytanár. Az előadók, a nemes czélt tekintve,
előadások tartására a társulat iránti tekintetből
szívességből vállalkoztak.

'* (Megtért Kva'ncforW&.JEperjesről irják, hogy
azon iparos s kereskedő családokból, év egyének-
ből kik tavaly Éezakamerikában kerestek jobb ha-
zát, néhányan már visszatértek. Figyelemreméltó,
hogy azon családtól, mely legutóbb vándorolt ki,
egy házi kutya Hamburgban elmaradván, 5—6 nap
után kifáradva és kiéhezve haza érkezett. Kocsin
ment, gyalog jött, s a mi legfurcsább, sehol sem
tévesztette el az utat, különben nem tehette volna
meg oly rövid idő alatt.

** (A St. Genois-féle sorsjegyek nagynyere-
ményét), 20,000 forintot, a legközelebbi húzáson
Angyal Pál pécsi képviselő nyerte meg.
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Melléklet a Vasárnapi Újság 7-dik számához 1866,
= (A vízvezeték ügyében) gróf Szapáry An-

tal elnöklete alatt tartott ülésben Erlanger báró
terve a vízvezetéki bizottmány által egyhangúlag
elfogadtatott. E terv szerint a nevezett bankház
a város kétharmadát vizzel ellátja, és a 2,200,0C0
frtra becsült mű kivitelét magára vállalja, ha a
részvénytőke egy harmada itt helyben iratik alá,
és ha a vizzel ellátandó városnegyed háztulajdo-
nosainak kétharmada a viznek legalább egy éven
át leendő hordatására magát kötelezi. Erlanger
báró e kis határidővel beéri, miután tudja, hogy
az, ki egy évig a jó vizhez hozzá szokott, arról
egyhamar le nem mond.

** (A petti állatkert) a városligetben már kö-
rül van kerítve s az őrház fedél alatt áll, de a mun-
ka nagy része majd csak ezután fog következni.

— (Régi magyar pénzdarab.) Holdmezővá-
sárhelyről egy becses kis ezüstpénzdarabot kap-
tunk e napokban, a következő levél kíséretében :
„ T . szerk. u r ! " Nem hiába, áll az a mondás:
„Népszerű a Vasárnapi Újság?" Hát ma elfog az
utczán Gojdár János uram, a k i közbe legyen
mondva újságolvasó gazda ember (s törzselőfize-
tője önnek) s elmondja: hogy ma olvasta a Politi-
kaiból, mit kell tenni a régi pénzzel, hol van an-
nak jó helye? csak tudta volna régebben is ! stb.
stb. Hanem azért „folytatja odébb" febr. 6-án
leltem a Kenyereparton ezt a kis ezüstpénzt, te-
gye meg az ur, küldje fel a Vasárnapi Újságnak s
kérje meg az én nevemben, hogy adja oda, a hová
szokták." íme mellékelve veszi ön a kis pénzt! Lám,
ilyen haszna van az olvasásnak s a jóczélu közle-
ményeknek s a t. Sz. F. (E sorokra azt válaszol-
hatjuk, hogy köszönettel vettük Gojdár János urnák
szíves megemlékezését. A talált pénz nem tartozik
ugyan a rendkivüli ritkaságok közé a hazai érem-
gyüjteniényekben, de azért mégis igen becses kis
darab az, a mennyiben a X I I I . század második
feléből, a I I Endre utáni utolsó árpádházi királyok
korából való. A rajta olvasható körirat igy hang-
zik: „Moneta regis pro Sclavonia." A kettős ke-
reszt Magyarország, a négylábú állat (nyest) Sla-
vonia czimeréből való. Átadjuk a nemzeti múze-
umnak. — Sserk.)

•* (Halálozás.) Mezőpeterdi Gázsy Jánosbi-
harmegye táblabirája, f. hó 9-én, élete 61-dik
évében meghalt. Hűlt tetemei f. hő 12-én tétettek
nyugalomra a mező-peterdi családi sírboltban. J ó
hazafi, a közügyek derék pártfogója és nemes em-
berbarát volt. Béke hamvaira!

— (Adakozások.) A „Vasárnapi Újság"
szerkesztőségéhez múlt héten beküldetett:

Az ínséggel küzdő bukovinai magyar testvé-
reink fölsegélésére:

I. közlés: Pestről özv. Szűts Lajosné assz.
10 ft. — Kun-Sz.-Miklósról Kovács Zsigmond
ügyvéd 1 darab cs. k. arany, a kiskorú gyermekei
József, Ödön, Ilona és Gyula 1 ft. — Pestről egy
névtelen 1 db cs. arany. — Alsó-Dabasról többen
Szalay Pál által 11 ft. 20 kr. — Pestről Madas
Károly 10 ft. — Pestről F. M. 4 ft. — Komárom-
ból L. P . 1 ft.

Összesen: 37 ft. 20 kr. és 2 darab cs. arany.

Nemzeti színház.
Péntek, febr. 9. „A párisi szegények." Dráma

7 felv. Francziából ford. Radnótfay S.
Szombat, febr. 10. „Kamilla." Opera 3 felv.

Zenéjét szerzetté Fáy Gusztáv. Hire járván, hogy
ez előadást Ő Felségeik is meglátogatják: a ház
szorongásig megtelt. Bár e remény nem teljesült
ÍB, a csalódásért sok kárpótlást nyújtott a jó elő-
adás, melyben különösen Carina és Rabatinazky
kisasszonyok tűntek ki.

Vasárnap, febr. 11. „A lelencz." Népszínmű
4 felv- Szigligetitől.

Hétfő, febr. 12. „Farsangi iskola." Vígjáték
4 felv. Vahot Imrétől.

Kedd, febr. 13. „A csacska nők.'' Francziából
forditott vígjáték 3 felv.

Szerda, febr. 14. Az „afrikai nő1 dalmű elő-
készületei miatt a szinház zárva volt.

Csütörtök, febr. 15. Ezúttal először :„<3za/TÍ-
kai nő." Opera 5 felv. Meyerbeertől.

SAKKJÁTÉK.
320-dik sz. f. — Kohtz és Kockelkorntól.

Sötét.

d e
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

315-dik számú feladvány megfejtése.
(Márki Istvántól, Pesten.)

Világos. Sötét.
1. Va2—f2 Fc3—d4f
2. Ke3—d3 Fd4-f2:
3. Hh5—g7 tetsz. szer.
4. Hg7-e6fmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Miskolezon: Caenthe József. — Pozsonyban : Csery Gá-
bor. — Pesten : Cselkó György.

Szerkesztői mondanivaló.
8088. Déés. M. L. Az uj közleményt vettük. Egyúttal

ujabb kérésünk volna, mely az ottani Kucsmaszikla ismer-
tetését illeti. A rajzot birjuk, s számolhatunk-e magya-
rázó szövegre?

8089. Ipolyság. T. K. A könyv megjelenéséről még
eddig nincs tudomásunk. Tévedés lesz a dologban. De
utána járunk; az elküldés különben hivatalosan is meg fog
történni.

8090. Hanva. A keresztkötéses küldemény azok után,
a mik történtek, nem látszik többé szükségesnek. De a
„világító torony" ujabban felajánlja valóban követésre
méltó példáját.

8091. Magyar tárczairók. Becsüljük a fiatal Pega-
zus szárnyalás! törekvéseit s hódolati kísérleteiben nem
akarjuk megzavarni. Idővel — reméljük — ugy is meg-
tisztulnak a nézetek. Addig is a felhasznált magasztalási
lexicon pótlékául ajánljuk még illő helyen leendő alkal-
mazásul a következő szavakat: nyegle kaczérkodás, ma-
gyartalanság, felületesség és léhaság. Kisebb nagyobb dilu-
tióban ezek U ott találhatók.

8092. Félegyháza. K. B. I. A levél egy lélektanilag
is érdekes nyilatkozvány s hatását reánk el nem téveszté.
De bocsánat, mégis csak inkább magán ügynek szeretnők
nézni, mely a nyilvánosságra hurczolva minden zomán-
czától megfosztatnék. Elküldjük-e egyenesen az illető
kézbe ?

8093. Kolozsvár. V—nak. Az arcikép ellen elvileg
nincs kifogásunk, de megvalljuk, a tárgy ismeretlen előt-
tünk s csak látás után szólhatnánk határozottan. A másikra
nézve az „egy nyomott ivet" a tárgyhoz mérve kissé soknak
tartjuk. A mú nem lenne arányban egyéb ily tárgyú közlé-

seinkkel. De talán rövidebben is el lehetne azt végezni, a
mint t. i. közleményeink sokasága és terünk szűk volta
parancsolja? — Az utóirat kérdését megfejteni még eddig
nem állott hatalmunkban.

8094. S. A. Ujhely. Z. J. A küldött képnek egyelőre
nem ígérhetünk helyet. Később azonban rtá kerül a sor.

8095. Bödd. H. Tehát a levélben talált 1 krajezárt a
k. . . . i postahivatal szeszélyének köszönhetjük, mely kénye
kedve szerint bontja fel a leveleket, ráfogván azután, hogy
krajezár volt benne? A hihetetlennek Iái szó eset egéaz
figyelmünket felhívta s meg fogja érdemelni, hogy az illető
helyen komoly vizsgálatot sürgessünk.

8096. Árva juhász. — Ajcsa Ferke. — Az uj honi
dalosokhoz. Ártatlan stylgyakorlatok, melyek egy köl-
tészettanárt talán kihozhatnának türelméből. Mi már ed-
zettek vagyunk; nem történt semmi bajunk.

Nyiít tér. *)
— (Felhívás.) Alólirt, a néhai pesti cs.kir. or-

szágos főtörvényszék felhívása folytán, a volt kun-
szent-miklósi cs. kir. kapitányi hivatalnál, még
1860. évben 5 o. é. forintot fizettem elő egy jog-
tudományi munkára, melynek czélja volt, össze-
szedni azon magyar törvényeket, melyek az osztr.
p. t. k. hatálya mellett is folyvást érvényben ma-
radtak. A munka szerzőjéül emlékezetem szerint
Füger Miksa, az erdélyi orsz. fotörvény8í,ék alel-
nöke hirdettetett, kitől 1859-ben jelent meg a
„Beitrage zur Eeform des gerichtlichen Verfah-
rens in dem österreichischen Kaáserstaate."

Minthogy azonban a hirdetett munka soha
meg nem jelent: óhajtanék e tárgyban felvilágo-
sítást s előfizetett pénzemnek visszatérítését. —

Kun-Sz.-Miklós, febr. 10. 1866.
Kovács Zsigmond,

köz- és váltójogi ügyvéd.

— Válaszul a debreczeni kútfúrás ügyé-
ben. Debreczeni kútfúró Matkó Feréncz ur a
„Vasárnapi Újság" f. é. 5-ikszámának „Nyilt t é r "
rovatában, a debreczeni kutakról elmélkedvén s a
furott kutaknál alkalmazni szokott fa- és vascső-
veknek egymás feletti előnyeit fejtegetvén,ugyan-
akkor lapunk tudósítóját, olyakért támadja meg,
miket ez nem is állított, nevezetesen, hogy Deb-
reczenben oly kut készült, melyhez hasouló nincs
és „hogy azon kut már vegytanilag megvizsgálta-
tot t . " Bizonyosan farkas-hályog lehete Matko ur
szemén, hogy olyasmit vélt lapunkból kiolvasni,
mely abban nem állott. Az elsőre nézve lapunk-
ban az volt irva: „A Eichárd apát által kijelölt
helyen uj modor szerint megkezdett és sok költ-
séggel és akadályok közt folytatott kutfuratás
elvégre szép eredményre vezetett, jelesen 52 és
Va öl mélységről óránkint 80 akó vizet szolgáltat s
dus érre jutott le a vascsövezet." A másikra pe-
dig ez ál lott : „E kut vize, — mint halljuk —
jelenleg vegytani vizsgálat alatt áll." (Tehát, akkor
még nem volt vizsgálva!) A mi pedig tudósítónk
azon állítását illeti, hogy a kérdéses kut, minden
itteni furott kutnál jobb vizet szolgáltat: arról
mindenki, ki ama kut vizét izlelé, tanúságot tehet.
Egyébiránt megsúgjuk Matkó urnák, hogy a szük-
séges adatokat erre nézve, az e kut furatása fe-
letti ügyelettel megbízott városi mérnökségtől
nyerte tudósitónk, tehát illetékes helyről. Végül
Matkó urnák izetlen furcsálkodáaára csak annyit
jegyzünk meg, mikép szerfelett örvendünk, hogy
az általa érintett mezőn természeti ösztönének meg-
felelő tápot nem talált. —Kelt Debreczenben 1866.
febr. 8-kán. A „Hortobágy" szerkesztősége.

*) E roratban közlött czikkekért csupán a ssjtóható-
ság irányában vállal felelősséget a s z e r k .

SHT Melléklet: Mai számunkhoz van
csatolva a gazdasági és kertészeti országos
Bazár ezidei magvak s növények első ár-
jegyzéke.

Hónapi- és
hetinap

18
19
20
21
22
23
24

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerd.
Csüt.
Pént.
Szomb.

Katholikus és
H

Protestáns
naptár

Február
G l Simon, Flár.
Mans. püsp.
Eleuther püsp.
Eleonor. Kánt.f
Péter székfog.
Jéius sz. töv f
Mátyás apóst. +

Gllnvocav.
Ziuisa
Eukário
Eleonóra
Üszög, Péter
Romána
Mátyás

E T 1 - N A P T Á R.
Görög-orosz

naptár
Február (ó)
6
7
8
9

10
11
12

B Süro.vaj.
[hét vége
Tivadar
Nicephor
Süropus
Vazul vért.
Melet

Izraeliták

AdaryRos.
3 József
4
5 Jozsafát
6 [zes hal.
7 Böjt, Mo-
8 Esőünnep
9 23. Sab.

í
hossza

f.

329
330
331
332
333
334
335

p.

37
37
38
38
39
89
39

J !

6

7
7
6
6
6
6
6

>P
té l

• P-

3
1

59
58
56
54
52

6

5
5
5
5
5
5
5

p-

27
28
29
31
33
35
36

]

f.

9
24
38
52
66
80
94

p .

49
13
34
47
51
46
30

Ho l d
kél

6.

8
8
9

10
10
11

p-

23
56
31
11
55
46

este

nyűg.

6.

9
10
11
ref

2
3

p-

29
43
56

5
9
7

Hold változásai. 3 Első negyed csütörtökön, 22-én 6 óra 4 perczkor reggel.

TARTALOM.
Miké Mihály (arczkép). — A napsugarak. — Teme-

tésnél. — A kortes-világ eredete (folyt.) — Az elefánt
fogságban (képpel). — A budai királyi palota (képpel). —
Házassági szertartás a rómaiaknál. — A mákfélék s a má •
kony. — Múlt századbeli magyar hősök. — Az ember
művei és a természet művei. — Egy levél a „Murányi
Vénus-tól. — Egyveleg. — Tárház: Irodalom ét művé-
szet. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés.
— Közintézetek, egyletek. — Balesetek, elemi csapások.
— Mi újság? — Nemzeti szinház. — Sakkjáték. — özer-
kesztói mondanivaló. — Nyilt tér. — Heti-naptár.

Felelő* szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza 1. sz.)
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HIRDETÉSEK.

Tudósítás.

(ívcrinrk vászonnemü-készletek,
u. m.: ingek, lábravalók, korsettek, ellenzők, piqué-takarók, kötött fókötők s a t.

Keresztelö-vánkosok és zubonykák
fonott vagy vas bölcsők, egészen felszerelve minden áron.

Női vászon-készletek,
ágy nemüek, nappali és éjjeli ingek, nadrágok, korsettek, fésülő-köpenyek,zsebkendők,

szoknyák s a t. asztalnemüek, törülközők s a t.

lesz mennyasszonyi készletek
bármely áron, menyasszonyi ruhák selyemből vagy illusioből, és mirtus koszorúk.

Finooi hímzések, fehérnemüek, csipkék,
gallérok és kézelők, főkötők, hálók, szövetek, szélek és betétek s a t.

Függönyök és ííiggönyszöveteket
ajánl

TÜRSCI1 P.
Pesten, váczi-utcza 19->k szám a., a nagy Kristóf mellett.

Megrendelések postai utánvét me[lett gyorsan teljesittetnek.
Részletes árjegyzékek bérmentve. 1319(12—0)

VETÖ-MAGVAK.
P e s t e n , a dunasoron, a kis hid-utcza szegletén, az „angol királynő"

czimű szállodában, a „vetőhez",
ajánlja nagy raktárát mindennemű gazdasági magvakból, úgymint: lóhere- és takar-
mányfü-niagvakat stb. valódi hollandi és frmiczia konyha-kerti- és fózelék-maicva-
kat; fa-, juhar-, egér-, nyír-, veresfenyö-, lúczfenyé-, erdei fenyő-, akácz-
és eperfa-magvakat stb., több száz fajú legszebb virag-magvakat, ezek közt a valódi
kitünó erí'urti ibolyákat, őszi rózsákat stb. valódi haarlemi virághagymákat. legszebb
györgyikéki't. Ezeken kivül folyvást kaphatók növény-földek, cubahárshéjak és
rranczia folyékony inézgák (faviaszk) jutányos áron. 1511 (1— 4)

Árjegyzék ingyen szolgáltatik.

K é p s z c r f l p o l i t i k a i r ö p i r a t !
Alóiirtnál most jelent meg:

Az 1865-iki magyar országgyűlés
MAGYAR ALKOTMÁNY.

Különös tekintettel a fennforgó pénz- és hadügykérdéseire.
Függelékkel.

Irta ZÁCH JÓZSEF.
Ára 80 ajkrajezár, — poitán bérmentesen küldve 30 njkrajezár.

1513 (1) Kllgler Adolf, könyvárus.

a legjobb fajokban és az uj katalógusban megnevezett egyéb növények Kinnzál Gábor
kis-tétényi kertjéből megrendelhetők L i e d e m a n n F r i g y e s ur irodájában Pesten,
mázsa-uteza 2-ik szám, ugy szintén alólirottnál Budán, balá»zváro« 77-ik szám alatt,
továbbá Záhr és Szakmáry uraknál Kassán ; Spuller A. József urnái Miikolczon és
Po»sert János urnái Debreczenben

Knjszinbaraczk 17 fajban 2, 3, 4 és 5 éves, a megrendelő általi fajkijelöléssel
darabja 80, 37, 44, 60, kertén általi fajválasztás mellett 26, 83, 40, 46 kr.

Körte 179 fajban 2, 8, 4 5 ívesek a fentebbi áron.
Alma 348 fajban 2, 8, 4, 5 évesek 27, 84, 40, 46 kr. illetőleg 23, 30, 86, 42 kr.

Névnélküliek vegyesen 15, 20, 24, 28 kr. dbja.
Mandola, édes. 2, 3 évesek 12, 16 kr. dbjs. FGIdi-eper (Ananas) 20 db. 40 kr ,

száza 1 ft. 80 kr. Spárgagyftkér, hollandi, 2, 3 éves száza 90 kr. —1 ft. 20 kr.
Bemente* felszólításra az uj katalógus azonnal megküldetik.

Dr. Schmidt János,
1508 (3 3) a kert intézője.

AJulirt a hajózási idény megnyíltával a t. ez. magánhajók tulajdonosainak tudót |
má*ára hozza, miszerint a Dunán és Száván magánhajók gőzösökkel leendő vontatása- i
jutányosán megalapított árak mellett elvállalja, és egész évi vontatásokra teendő alku-
kötéseknél még külön engedmények is biztosittatnak. j

Ugyszinte több födetlen 6 -700 mázsa terhet biró hajó, fa, donga és kőszénszálli- :
tágra bérbe adandó. \

Bővebb tudósítást alólirt gózhajózási irodájába, V e l l e s z A n d r á s urnái nyer-!
hetní. Pesten, aldunasor 1-ső sz. alatt. 1512 (1 — 3)

Luczcnbacher Pál.

Cs. kir. klzaról. szabad.

FOG-SZIVARKÁÍÍ,
legújabb, 8 mint legjobbnak elismert s legkényelmesb szer a

fogfájás minden neme ellen,
egyedüli feltalálója: Török József gyógyszerész Pesten, király-uteza

7. sz. alatt.
Ezen fog-szivarkák, kényelmes alka'mázasuk s biztos hatásuk végett átalános

használatra minden magasztalás nélkül maguk-magukat a legjobban ajánlják. — A
fogfájáson szenvedő azon pillanatban meggyőződést szerezhet magának, hogy egy
jeles és okszerüleg összeállított készitménynyel — mely a czélnak tökéletesen meg-
ielel — van dolga.

Gyermekek és nök is e szivarokat egész kényelemmel használhatják.
Miután a fogfájás annyira kellemetlen, és gyakran éjjel áll be, a. midőn a csil-

lapító szer nem igen van a kéznél, a fog-szivarkak mint legjobb háziszernek mindig
készletben kellene lenni

Ára egy skatulyának 1 ft., kisebb skatulyának 50 kr.
Ismételadók illendő százalékban részesülnek. 1498 (2—6)

Középpenti elküldési raktár: a fentérintett feltalálónál. Vidéken a követ-
kező gyógyszerész uraknál:
Arad : Szarka J. | Kolozsvár : Dr. Hintz.
Arad: Hidegh. j Kolozsvár: Wolff J .
Arany-Maroth: Simonics. : Kolozsvár: Engl.

Bolemann.A.-Metzenzéf: Szurkay S.F.
Brassó: Stiller E.
Beregszász: Buzáth.
Bogdány: Szobonya N.
Boros-Jenő: Katona Zs.
Bánfi-Hunyad: Holcer W.
Beszterczebánya: Gölner.
Debreczen: Borsos P.
Eger: Wessely.
üger: Ertinger.
Eperjes: Makoviczky.
Eszék: Deszáthy.
B-Füred: Soós.
Gyöngyös: Koczianovitz.
Győr : Némethy P.
Győr: Szabó Fer
Gyula: örley Istv.
Igló: Kalmár Bért.
Igló: Türscher Guszt.
Ipolyság: Sartorius.
Illők: László.
Jolsva: Malöter.
Jánosbáza: Kassa J.
Kassa. MaletT W.
Késmárk: Genersich.
Késnárk: Faykiss Józs.
Kecskemét: Handtl.
Kremnitz: Nyemtsek J
Komárom: Grötschl ut

Léva:
Lúgos: Kronetter.
M.-Óvár: Sziklay.
Maró .«-Vásárhely : Jensy.
Miskolcz: Böszörményi.
Miskolcz: Balogh I*tv.
Munkács : Gottier J.
N.-Becskerek : Klesky J.
N.-Károly: Jelinek.
N.-Kőrös: Traxler.
N.-Mihály: Czibur.
N -Várad: Molnár.
Nyíregyháza: Mathaeides.
Nyitra: Dr. Láng E.
Nagy-Szőllős: Kovács.
Orosháza: Staurotzky.
Paks: Malatinczky.
Pécs: Nendtwich.
Pozsony: Pisztory.
Pankota: Frommhofer.
Petrovácz: Ferenezy.
Rimaszombat: HamaliarC.
Rozsnyó: Posch J. F.
liuma: Hendl
Szabadka: Joe'.
Szabadka : Hofbauer u.

Sohn.
Sárbogárd: Trscbtyanszky.
Szeged : Aigner K.

Szeged : Mesak Gy.
Szeged: Kovác9 M.
Sz. Udvarhely: Sólymos-

•yj.
Székesfehérvár: Braun J.
Szentes: Eisdorfer.
Sz.-St. György: Eötvös.
Szolnok : Schefcsik.
Somogy, Bájon : Körös L.
Selmecz : Vitkovics.
Somogy: Stambarszky.
Sz.-Udvarhely : Kaunz J.
Szil-Somly: Szalyházy J .
Sopron: Eder.
Szatmár: Ember.
Temesvár: Pecher.
Temesvár: Quirini Alois.
Tokaj: Krotter.
Ujarad: Wagner K.
Újvidék: Schreiber F.
Ungvár: Bene Laj.
Világos: Hofbauer A.
Varano : Csiszár.
Vácz : Reichenhaller.
Vukovár: Krajcsovit*.
Várasd : Lellis.

|Zenta: Hausler Fr.
I Zólom: Gölner.
jZombor: Milasevits.
Zágráb : Hegedűs.
Zágráb : Mittlbach.
Zágráb: Wass E.

Valódi minőségű

1865-lk évi probstei árpa- és zab-vető-
1481 (4 -15)

a valódiság biztosítása mellett, ólmozott eredeti zsákokban 1 tonna körülbelól 2'/» auszt-
riai mérő. Szives megrendelések ezen a legkitűnőbb s legjobbnak elismert vetőgabnára,
maly a termelési tudó-iitvány szerint25 —30-szorosan fizet, kivánatra ingyért küldetik meg
8 az árak tonna szerint 10 a. é. ft. idejekorán bíküld-ndök. A megrendelések addig, mig
a készletben tart, a megrendelés utáni 2hétre történnek. Ajánljuk továbbá mindennemű
lóher, fú- és eleségnövény, eleség és fehér czékla, gazdasági, kereskedelmi s erdei mag-
vainkat, különösen quedlinbnrgi és magdeburgi cíukor- és hizlalásra való répamagvain-
kat, veres és fehér brabinti és sti iai lóher és franczia luezerna, timót, bükköny, madár-
sóska, amerikai lófopidomu tengeri, csilb-.gfűr, olasz, angol, franczia ürezab, valódi
1865. rigai, pernaui korona-lenmagvainkat, valódi amerikai burgonya, valamint angol
portland-cement, angol kőszén kátrány, Peru és Baker-guano, enyv, keményitö, olaj-
pogácsa, paraffin, belga kocsikenóes s más egyéb országos termesztmények s anyagain-
kat a mezőgazdaság számára, s a mezőgazdasági gyártmányok minden ágainak.

FRAML testvérek Prágában,
Schillingggasse (Poric) 1074—11, Hotel „Engligcher Hcf".

KÖMIG GYULA
(Pest, 3 korona-nteza ÍZ. sz.)

importált szivar-üzlete
legnagyobb transito-raktára

a svajezi s más külföldi- és importalt havannah-
szivaroknak

100 darab, vámot beleértve. 5 frttól 55 frtig,
kizárólagos raktára jeles és igen finom törökdohánynyal tült&tt

WJT papir-szivarkákiiak ~3HI
a sz.-pétervári és nioskaui nagyhírű La-ferme gyárból.

Részletes árjegyzékek ingyen. — Vidéki megbízások pontosan telje-
1488(3-9)

eittetnek.

TÖRÖR JÓZSEF gyógyszertárában Pesten,
király-ntcza 7-ik szám alatt,

*nint a magyarországi főraktárban, s általa Pest-Budán minden gyógyszertárban a következő ujabb
gyógyszerek kaphatók:

CHINAHEJ-BOROK,
HENRY OSSIAN tanár, a párisi cs. orvosi akadémia

tagjától.
Valódi kinahéj-bor spanyol borból

Ez oly állandó vegyitek, mely *z orvosnak nagy biztosságot
nyújt, és az adagolást igen könmüvé teszi; a bor nem keserű, ha-
nem igen kellemes izü, miért is igen előnyösen alkalmazható gyer-
mekeknél, gyöngéd egyéneknél, éltes és elgyengült betegeknél,
kiknek gyomra a keserű szereket roszul tűri. Szorulást nem okoz
azon erjeny (diastasis) miatt, mely benne foglaltatik. Ara egy
üvegnek 2 ft.

Vastaríaimn kinahój-bor, malagaborral, vi
lanysavas vassal s erjenynyel.

Ez tökéletes tarto'sságu s tiszta izü, mely miben sem emlékez-
tet alkatrészeire, könnyen adagolható s biztos hatású. Ezen alak-
ban hasonló körülmények között a vasat a szervezet igen könnyen
tűri s hatása mégis biztos. — Igen előnyös a sápkór, a vérszegény-
ség ellen, ugyszinte súlyos betegségek után üdülés alatt; továbbá
mindannyiszor, ha a verkészitést javítani, a testerőt emelni és az
idegenre'ndszert s vérkeringést serkenteni akarjuk. — Ára egy
üvegnek 2 ft. 50 kr.

Iblanyos kinahej-bor.
Az iblanye készítményben H e n r y sajátságos kezelésefoly-

tán úgyszólván mysticus módon van egyesítve a kinával, a nélkül,
hogy vele összeköttetést képezne. Ez azért volt szükséges, mivel
eme két anyag vegyileg egymással össze nem fér. Az igen kelle-
mes izü készitménynyel a gyakorlatban igen előnyösen lehet hatni
az u n. görvélyes b á n t a l m a k ellen, melyek o)y különféle
alakban nyilvánulnak, helyettesíti a csukamáj -olajat s igen nagy
haszonnal adható elsatnyult, golyvás és angolkóros gyermekek-
nek. — Ezen 3 készítményben akin a, iblany és Tas foglalta-
tik: oly hatalmas szerek, melyek úgyszólván önmagukban véve
kielégíthetik az orvost a mai időben, melyben a vérszegénység
minden betegségnek föoka. — Ára egy üvegnek 2 ft. 50 kr.

NB. Az orvosok az er jeny (dixstasis) hasznát ezen borban
könnyen meg fogják érteni, ha azon fontos szerepre gondolnak,
melyet az az emésztésnél játszik.

Gyomor- és bélbetegségek.
Jutier lepenykéi allégsavas kenenyélegböl.

( S u b n i t r a s b i s m u t h i ) .
Csalhatatlanul gyógyító szer a gyomor-fájdalmak és megter-

helte esek ellenében, mint a rósz emésztés, bélzsába, hányás,
émelygés, gyomorlob, gyomorcsikarás, a legmakacsabb hasmenés,
nyári hányszékelés, gyomorsar, elnyálkásodás, a gyomrot terhelő
gázlég, szagos lehelet s átalában azemés?.tési csatornák és szervek
mindennemű megbetegedései ellen. E tekintetbeni hatásos tulaj-
donságait a leghíresebb orvosok bizonyítják. Bizonyítják dr. Mon-
neret, dr. Bourchardat és dr. Honnon tanárok, akadémiai tagok s
kórodai orvos stb. urak gyógykezelései. Ára2 ft. — Paris, Rous-
sel-Jutier gyógyszertár, carrefoure de laCroix-Ronge 1. sz.
Ugyanezen vegymühelyben készül a Jntier-kenöcs, mely íneg-
beesülhetlen szer a körömméreg, kelevény-tályog, fekélyek, da-
ganatok, Kolyva, hideg nedvek és görvély ellen. Sikeresen gyó-
gyítja a sipolyokat, mirigydagokat, kemény rákot, csontszút,
bujakóros bajokat, huskinövéseket s átalán mindenféle sebeket.
Mindkét terményen a Jutier-jelvény és Roussel-pecsétnek rajta
kell lenni. — Ára 1 ft.

Migralnes et IVeuralgies
PauIIinia Fournier.

Hatalmas szer a zsábák (neuralgiae), gyomorfájdalom, gör-
csök, C3úz és kiváltképen az ideges félfejfájás (migraine) leküzdé-
sére, melynek legerősebb rohamait is gyakran néhány perez alatt
elenyészti.

Nagy sikerrel alkalmaztatott mindennemű kórokban , melyek
atalános elgyengülésből származnak.

Számos, ugy a magán gyakorlatban, mint kórházakban, ha-
risnak legelőkelőbb orvosai és tanárai, u. m. Grisollo, Trousseau,
Recsmier, Blache, Cruveilhier, Huguier, A Tardieu, E. Barthez
stb. által 20 év óta tett kísérletek bizonyitják, hogy ezen kejzit-
mény mai nap egyike a legjobb szereknek ideges bántalmaknál, s
egyike a leghatályosb zsongitóknak, mikkel bírunk. Ara nagyobb
doboz 3 ft., kistbb 1 ft. 50 kr.

Parisban: egyedül FOURNIER gyógyszerésznél 26, Kue
d'Anjou-St. Honoré.

MELLBAJOK.
VAUQUELIN, párisi gyógyszerész és vegyész

mellszörpje és cznkorkái.
( S i r u p b a l s a m i q u e d e m o u d e v e a u ) '
E gyógyszereket régóta ismerik, dicsérik s Paris legelső or-

vosai ajínlják é» rendelik a mell- és g é g e b e t e g s é g e k gyó-
gyításánál, minők a nátha, h u r u t á r (grippe), s z a m á r h u r u t ,

I r e k e d t s é g , makacs köhögés, h a n g t a l a n s á g stb.
I Kivonat a „Gazette medical"-ból :
í A gyak an nagyon makacs mellbajok ellen alkalmazásban
jlevő szerek közt kiiúnó helyet foglal el Vanquelin balsamicus
j niellazörpje. E jeles készítményt bizalomteljesen ajánljuk, miután
nemcsak magunk kíséreltük meg, hanem igen kitűnő gyakorló
orvosok is mindennap a legjobb sikerrel adagolják. Tapasztaltuk

j hogy e szer jó hatással van a zihálásnál (asthma), hökköhögés,
elhanyagolt hurutoknál, sőt még a tüdővésznél is, hogy ha a kikö-
pés nehezítve van, különösen gyöngéd testalkatú egyéneknél.
Adagolni kell ezt egy evőkanállal S—4-szer napjában egy csésze

I mályva, ibolyafú vagy hársfa-theában; a tü'lötakhártya zsongta-
lanságával járó hurutoknál adjuk azt izsóp- vagy pemetú-forrá-
zatban. Ára egy öveg mellszörpnek 1 ft. 50 kr. Cznkorkak,
nagyobb doboz 80 kr., kisebb 40 krajezár.

"kapható: VAUQÜELIN-DESLAURIER gyógyszertárban,
rue de Cléry, 81. szám, Paris.

Torokbajok, szájgyuMások.
Torokgyik (Angina), Hörglob,
llurufar (Grippe), Torokgyuladások,

Szamár- és hökhurot (Keuchhusten)
gyökeresen gyógyíthatók

V i a I p h é n s a v a s s z ö r p é
(Syrop phenique de Vial)

által, melyet a párisi kórházakban megkisé.lettek, sFrancziaország
| és a külföld legelőkelőbb orvosai ajánlanak. — Egy üveg ára
2 frank 50 c. Vial gyógyszertárában 1, rue Bourdaloue, Paris.—
Ugyané gyógyszertárban kapható :

I/enu préservatrice de Vial
( V i a l ó v ó v i z e ) ,

mind n ragályzó és járványos betegség, cholera, hagymáz stb
ellen. — Egy üveg ára 2 frank 50 c. — Minden üvegnél Vial
jelvényét követelhetni.

Dethan lepenykéi Berthollct-sóból
( K a l i c h l o r i c u m).

Ajánlják Paris és Belgium koródáinak orvosai a torokbajok,
terokgyik, hártyás lob, száj fekélyei s gyuladásai ellen. Vissz \-
adják a gégének hajlékonyságát, a hangnak üde csengését, a rósz
leheletet megszüntetik, a dohányzás szülte ingerlésnek véget vei-
nek, s a higanynak a szájra gyakorlott veszélyes hatását ellen-
súlyozzák. — Ára 2 ft.

Dethan fogpépje Berthollet-súból
( K a l i c h l o r i c u m)

Különösen ajánlatos oly egyéneknek, kiknek foguk inogvag\
i lóg, inyök vérzik és a kik a higanynyal élnek, a fogak fehér szinét
! megőrzi. — Ára 2 ft.

| Fogpor és fogelixir Berthollet-sóból
i ( K a l i c h l o r i c u m).
1 Illatuk, kellemetes szaguk, zongitó és fulüdiíő tulajdonságuk
(becsessé teszik e szereket az öltöző-asztalnál, s a száj épentartá-
j sara nézve nélkülözhetetlenekké. A gyuladásokat eloszlatják, a
! szájat felüditik, s a nyálelválasztást mérsékeltté s rendessé teszik.
j — Fogpor 1 ft. 20 kr., fogelixir 1 ft. 20 kr.
j Kaphatók: Parisban, DETHAN gyógjszertárában, St. Denis
í külváros 90 szám.
I

Fortin copaivából és kemnyéböl (subnitras
bismuthi) ké-zült cznkorkái.

E cznkorkak valóságos csemegék s kizárólagos szakada-
lommal bírván Francziaországban, az orvosi akadémia tagjaitól
elismerve s a koródák orvosaitól gyakorlatban is el vannak fo-
gadva. Ez a legezé lszerűbb, legkényelmesebb, leg-:
könnyebb, legkel lemesebb és leggazdaságosabb
mindazon szerek között, melyek a ragályos, legmegrögzöttebb
betegségeket is gyökeresen kigyógyitják, a nélkül, hogy bélzsá-
bát vagy visszaesést okoznának vagy a legfinomabb gyomrot
is kifárasztanák. Ára üvegenkint 2 ft.

Kaphatók: Párís, a Croix-Ronge utczasarkon, 1. sz.
Roussel-Jutier gyógyszertárában.

Cs. kir. kizáról. szabad.

legújabb, s mint legjobbnak elismert s legkényelmesb szer a fogfájás minden neme ellen,
egyedüli feltalálója: Török József gyógyszerész Pesten, király-uteza 7-ik sz. a.

Eien foe-szivarkák, kényelmes alkalmazásuk s biztos hatásuk végett atalános használatra minden magasztalai nélkül
maguk-magukat a legjobban ajánlják. — A fogfájásban szenvedő azo» pillanatban meggyőződést szerezhet magának, hogy egy jeles
és okszerüleg összeállított készitménynyel - mely a czélnak tökéletesen megfelel - van dolga.

Gyermekek és nök is e szivarokat egész kényelemmel használhatják.
Miután a fogfájás annyira kellemetlen, és gyakran éjjel áll be, a midőn a csillapitó szer nem igen yan a kéznél, a fog-

*zÍTarkának mint legjobb háziszernek, mindig készletben kellene lenni.

' .Ára e»y skatulyának l^ft., kisebb skatulyának 50 kr.
Ismételadók illendő százalékban részesülnek. 1497(2-12)

VETŐMAGVAK,
úgymint:

Lóhere, valódi fraacacia és magyar
luczerna.

Lóhere, stájer vörös.
Réti here, fehér hollandi.
Vadócz (Raigras), angol, franezia

olasz, belföldi.
Réti csibehúr (Spörgel).
Baltaczim (Esparcet).
Czukor- és takarniány-czéklarépa.
Tarló-répa.
Bükköny, mohar, nyári- és öszi-

repcze.
Tavaszi-buza és rozs.
Pohánka.
Mezei komacsin (Timoteusgras).
Bnrnótlu (Pimpinella).
Akaczfa-mngvak és más magfajok.
Marlmsó és irágyasó.
Olaj-pogáesa.
Szappangyökér, vagdalt és őrlött.
Gabona-zsákok és gyékények.
Gép-olaj.
Angol patent-kocsi- és gépkenöcs.
Fekete lábföld virágokhoz.

Jó mii őségben és jutá-
nyos áron kaphatók :

üalbaner G. János
kereskedésében Pesten, király-

1498(2-0) utcza 5. sz.

Selyembogár-tenyésztés.
Sándor Móricz grtíf biai jószágán —

Buda közelében — a solyembogár-tenyész-
tésre berendezett helyiségek és 80ÖO folyó
öl körülbelül 40,0 0 eperfával beültete't
fasorok, czéloztatnak szabad kézből bérbe
adatni. Bővebben értekezhetni a jószág-
igazgatóságnál Bián, posta Bia.

1492 (3—3)

Titkos

BETEGSÉGEK,
újonnan keletkezettek

8 nap alatt
minőségre nézve

48 óra alatt
meggyógyittaí nak

dr. Fax J.
I 23 év óta fenálló rendelési intézetében,
] anélkül, hogy a beteg foglalatosságá-

ban háborgattatnék.
Rendel: d. u 1-4 óráig.

Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leg-
gyorsabban eszközöltetnek.

! Lakása: Király-uteza, 24. sz. a. J-só
emelet. 1876 (12—12)

Az 1866-ik évre
szóló viráa;-, főzelék-, gazdasa.fi s erdei
magvakból á:ló főjegyzékem valódi s tiszta
magvak minden nemeiben dús választékot
nyújt, s az eri'urti árszabály szerint a. é.
számitva Prágából bérmen es megkereső le-
velekre ingyért s<:olgáltatik ki s bérmente-
sítve küldetik meg.

Az eddig irántam a legnagyobb mérték-
ben tanúsított bizalom s elismerések folytán
ösztönöztetve érzem magamat ezévi jegyzé-
kem sorozatát ismét ujabb s legújabb aqui-
siüókkal ga dugit/ini úgv«nnyira,hogy bár-
mely igénynek képes vagyok gyorsan s
tökéletesen m gfelelni 1487 (6-6)

tisztelettel
RAIILSE\ ERNESZT,

mag- i növény-kereskedó Prágában.

Szölö vesszők,
mindennemű facsemete, konyhakerti
virág és gaídasági magvak, virághagy
mák, Györgyikék,rózsa*, fris s legjobb
minőségben a legjutányosb áron kap-

hatók :

M1RC FERKNCZ
mag- és gyümölc.-kereskodésében,

Pest, kigyóntrza 6-ik sz. a.
Az árjegyzék kivánatra mindenhová
bérmentve elküldetik 1495 (3-3)

M i n d e n n e m ű

takarópapiros
(jtfakulatiir)

kapható Pesten, egyetem-uteza 4-ik Í J .

r j

; Í
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gjgfmWKA"' < •- &*f& ;s»|^ .,,



84

I Minden gyoinorbaj és vnltolázban szenvedőknek na-l
gyön ajánlandó

DR. PEARCE EDW. 1502(2~12)

szabadalmazott

GYOMORSZESZE
(Magén-

mint kitűnő segédszer, úgymint: elromlott gyomor, étvágyhiány,
gyomor-émelygés, rtfgzött gyomorgyengeség és rósz emésztés,
savanyképzés, gyomorégetés, felfúvódás, gyomorgöres, fejfájás

(ha t. i. ez a gyomorból származik), valtóláz stb. ellen.

Főraktár egész Magyar- Erdély-. Horvát-, Tói- és Dalmát-
országokra nézve:

PESTEN TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnái, király-utcza 7-ik szám alatt, kihez mindazon vidéki gyógy-

saerésí urak, kik raktárt kivannak átvállalni, szíveskedjenek fordulni
BÉCSRE és a többi koronaországokra nézve a főraktár WEISS JÓZSEF

gyógyszerész urnái létezik Bécsben, Tuchlauben Nr. 27.
Azokon kivül még léteznek raktárak következő gyógyszerész uraknál:

Jaszkan: Ody Károly. Pozsonyban: Pisztory B.,
Jolsvan: .Maiéter Béla. j Schneeberger D.
KolozMvártt: Hincz D. és Rimaszombaton . Hamal-

Aradon: Szarka János.
Baán: Bartovics István.
Báttaszéken: Pasch Lajos.
Brassóban: Stiehler Edéi Wolff János.

„a fehér templomhoz", j Lngo*on: Kronetter F.
Csaczan : Bentsáth Fidél. ' — "
Czirczen:Vekerle János.
Debreczenben: Borsos F.

[Egerben: Ertingerlgnáez.
Eszéken: Karolovics M. és

Deszáthy István.
Daruvar-fürdőben: Ku-

scheviteh A. L.
Göllnitzben: Brujmann K.

jár K.
Rosnyón. Posch J. J.

Magyar- Orartt: Sz.klay ; SárbogardonTmtyLzki
Károly.

Makón: Nagy Adolf. j Szegeden: Aigner Károly
Mlskolezoi): Balogh Istv. ( e s jjeáfe Gyula.
Módoson: Jezovits Zsig-j Szent-Miklóson: Haluska

mond. Péter.I reier.
Monoron: Demtsa Kon- Szlnéi-Várallyán:Gerber

Munkácson: Gottier Lip.
Ödön.

Szikszón: Aichmann Jőzs._. r. ! •„iiis/.on: Aicnmann Jözs.
Nagy-Lakon: Lenhard J- ; Temcsvartt: Pecher J. E.
%T„._., M : I . . . I - i / - ! • ! .

Ede
Gyöngyösön: Koeziano- "•• Í mriin-Hvaru: recner d. K.

vich J. Nagy-Mihalyban: Czibur ; Tokajban: KrötzerÁgost.
Győrött: Némethy Pál, I Bertalan. ; TornnUyan: Lípthay J
Ilajdn-Doroghon: Tanács ' Masiczban(Szlavoniában): j Ungváron: Bene L.

- I M a r n á l A^^.^.. i »T1 o - _ - vr-.i .Mihály.
I Illőkön : László Frigyes.
1 Janoshazán: Kossá Guszt.

Mernyik András. lU.j-Bányan: Nickel Ödön.
Orosházán: Székány Istv. j Varasdon: Lellis Ede.
Pécsett: Nendtwich Vilm. í Zágrábban:MittelbachZs.

Ára egy üvegcsének, használati utasítással együtt, 1 forint.
Postán küldve a pakolásért 20 kr. több.

Isméti eladóknak illendő engedek adatik.

Sós-borszesz, mint háziszerü
Ezen készítmény a leggyorsabban ható gyógysier, nevezetesen: lő- vagy más

fegyverek á'tal ejtett sebeknél, és különösen fagy ás-, fog-, fő- és fülfájásoknál,
régi se'rvek, gyógyulni nem akaró sebeknél, rákfekéiy';k, tüz általi sebek, szemgyulada-
soknál, bénulások és sérüléseknél.

Cs. kir. kiz. szab. ÉLET-ITAL!!
Ezen gyógyerővel biró növényanyagokkal készített és sok hírneves orvos s egyéb

külön elismerések mellett ajánltatik, különösen »zen nedves és egészségtelen időben a
t. ez. közönség figyelmébe, jelesen: hideglelés, láz, emésztéshiány, gyomor-
görcs, epeinger, hagymáz, belgörcsö's, v ize le t szorulás és álmatlan-
ság ellen.

Használati utasítások magyar vagy német nyelven ingyen mellékeltetnek, elis-
merő bizonyítványok és bizományosaink név waival, melyek itt nagyszámú mennyiségük
miatt nem közölhetők.

Nuinvári Werther Frigyes.
1506 (2—2) cs. k. kiz. szpb. „Élet-ital" és „Sós-borszesz" gyárának,

központi iroda és főraktára, országút 25. sz., a múzeum átellenében.
Ezen szerek kaphatók TÖRÖK J Ó Z S E F gyógyszerész urnái is.

Ára egy nagy üveg „Só'!-borszesz"-nek . . . 1 ft. — kr.
„ „ kisebb „ „ ., . . . — ft. 45 kr.
„ „ nagy „ „Élet-i tal l l -nak . . . . — ft. 80 kr.
„ „ kisebb „ „ „ . . . . — ft. 55 kr.

Nagyobb rendeléseknél illetékes kamat engedményeztetik

Lég-viz (Lnftwasser)
mely különösen aranyér-betegségeknél rendes használatra ajánlható: megbecsülhet-
len hatást gyakorol továbbá a szokványos főfájások, fejköszvény, mellszorongás,
emésztési tehetlenság, altesti bajok, búskomorság, dugulás, s az epeelkülönités
háborgatása eseteiben. v

1 palaczk ára 40 kr.
Valódi minőségben kapható:

ára
Pesten TÖRÖK J Ó Z S E F gyógyszerész urnái,

cir&y-ntcza ?-dik se. a. 1473 (6—16)

Az átalánosan elismert valódi 8 egészen frisen érkezett

SCHNEEBERGI NOVENY-ALLOP
mell- s tüdőbetegek számára,

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhög^s, mellszorongás, elnyálkásodás
torokgyuladáeok a nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható :
PESTE1V: Török Józser gyógyszerész urnái a király-utezában, - dr. Wagner D

gyógyszerésznél a vítai-uton, Tlialmayer A. és társa, - Oszetszkv
f., — Schirk J., — és uerharut A. uraknál.

BUDÁIM: Schwarzmeyer J. gyógyszerész útnál.
I Körmöczőn: Draskóczy gy. S.-Sz.-Györgyon: Ötvös P.Aradon: Probst F. J

Aszódon: Sperlagh J gy.
Baján: Klen.utz J.
Brassóban: Gyertyánfy,Fa-

bick és Jekelius gysz.
Battonyán: Bignio K.
Belgrádon ííieolacovics test.
Beszterczen : Dietrich és

Fleischer.
Bonyhádon: Kramolin J. gy.
Brassóban : Fabick Ed.
Broodban: Valentovics gy
Csáktornyán: Kárász A.
Csúzon: Borsay F. gysz.
Debreczenben: GöltlN. gy,
Deesen: Krémer S.
Dettan: Braunmüller J. gy,
Devecstrben: Hoffmann B.
Eszéken: Kawilowicz gysz.
Eperjesen: Zsembery Ign.
Érsekújvár: Conlegner Igu.
Egerben: Wessely gysz.
Eszéken : Thürner fiai éa

Dessáthy gyógysz.
Győrött: Brunner F.
Gynlán : Lukács gysz.
jlaezfeld: Hagelschmidt V.
Hátszegen: Mátesy B. gysz.
Ipolyságon: Mikulási T.
Janoshazán: Kuna gysz.
Jolsvan : Maleter gysz.
Kaposvárit: Schröder J.gy.
Kőszegen : Strehle gysz.
Karolyvártt: Benich J.
Kis-Mártonban: Kodolányi

gysz. és Spatay A.
Kassán: Escbwig E
Késmárk: Genersich C és A.
Kecskeméten: Papp M.
Karansebesen :Weber A. gy.
Károlyfehérvártt: Fischer

Ed. gyógysz.

Karoly fehér vár: Fischer E.
Kabinban: Stojánovics.
Kun-Sz.-Miklós. Stoits A.

gyógysz.
Sopron : Voga

recht.
Rupp-

l.öesén: Lehrer S. J. gysz. Js.-A.-Ujhelyen: Deutsch J.
Lnblón: Krivácsy gyógysz. iSastyénban: Mücke A. gy.
Lagoson: Arnold J. u> . ~
Médiáson : Breiner K.ti ._.
Jlosonban: Pranter J. gysz
Miskolczon: Spuller J.
Mitroviez: Keritonoshics A
Mohács: Pyrker Gyula gy
Marosvásárhely: Jeneygy
Munkácson: Gröttier L.
Mohácson: Kőgel D.
Nagybányán: Horacsek J
Xezsiderben: Fuchs J.
IVyitran: dr. Láng E.
Nyíregyházán: Hönsch Ede

gyógysz.
Nagy-Becskereken:Nedel-

kovics és Haidegger.
Nagy-Kanizsan: Welisch

és Lovack gyógysz.
IVagy-Károly: Schöberl C.
Nagy-Kikin: Komka A. J.
IVagyváradon: Janky A.
Nagyszombatban: Pantot-

sehek Ii. gyógysz.
Orosházán: Vangyel M.
Pancsován: Graffgysz.
Pécsett: Kunz Nándor.
Posegán: Balogh gyógysz.
Putnokon: Szepessy gysz.
Pozsonyban: Schneeberger

és Dussil gysz.
Rosnyón : Posch J. gysz.
Rimaszombat : Hamaliár

gyógysz.
Rllinaii: Milutinovitz S.
Rékáson: Boromi K. gyss.
Szászváros: Sándor R. gy.Kolozsvartt: Megay M. C. Szabadkán: HofbauerI.gy.

Egy üveg ára 1 forint 26 krajezár.

Selmeezen: Brtymann.
Segesvár: Misselbacher J.
Serajevoban: GyulekaN.G.
Sziszeken: Kubányi F.
Szombatlu'lyen : Mitter-

mayer gyógysz.
Székesfehérvár : Say R.

gyógysz.
Siklóson: Nyers S. gysz.
Szathmáron: Juracsko D.
Szent-Miklóson: Haluschka

P. gyógysz.
Szarvason: Réthy V.
Szentesen: EissdorferG.gy.

és Prohaszka Gyula.
Temesvár : Kraul és Rotb

gyógysz.
Tokajban: Krötzer A. gy.
Tordan: Welits és Wolf.
Tatári* Niertit F. gysz.
Tőrök-Szent-Miklős: Pil-

losz M.
Trencsenben: Simon A. gy.
"Jnghvártt: Telendy gysz.

és özv. Benesch P.
Újvidéken: Schreiber F.
Varannón: Elizárgysz.
Veszprém: Fremmel.
Váczon : Tragor A.
Varazsdon: Halter gysz.
Verseezen: Herzog gysz.
Zimony: Ivácovics és fia.
Znlatnán: Mégay Gyula.
"ombor: Stein fia Márk.
Isámbokrét: Neumann M.

Zentári : Wuits testvérek,
uraknál.

1S52 (6—6)
Ugyanezen bizományos uraknál kapható:

HELUNGKIANG
arábiai és ázsiai

álhif-gy égy Hó-pora,
mely a beteg állatok, u. m. lovak, szarvasmarhák, sertések- Í-

juhok gyógyítására Arábiában és Ázsiában a legkitűnőbb eredménynyel használtatik.
Ára egy kis csomagnak 40 kr., egy nagy csomagé 80 kr.
A főraktár létezik Bittner Gyula gyógyszerésznél Gloggnitzban.

A hamburgi, londoni, párisi, müncheni és bécsi érmekkel kitüntetve

A KORNEÜBÜRGI MARHAPOR
marhabetegsépk s marhavész ellen

a legnagyobb eredménynyel használható; az ellenállási erőt gyámolitja a minden
dogos befolyásoktól megóvja, gátot vet továbbá mindazon betegségeknek, melyek-
nek legtobbnyire a marhák kitéve vannak; kitűnő hathatóságát igazolja különösen
lovaknál a mirigy, torokfájás, bélgörcs s zabálási hiány eseteiben. Szarvasmarháknál-
a i rw™' l " fnhní \?!V m egJ° b b i t* s á n á l< nagy hatást gyakorol továbbá a borjuzás
alkalmával juhoknál felette a j á n , a t o s a m á j g í H s z t a eltávolítására s az altesti bán-
talmak minden nemeiben.

Valódi minőségben kapható PESTEN: Török Jótsef gyógyszerésznél király-
utcza 7. sz. a Thalmayer és társa, s Halbaaer testvéreknél. BUDÁN: az udvari
gyógyszertárban, s Magyarország legtöbb városaiban, melyek hirlapilag időről-időre
közölteinek. H 5 8 ( g

Újonnan nyitott magkereskedés
a „Napraforgóhoz

melyben következő legjobb minőségű magvak kaphatok, u. m.: 1. luezerna magyar és
valódi legszebb franczia, stájer here, török baltaczim és még többféle heremag-fajok. -
2. Valamennyi gazdasági fúmagvak és kertbe való legizebb angol alaétang fűmag-pá-
zsitnak. — 3. tamagvak.— 4. Kerti vetemény magvak, melyek »legjelesb termesztőktől
kerültek újonnan nyitott magkereskedésembe. - 5. Virágm.gvak épen a legkedvesebb
fajokból nagy választékban. - 6. Spárgagyökerek 2, 3, 4 évesek, óriá,fajok,mindezekről
az árjegyzéket kívánatra bérmentve azonnal elküldöm, és végre van szerencsém a t ez
gazdálkodó, kertészkedő és t. ügytársaimnak tisztelettel jelenteni, hogy újonnan nyitott
magkereíkedésemben egyedül sok fris csiraképeg magvak kaphatók, mire becses rend él-
ményeiket mielőbb elvárja

FOLDLSSY LAJOS,
magkereskedő P e s t e n , aldunasor 1-ső szám alatt, a „Napraforgóhoz", Neme>hegyi

*, , -v házban. J 1510(2-0)

Kiadó-t«l«jdonoi Heckenast Gusztáv. — Nyomatott wy»t nyomdájában Pesten, 1866 (•gyeUm-nteea 4-ik szám alatt).

Tizenharmadik

Előfizetési föltételek 1866-dik évre: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

_ Hirdetési dijak, a Vasnruapi l'jság és Politikai t'jdonHágokat illetőleg, 1866. január 1-töl kezdve: Egy, nagyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatisnal 10 krba
biromssor- vagy többszöri igtatásnal csak 7 krba szamittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Ilaagenstrin és Vogler. — M.-Fraukfurtban t
Jaegcr könyvkereskedése; Béesbeu : üppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatts után 30 ujkr.

1 agadhatlan igazság, hogy hazánknak
aránylag sok kitűnő férfia van, kikről —
pályájuk különféleségéhez képest — majd
büszkeséggel, majd kegyelettel emlékezik a
közvélemény; van azonban sok oly jeles fia is,
kit sorsa távol tartván hazájától, bár fényes
pályát fut meg, mégis itthonn, hazájában,
csak kevesen ismernek, vagy kiről legalább
a nagy közönség nem igen tud.

Ily jeles hazánkfiát mutatjuk be az olva-
sónak mai arczképünkkel.

E szelid arczu öreg ur Seeburger János
báró, Ö cs. kir. Felségének nemrég nyugal-
mazott első udvari orvosa. —
Nem vagyunk azon helyzetben,
hogy ezen jelesünknek kime-
rítő, részletes életirását adhat-
nók, de ha volnánk is, tiltja azt
azon gyöngédség, melylyel is-
mert szerénységének tartozunk.

Seeburger János, jómódú s
köztiszteletben és becsülésben
állott polgárnak egyetlen fi-
gyermeke, született Kalocsán,
1800. évi április 29-Jcén. — A
gymnasiumi tanfolyamot szülő
városában, a bölcsészetet s az
orvosi tanfolyam első éveit Pes-
ten végezé, hol Kulcsár István
akkori hirlapszerkesztő házában
— a magyar irók és irodalom-
barátok egyik gyülhelyén —
irodalmunknak az időbeni több
bajnokával, különösen Kazinczy-
val is, alkalma volt személyesen
közelebbről megismerkedni. A
szép tehetségű ifjúról mindenki
csak dicsérőleg s jövőjét illető-
leg a legszebb reményekkel
nyilatkozott; — maga Kulcsár
pedig érdemesnek találta, hogy
a kitűnő tehetségű s tudomá-
nyos műveltségű ifjúról lapjá-
ban (a „Hasznos Mulatságod-
ban) — irodalmunknak az idő
szerint egyetlen időszaki közlönyében —
néhányszor dicsérőleg s jeles tulajdonait
kiemelve, megemlékezzék.

Midőn az orvosi tanfolyam két utolsó
évének bevégzésére Bécsbe ment a derék,
ifjú, nemcsak saját szivének, de barátainak
is — kik közé az évtik különbsége daczára,
Kulcsárt méltán számithatla — azon ohaj-

Dr. Seeburger János báró.
tását vitte magával: vajha tudományos tö-
rekvéseit mielébb szeretett hazájában s hon-
fiainak javára érvényesithetné.

Azonban a sors ugy akarta, hogy ezen
i óhajtás más értelemben teljesüljön, sem-
mint értve volt.

: Alig végzé be ugyanis tanulói pályáját
s nyerte meg orvostudori oklevelét, — már
huszonkét éves korában — az európai hirü

i Reimann bécsi tanár segédévé s nemsokára
j ezután a birodalmi főváros Neubau nevű
1 részének kerületi orvosává lön. — Az ifjú
magyar orvos rövid idő alatt oly hírre tőn

Dr. SEEBURGER JÁNOS BÁRÓ.

szert, hogy a birodalmi fővárosnak legneve-
zetesebb orvosai között emlittetett s fokon-
kint gyorsan haladva, a bécsi közkórház
— eme világhírű orvosi intézet — másod-
igazgatójává neveztetett.

Tudjuk, hogy 1848 előtt az államtanács-
ban, a magyar udvari kanczelláriánál, az
egyetemes udvari kincstárnál s egyéb ma-

gas hatóságoknál alkalmazva, de az udvari
légkör vonzó erejénél fogva is, számos ma-
gyar föur lakott Bécsben, kiknek legnagyobb
részben Seeburger volt kedvelt házi orvo-
suk. A távolban is folytonosan figyelemmel
kisérte a magyar irodalom és szeretett ha-
zájának fejlődésben levő állapotát , mely
iránt mindenkor a legmelegebb részvéttel
viseltetett.

Az 1847-dik évben V. Ferdinánd király
ö felsége által második udvari orvossá, az
1849-dik évben pedig a jelenleg uralkodó
Császár ö Felsége által valóságos első ud-

vari orvossá neveztetvén ki, el-
érte azon polezot, mely a gya-
korlati orvosi pályán az osztrák
birodalomban legmagasabb, s
elérte ifjúkori óhajtását is, hogy
t. i. tudományát hazájának szen-
telhesse, mert — bár távol ha-
zájától — annak egészsége fö-
lött őrködött, kiről a koszorús
költő s utána a nép zengi, hogy:
„a legelső magyar ember".

Seeburger, negyven évet
meghaladott, hosszú szolgálati
ideje alatt, mig egyrészről a
szenvedő emberiség — s az or-
vosi tudomány — érdekében
buzgalommal s ernyedetlenül
működött, másrészről a legmeg-
tisztelőbb elismerésekben része-
sült, számos kül- és belföldi
rendjellel diszittetett, több tu-
dományos társulat tagjává vá-
lasztatott, valóságos udvari ta-
nácsossá neveztetett s elébb
ugyan lovagi, legutóbb pedig,
midőn egészségének a sok és
hosszú fáradalomban megron-
gált állapotánál fogva saját ké-
relmére nyugalmaztatott, bárói
rangra lön emelve.

Mély tudományosság, jó és
nemes sziv, hivatásának hű és

pontos teljesítése, hazájának a távolban is
kegyeletes szeretete, voltak mindig fő jellem-
vonásai az érdemekben megőszült férfiúnak.

Most, midőn nyugalomba lépett, számos
barátai s tisztelői remélik, hogy hazájában,
melynek látogatását hivatásának kötelessé-
gei eddigelé csak hosszú időközökben s rö-
vid időre engedek, ezentúl minél gyakrab-

8-ik szám.

Pest, február 25-én 1866.


