
! Párisi báli ruhák!
gyönyörüen ékítve, a szoknya, kész derék, övei és fejvirágpl együtt 28, 32, 36, 40, 50, 60 ft. és feljebb.

Vidéki megrendeléseknél kérem a mértéket ,,Centimeter"-rel mérve, vagy egy jól álló
derekat és a ruhaalj elöhosszát beküldeni.

Fellér tárlatai!, végje: 3 ft. 75 kr., 4 ft. 50 kr., 5 ft. 75 kr., 7, 8, 10, 12 ft. és feljebb.
Franczia legyeZÓIí, darabja: 2 ft. 75 kr., 3 ft. 50 kr, 5, 7, 9, 12, 15, 20 ft. és feljebb.
SOrÜe Űe bal, darabja: 10, 14, 17, 20, 30, 40, 50 forint és feljebb.

Pesten, váczi-utcza 19. szám alatt, r_M? MM.'m?m*2Mm. JE^-nél a nagy Kristóf mellett.
Részletes árjegyzékek bénnentve. *̂ WI 2369(3-3)

Tizenötödik évfolyam.

Marhabetegségek és marhavész ellen,
mint kitünő óvszer ajánltatik

ft cs. kir. szabadalmazott

KORNEÜBÜRGÍ MARHAPOR
mely a magas cs. kir. ausztriai, a porosz királyi és szanz királyi kormány által
engedélyezett, a hambargi, londoni, párisi, iiuinchi-rai éj bécsi érmekkel "kitün
tetett, és 6 felsége az angol királyné, valamint ö felsége a porosz kirnly fölo-
vászmesteri hivatalaiban eredménydús alkalmazása által kipróbáltatott.

Lovaknál: jó és aggodalmas mirigyes állapotban, nátha, horony és repkedő
böglyök és férgek ellen; de különösen, hogy a lovak jó testeasége és bátorsága fen-
tartassék.

Szarva§marhaknál: a beteges tejelkülönitésTcor az emésztés megakadályozása
következtébeni kevés és rosz tejelés esetében, a tehenefenéi, ugy, hogy e por alkalma-
zása általa tej minősége feltünOleg javittatik ; továbbá a vértejelés, felpöffedés és na-
dálybetegség ellen, ugyszinte a borjuzds alkalmával e por használata a teheneknél
igen hasznos, szintugy mint gyenge borjuk fiz áital látszólag • rösödr.eV.

Jühoknál : a májnadály és duga megszüntetésére, ugymint az altéit minden
bajai eltávolítására, mik henyeségen alapulnak.

lovak számára
Kwízda F. J.-tól Korneuburgban,

Elsö Ferencz József ausztriai császár Ú felsége által az ausztriai államok
öíszes területeire nézve megelőzőleg annak gyakorlati használatát s a magas cs. kir.
ausztriai egészségügyi hatóság által történt megvizsgálása után, egy kizárólagos
szabadalommal láttatott el, a lovat a legnagyobb megerőltetéssel j á r ó mnn-
kában is a késő korig folytonosan vidám és jó erőben fenntartja, és különösen
a nagyobb megerőltetések előtt és azok után a lovak megerősítésére szolgál.

Továbbá igm jeles szegédszernek bizonyult be ezen nedv a lovak bénulása-1
nál, csúz, in-daganatok ée megrávdulásoknál stb., ami felől elismerőleg nyilatkoznak :
Auersperg herczeg; Sruónburg-Glauchau gróf: Csákó Ágost; Csákó Zenó;
Sprinzenstein; Khnn grófok; Hartmann alezredes stb ; Meyer W. főlovászmes-i
ter és Langwirthy M.. az angol királyné ó felsége főállatorvosa; dr. Knanert, *
porosz király ö felsége főlóorvoaa ; továbbá a c*. kir ausztriai lovasság több osztálya

Mindig valódilag kaphatók:
Türök J . gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám, Thallmayer
A. és Társa, - Halbauer testvérek, - Glatz. J. Kindl és Fruh-

wirtk és Rakodczay A. uraknál. — B I DA X: az udvari gyógyszertárban
Továbbá:

Abony: Lukács A. Aradon: Probszt J . F., Tone<" es Preiberger. A.-Marét-
hon:Edinger M. fl.-fíyaruiatoii: Urn.iszta T. B.-Ujialun: Vuss Eug. Besztercze-
bányán: GöllnerF Breznyóbanyan : Göllner S és fia. Brassón: L. J . és Heezhei-
mer A. és Társa, Gyertyánffi J- és fiai. Csáktornyán: Kárász A. Deforeczieutien :l
Bignio J. ésCs-nak J. Devan: Lengyel G. D.-Földvaron: Nadlara P. Eperjesen:
Zsembery József. Eszéken: Deszát'hy I. Esztergomban: Bierbrauer C. J. Gyön-;
gyösön : Kí-czianovich. Gyórfitt: Lehrer F. és Ecker F Jol*van- Ma'eter A
Kolozsvártt: Wolff J. és Karavaszy A. Kaposvárt: Kohn J. Komaromban: Bel-
loni A., Zieglerén fia. Hassan: Növeli A. Kőszegen: Bníndl A. I.ii^oturi : Kro-
netter. Mohácson: Kögl D. és Altmann. M.-Óv»rott: Anton J . Miskolczon:
Spuller Jozsef. Nnjíj-Becskereken: Nede'.kovics és Deutsch testvérek. Nagy-Ka-
nizsan: FesselhoflerF.. Rosunfpld J., Rosenberg J. és Walisch.J. X.-Varadon: Járky
A. Nyíregyházán: Reich ét> Pawlavics. Orosházán: Gabovits ü. Pápán:Bermüí-
ler J. Pakson: Flórián J . Pécsett: Kisá^i és fia. Pozsonyban : Scherer, Fül., Ha-
ckenberger testv., Wanitschek J. L. és Kovács J K.-Szombatban: Haicaliár C. és
Maleter J. Hosnyón: Posch F J. Székesfehérvárul Legmann A. L. és KovácsP.
Szegeden : Aigner C. Sziszeken: Dierich. Szolnokon: Horánszky N. Sopron-
ban: PacbhoverL., Müller B. és ílandorffer. Temesvártt: Maxer és Sailer, Babus-
nik A. Tisiolczou: Bukowszky A. C. Trencsénben: Weisz S. L. Uj-Aradon:
Orth J . A. és Liskovies A. Varasdon : Halter F., Koterba B. Verőczén: Bész
J. K., Veszprémben: Mayer, Tuszkau, Lang J. Zala-Egerszegen : Kubinszky A.
Z.elizen: Stcyrer araknál.

• Hogy a t.cz közönség a hamisítványok megvételétől megóvjuk, ezen-
• nél tudatjuk, hogy csak azon csomagok és üvegek a valódiak, a me-

lyeken a korneubunri kerületi gyá;r- szertár pecsétjével látható 2292 (6 — 6) j

Legolcsóbb ujság az összes irodalomban.
E l ö f i z e t é s i f e l h í v á s

czimü

KÉPES ÚJSÁGRA.
Egész esztendőre 2 forint. — Félévre 1 forint

A „Jó barát" czimü képes ujság megjelenik minden hónap 1-én és
16-án. Közleményeinek tárgyát mulattató olvasmányok és ismeretterjesztő'
czikkek képezik. Tárczájában minden országos esemény és hir, a mi a népet
érdekli, két hetenkint van összefoglalva. Irálya az egésznek népies, könnyen
érthető: mindamellett szabatos, élvezhető a legmüveltebb által is. E lap
nem foglal pártállást sem politikai, sem felekezeti tekintetben; függetlenül
bírálja az eseményeket; irányadója egyedül a magyar nép igaz érdeke. B
lapnak czél a nép, nem eszköz, mint annyi előtt, az emelkedésre.

Arra törekszünk, Isten után elérni is reméljük, hogy nemzetünk leg-
szegényebb fia is kedvet és méltó tárgyat kapjon az olvasásra.

H£^* Az előfizetési pénzek az alólirt kiadó-hivatalba küldendők. —
Xiz előfizető után tiszteletpéldánynyal szolgálunk.

% A ...Jó barát*4 kiadó-hivatala
(2 — 3) (Pest, egyetem utcza 4 az. a.).

Olajfestéknyomata nagy és kis

KÉPES KALENDÁRIUM,
ax 1808-ik évre,

magyar és német nyelven szerkesztve, melyből a mult évben 15,000
példány kelt el.

Ára egy nagy képes kalendáriumnak 50 kr.
, ,", olajfestéknyomatu kis képes kalendáriumnak • • . . 25 ,,

E naptárak béltartalma, az irodalom leghirnevesb Korypöiiusai által van szer
kesztve. Tartalmaz sok szép illnstracziókat a koronázási ünnepélyről, Ó Felség*
a királyné, Beust és Miksa császár arczképeivel s a mexikói katastropha leirá-
sával, ezenkivül jeleneteket a honvédéletb il,s a magyar honvéd tábornokok arcz-
képeit; továbbá a kir. magyar miniszteriumok, azok osztályai, kihallyatasí napok
s orak teljes útmutatóját. Pompás kiállításban, kapható f. évi nov. l-töl kezdve minden
könyvárusnál, s alulirt kiadó-tulaj don os n j - . n r t g l c r m v í i r

2327 (8—8) A»IltU» ISlfAlU,
^ kir. szab. kártyagyárosnál Pesten, 2 szerecsen-utczA 1 -só sz. alatt.
IJ8F* Ajífrilja továbbá Whist és magyar dnpla kártyák legujabb kiadványait

ft FelféKeik s & miniszterek jól talált an-zképeivtl.

Fontos a tüzoltó és tornász-egyletek részére.
1868. január elsején megindul a

ll Feuerwehr-Zeitung'
iiegyediK folyama.

Tulajdonos és kiadó: Fachini Frigyes.
A ,,FeuerweLr Zeitung" feladata abban £11, hogy a tűzoltó-egyletek törekvéseit

gyámciitsa, emelje; jelesül arra is irányul feladata, hogy önkéntes tüzoltó-egyletek
alaki • tanának. A közlönyt tebát a tűzoltó- és tornász-egyleteknek és községeknek, min*
oly lapot ajánlhatjuk, mely a közönséget nem epak azon felfedezésekről, ujitásokról, ha'
ladásokról értesit], melyek a tűzoltás terén észlelteinek, hanem azon eredményekről >«>
melyeket a tú>oltó-egyletek a monarchiában és a külföldön felmutatnak. Jeles vezér
czikkek, levelezések, s tűzoltási eszközök leirásait, ha szükséges szép illustratiókka'-
hirek a tűzoltás teréről, a nevezetesebb tűzesetek krónikáját, ezek képezik a lap tartat
mát, ir elv az olvasót bizonyára meggyőzendi arról, hogy a szerkesztőség nagy olvas*'
köre igényeinek megfelelni törekszik.

A ..Feuerwehr-Zeitung," mint a „Versicherungs-Zeitung" melléklete havonki11

kétszer jelenik meg. Ára 4 forint osztr. ért. 2870 (3— 3/
T C l f f i h t n i a szerkesztőségnél Bécsben, belváros, Seiler-utcza 4. sz. .

Kiaiiíí-tulaiilonos Hrr.ltKHAtit íi«*ztáy. Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-nteza 4-<lik szám alutt).

Pest, január 19-én 1868.

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Ujdon*ágok egy fiit: E«rész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. - Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 50 kr

^ H ^ : - — — •^^=^a^=^= ^^r^LjTjrjr^s^g-a sgr-^aiTT^syai

A hazai tudományosság azon érdemtel-
jes munkásai iránt, kik részint az iskolai
tanszékeken, részint a tanirodalomban ter-
jesztik az ismereteket, mindig kiváló figye-
lemmel viseltettünk. Ezek közé tartozik, és
pedig már évtizedek óta ernyedetlen mun-
kássággal foglal köztök helyet Tatai András
kecskeméti ref. tanár s számos tudományos
és tankönyv irója.

Tatai András született 1803. november
24-én Biharmegyében, Hegyköz-Szent-Mik-
lóson, egy kies fekvésü érmelléki faluban.
Atyja András, hét ref. pap elő-
deinek, kik közt Sámuel a ná-
Polyi gályákon is szenvedett,
nagy tudományu, de túlszerény
utóda, egyszerü lelkészi helyze-
tében minden gondját hallgatói
iaVjfa s gyermekei nevelésére
h°/ í? t t a > F i a András a szülei
üáznál jó irányon kezdett neve-
^esból s oktatásból korán Debre-
czenbe került, hol már gyermek-
f . Juk°rában a nagy népességű
toiskola legkitünőbb tagjai közé
számíttatott. Alig 14 éves ko-
rában, közvizsgán rögtön irott
««in dolgozatát Cicero helyes
utánzásának nevezte a szigoru

tu Budai Ezsaiás. Már 17-ik
ünnepélyes alkalomra

T a t a i A n d r á s .
Göttingában huzamosabb ideig képezte ma-
gát, hol akkor a tudós Mitscherlich, Blu-
menbach, Planck, Heeren, Dahlman, Ewald
stb. tanárok fénylettek, s a tudományszom-
jas ifju lelkét rendkivüli éldelettel tölték el.

Hazájába visszatérvén, mindjárt 2—3
lelkészi állomásra nyert meghivatást, de
sem azokat, sem a debreczeni félfizetéses
tanári állomást (rendes ezalatt ürességbe
nem jővén) nem fogadta el, hanem egy évi
segédlelkészi várakozás után, az akkor fel-
állított kecskeméti főiskolába rendes tanárul

e r h e z képest, mint
F i l v a n o s oktató mukö-elsa"

Írón? Py. alomra
l t latin verseit kinyomatta

töhK MFÍ kar, mint később is
IODD U y n e m ü latin s magyar
m«nkáit. Huszonegy éves korá-
£an már a poesisben s követ-
ak? ^Vben az o r a t o r i ában, az
rendn r e n d s z e r h e z képest, mint
dott V F i l v a n o s ok ta tó mukö-
játitotta
iémet,
vet. Asz ivé i^^ í^ /J t
ÍA -W ' •/ > Jo kedélyü és
Jó banasu ifját isi™i„- ^i
+J. • i .... .. lsKolai pálya-
társai kitünően szerették s hecsülték.

Tizennégy éves k o l l e g i u m i
Pályáját semon hivatallal bevégezvén W
ggyobb pártolója főgondnok 7 septémvS
recny Imre akarata folytán professori hiva
jalra készülendő, Pesten és Bécsben félévi
tudományos hospitálásai után, a németor-

a g l egyetemekre ment, s Jénában rövid

T A T A I ANDRÁS.

lett meghivatását fogadta el s 1831 tavaszán
abba be is lépett. Itt müködik azóta a duna-
melléki egyházkerület főiskolájában, — bár
később superintendens Szoboszlai három iz-
ben szólitotta fel a Debreczenben működésre,
— itt, a hol örömmel kezdette, kellőleg méltá-

nyoltatva folytatta és folytatja müködését.
Részt vett az egyházkerületi s iskolai ügyek
fejlődésének minden mozzanataiban s azon
szellemi küzdelmekben, melyek abban időről
időre előfordultak.

Mint kezdőnek s lépésenkint emelkedő-
nek különféle tudományágakkal kellett fog-
lalkoznia. Latin, görög, német nyelvészet,
történettan, természetrajz, szám- és termé-
szettan vették eleinte mindjárt az ő műkö-
dését igénybe, s nehány év alatt latin s
görög nyelvtant, szám- és természettan!

munkákat adott ki, melyek ki-
dolgozásában a könnyü felfogás
és az átalános képzés szükség-
letét tartotta szem előtt. — E
mellett ifjabb éveiben költői s
szónoki tehetsége által kedves-
séget nyervén, sokáig majd
minden nagyobbszerü temetési
ünnepély alkalmával ő volt a
vidék legkedveltebb szónoka.
Mint ilyet kin ál ta meg öt lel-
készi hivatalával a nagyjöve-
delmü nagy-harsányi egyház is,
de a melyet el nem fogadott,
miután az egyházkerület akara-
tát annak egyik legbefolyáso-
sabb egyéne e szavakkal tolmá-
csolta: „mig a forgácsában tart,
addig az iskola-ügyet el ne
hagyja."

Majd a pesti prot. theologiai
intézet megnyitásának második
és harmadik évében itt, mint
egyházi s szent-történelem, exe-
getica és dogmatica theologia
tanára müködött, s ez alatt adta
ki Kurz „Szent-történelmé"-nek
a reformált egyház nézeteihez
idomított átdolgozását. Azon-
ban rövid két év után, Pestről
Kecskemétre visszatérhetését,az
ottani egyház kivánata folytán
s egészsége tekintetéből is kérte
az egyházkerülettől; mit meg-
nyervén, az 1858-diki ősz óta

ismét Kecskeméten müködik, mint bölcsészet
tanára, befolyván a bölcsészet-jogi tantár-
gyak tanításával az azóta ott ismét felállí-
tott jogakademiába is, melynek az 186%-ik
iskolai évre igazgatóságával is megtisztel-
tetett.

3-ik szám.
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Tanári hivatalán kivül folyvást egyház-
kerületi hivatalokat is viselt. Kecskemétre
jövetele után egy évvel 1832. tavaszán a
dunamelléki h.h. egyházkerületben lelkész-
jelöltek vizsgálójává s közgyülési tanács-
biróvá, 1849-benkerületi pénztárnokká lett;
s most már ezen egyházkerület legrégibb
hivatalnokainak egyike, ki a régi jó intéz-
mények méltánylása mellett, a jelenkor
haladási törekvéseit is buzgón elősegiti.

Tatai András irodalmi munkássága nem
szorítkozott csupán a fennebb elösorolt s
több hasonnemü tankönyvekre. Kivált a
30-as években az ébredő irodalmi mozgal-
mak közepette, különösen a kritikai téren
számos kisebb-nagyobb dolgozatot bocsátott
közre; véleményei olykori élesebb nyilvání-
tása több irodalmi iráuyadó egyéniséggel
hozta összeütközésbe. Az akkori csatározá-
sokat az idö már rég eltemette, s a küzdők
legnagyobb része örökre nyugszik már; de
helyén lesz megjegyezni, hogy valószinüleg
ez összeütközésekben keresendő az ok, mely
Tatai elött első tudományos testületünk
ajtaját zárva tartotta. Ez azonban épen nem
zsibbasztotta munkásságát, s ö kivált fele-
kezeti és iskolaügyi dolgokban folyvást ala-
posan szólalt fel azóta is s több izben. E
lankadatlan munkásságot elégült philosoph
lelkülete s abból folyó vidám kedélye szülte,
mely hozzá s munkás életéhez soha egy pil-
lanatig sem lett hűtelen.

1849-ből.
— Nem veszünk el, mint az árnyék,
Mely halványul egyre jobban;
Nem veszünk el, mint a lábnyom
Szél-üzött futó homokban.

Nem múlunk el, mint az illat
A hervadt viráglevélen;
Nem halunk el, mint a szellő,
Gyönge, bágyadt nyögdelésben.
Ugy halunk el, mint a napfény,
A mely lángtengerbe megy le,
S sugarakban ontja vérét
Pazarolva vö!gyre, hegyre;

Ugy veszünk el, mint a villám,
Mely az égen átczikázik,
S hosszu tompa mennydörgést ád
Akkor is, ha már nem látszik:

Ugy veszünk el, mint a földet,
Tengert összerázó szélvész,
Mely hajót tör, erdőt szaggat
S hahotázik a mig elvész . . .

— Ne biztasd magad hiába!
Nap se lészsz, se vész, se villám;
Más a sors, a mely reád vár,
Már utól is ére nyilván.

Csak a puszta hegyorom vagy,
Melytől elfordúla üapja,
S a hol vére omla, mostan
Rémek serge háborgatja;

A fa vagy, mit a villám ért,
Zöld sudárát összetépte,
S kiszakítva gyökeréből
Tőrt döfött a kebelébe;

A hajó vagy, mely sziklához
Paskolódott, szertezúzva,
S tépett vitorlája szárnyát
Ma^a után bénán húzza . . .

— Jó, legyek bár! csak enyészni
Harcz nélkül magam' ne lássam!
Küzdelemben, ellenállva,
Nagyszerü lesz elmúlásom!

Perczel Mór
TTttrwt

I. Éljen Görögország!
(Vége.)

Sokan voltunk együtt. És bár rég hogy
történt, mégis nem egy apróság elevenül
fel emlékemben. Emlékezem jól az uri lakra

s számosokra a jelenvoltak közül. Különösen
a mágocsi Zichyre és Muki fiára, ki akkor
18 éves ifjoncz lehetett; igen jó kedvü, tré-
fás emberek voltak, fő mulattatói a társa-
ságnak. Még arra is emlékszem, ez a Muki
hogy fúttá a trombitát. Azután szemem elött
lebeg még: mikép tánczolt cavotteot a házi
úr egyetlen leánykája, ki igazán véve Janka
lett volna, de az akkori női társalgásban
divatozó nyelven szintén Mukinak hivták,
és a ki csak akkor táj ban érkezett haza Bécs-
ből a nevelésből. Gondolom a Miklós leánya.
Mari is vele együtt produkálta tánczolási
előmenetelét. Mert akkor az elökelő uri
családok Bécsbeu neveltették leányaikat;
mig a kevésbbé gazdagok a német vagy
franczia nevelőnök által az ország minden
városaiban tartott növeldékbe küldék. Igy
lön aztán, hogy az elökelő magyar családok
leánykái, szivben, lélekben, nyelvben elné-
metesedtek s visszatérve, a szülői házba is
áttenyészték a „czivilizácziót," — vagyis a
hazafiatlanságot, az idegennek bálványozá-
sát, — s az osztrák katonatisztek utáni kaczér-
kodást. A magyar ifjak neveletlenek, betyá-
rok, — a leányok németek és kaczérok, — ez
volt akkor a társadalom átalános jelleme!

Arra is emlékszem, hogy az udvarban
férfias vetélkedések történtek, hajításban,
futásban, ugrásban; nagy és apró részt vett
ezekben. Mi is próbálgattuk a kimért tért
átugrani. Pali ez időben szemfájós volt s
szeme elött zöld kötést hordván, azért alig
vehetett részt fölhevitő mulatozásainkban.
Emlékszem Somssich Józsefre is, kit szintén
meglátogatánk, s virágházaira s azokban
különösen gyönyörű hortenziáira.

Különösen élénk az emlékezetem ép azon
eseményre, melynek egyszerü előadása vége-
zendi be életirásom e fejezetét s a melyre
való sokszori emlékezés és emlékeztetés
későbbi alkalmakkal is, vésé be és tartá fel
agyamban arnaz apróságok emlékét is, melyek
vele összefüggésben voltak, s melyeket épen
érintek.

JlMint már emlitém, Somssich Miklós nem
kevésbbé mint atyám, heves ember volt s
mindketten igen szerettek politizálni s ked-
vöker, lelek az élénk vitatkozásban. A ház-
avatásra összegyűlt vendégek, főleg megyei
emberek, somogyi dynasták vagy táblabí-
rák, kerestek és találtak is időt, a közügyek-
ről, az ország dolgairól és a világesemények-
ről értekezni. A kedv most is megvolt mint
mindig, és az anyagnak is bőségében valá-
nak. Nemcsak a bécsi készülődések voltak
már köztudomásu Magyarország jogai ellen,
hanem a görög fölkelés kitörésének s terje-
désének hire, és az azokról szóló hirlapi
jelentések is eljutottak körükbe; mert bizony
sok szépet tudtak s mindenek fölött olvasni
és a világgal haladni igen szerettek ezek a
Kupa unokái, bár a Kis-Tükör azt tanitá
Somogyról:

„Somot, almát, körtét itt eleget ehetsz,
De a tudományban kevesebb részt vehetsz."

A hazai lapokból ugyan nem sokat betűz-
hettek ki; Kulcsár „Hazai és külföldi Tudó-
sításaidban, valamint Rössler „Ofner Zei-
tungu-jában nehány silány adomán s özön-
viz-elötti versecskéken kivül még a császári
család tagjai születés- és névnapjai ünneplé-
sének, a katonaság számára történt adako-
zásoknak, sa nevezetesb tolvajlási és gyilko-
lási merényleteknek registrálását íalálhaták.
De mégis hagya Metternich és a kémrend-
szer egy kis nyilast a boltozaton, melyen a
világosság némi sugarai utat találhattak
Magyarországba. Ez volt az Augsburgi All-
gemeine Zeitung, melyet már emlitettem.
Toth Lőrincz később kácénénikéuék nevezte
a kissé elöregedett s megcsunyult hajadont;
pedig ez valódi hálátlanság. Nem kellene

elfeledni, hogy évek hosszu során át minden
gyönyörét és tanuságát belőle merítette a
magyar politikus világ s ez volt egyetlen
disze, ha nem is a kaszinóknak és clubbok-
nak, melyek mé; akkor nem léteztek, de az
uri társaságok termeinek s a nagy pipájú és
akkor még sok dohányú magyar tábíabirák
pipafüstös és szabad szós összejöveteleinek.
Atyám, valamint a Somssichok is rendesen
járatták az Allgemeinét, mely ugyancsak
jelesen vala szerkesztve és bő forrását tartal-
mazá nemcsak a politikai, hanem a tudo-
mányos tanulmányoknak is.

Igy hát a görög forradalom eredete, fej-
lődése, czéljai iránt a mikéi és sárdi társaság
matadorai kellő ismerettel s teljes tájéko-
zottsággal birtak.

Ebéd után, mikor a fekete levesre s a
hosszuszáru pipára került a sor, mert a
Tekintetes urak (méltóságosak nem igen
voltak ott) pipaszó -nélkül el nem lehettek,
rögtön neki kezdettek a munkának. Hamar
neki is tüzesedtek. A szomszédfaluba is áthal-
latszó roppant lárma, sürü dohányfüst tölté
el a háziur tágas szobáját, söt az egész házat.
Ez igy volt akkor, — nem tudom hogy van
ma! valószinü, hogy az osztrák regiment
megszelídítette a kedélyeket, még a vitatko-
zásban is, s ma már Hunniában is otthonos
a czivilizáczió, vagy is: ki elhallgatja véle-
ményét, ki az ellenkezőnek is kezére ad, ki
sunnyog, ki álszinüsködik, ki csal, ki csala-
tik, s igazat senki sem mer, tán nem is tud
mondani, senki sem szeret, tán nem is bir
hallani

Somssich Miklós és Perczel Sándor nem
voltak az ily czivilizáczió hámjába fogott
emberek. Igényesek, őszinték: kimondák tar-
talék nélkül, a mi szivökön volt. Hevesek,
hangosak: bár sok vonásban különböztek, »
vitatkozás modorára nézve nagyon is hason-
lítottak egymáshoz.

Ekkor is ök ketten voltak a 'vHa,<kOi&8

leventéi, és harsány szavok túlhata az egész
társaságén. En a többi gyermekekkel künn
az udvaron, kertben futkostam, játszottam,
midőn a nagy zaj megüté füleinket, és min-
ket is közelébe vonzott. Gyermekek rende-
sen szeretik a nagyok társaságát; a fejlődés .
s tanulékonyság ösztöne arra birja öket,
hogy inkább csöndes hallgatók legyenek ott,
hol az okosak beszélnek, mint saját tevé-
kenységök ösztönét kövessék magok szabad-
jában. Besornpolyogtunk a csatatérre s
füleltünk, hallgatva mit mondanak a hon-
atyák.

A görögök dolga forgott szőnyegen, ki
ellenök, ki mellettök fegyverkezett s harczola.
Egyik örült a fölkelésnek s azt állitá, hogy
e mozdulás s annak pártoltatása és szeren-
csés eredményre segítése ép annyira fekszik
Magyarország, mint Ausztria érdekében. A
másik ellenben, részint konzervativ s béke-
fentartási szempontból, részint azért, mert az
orosz kezeit látá a játék keverésében, kár-
hoztatá azt és a török javára okoskodott. A
zajnak nem volt vége hossza; mindkét fél, a
mint tudta, előtérbe állitá érveit s nemso-
kára az egész Európa politikai sakktábláján
mozogtak és mozgásba hozták az összes
alakokat.

Már-már üstökbe kaptak volna, ha ugyan
ezt valaha tették volna, de leghevesebb vi-
tatkozásaik is, mint egymást s magokat be-
csülő emberek közt, az erős szavaknál ma-
radtak mindig; egyszerre Somssich Mikló9

megpillant engemet; fölragad s ráállit a2

asztalra és e szavakat harsogtatta atyámhoz1

„No legyen hát ezen gyermek, saját fiad, 9

biró közöttünk."
Ő a görögök részén, atyám meg ellenök

volt a vitatkozásban, s érveiket már min

ketten az utolsó lövegig kimerítették i

„Monddmeg,fiam,kinek van igaza: a tö-
roknek-e, vagy a görögnek?"

Ha már a vita folyamára való élénk fi-
gyelem nem birta volna is véleményemet e
tekintetben elölegesen megállapitani: a kér-
dés föltevésének modora s szavai eldöntöt-
ték volna gyermeki szavazatomat Oly kör-
utazás után, milyet csak pár nappal ezelőtt
tevénk a mohácS1 és szigetvári történetek
emlékének folujltasa után s még egészen
eleven benyomásaik alatt, alig lelete této-
váznom oly kérdésben, melynek egyik alter-
natívája a török volt. Talán testvéreim bár-
melyike, vagy akármelyik is az ott levő
£ín,í g?erkfCzék k ö z ü í hasonlóan felelt
V

m a ' m i n é n ' Még^ valami sejtelmes sors-
mutatás volt talán abban, hogy nagybátyám
épen engem tett föl a _ ha lem is zöld, de
m ndeuesetre vitatkozási asztalra, hogy ar-
"H a torradalom helyeslését proklamáljam,
Stetik 7 n e m e g y e b e t v á r t tölem> ö n k ént

En tehát minden tétovázás nélkül kiki-
áltani, hogy „A görögnek!" Erre roppant
taps es átalános „Éljen Görögország!" hang-
zott. Engem megcsókoltak, kézről kézre ad-
tak ; még édes atyám is, kinek pedig nézete

ltn a c ^ t a m verdictemet, nevetett télies szi-
véből a rögtönzött biráskodás kimenetelén,
8 m a g a is, kész minden nemest és igazat
pártolni, élteté a többivel együtt a görögötj

En valami büszke örömtől érzem feszülni
kisded keblemet. S e pillanatra oly sokszor
gyönyörrel emlékeztem késöbbi pályámon.
Szemere egy versében azt mondja, hogy én
forradalmárnak születtem; nem tudom, de
az igaz, hogy már 1821-ben és igy alig tiz
éves koromban, kikiáltám a forradalmat. S
nem a forradalom vala-e, a törvényhozási
reformok és a fegyver forradalma, mikor a
mint lehete és kellé, — melynek zászlói alatt
folyvást küzdöttem? A forradalom adá,
szerzé nemzetünknek két legdrágább kin-
csét: az 1848-diki reformot és az 1849-diki
dicső táborozást. S a mikéi asztal kis for-
radalmárának mindkettőben tetemes része
vala

Akkor már az én tiz éves fejecském tele
yolt a szabadsági s hazafisági eszmékkel.
Minapi kőrútunk alatt, Mohácson, Szigetvá-
ron nem egyszer mondám s fogadám Vörös-
martynak, hogy életemet a hazának és sza-
badságnak fogom szentelni. És így első nyil-
vános hangejtésem sem lehete más, mint a
szabadság s erre czélzó forradalom párto-
lása s ünneplése.

Midőn én 1821. őszén, a mikéi kastély-
J?an> a környék legértelmesbjei körében, mint
fejlődésnek induló gyermek, a görögöt éltt-

e i n- - csak azon érzelmeknek adék hangot,
m e | yek korán megmozdultak bennem s
m e lyeknek a pár nap előtti élmények uj
táplálékot adtak. Nagyrészt öntudatlanul
m / r ' e * e t e m > pályám természetét, irányzatát,
czélját jelöltem ki: a forradalom szelleme
manifestálta magát bennem a rögtönzött
ítélettel, proklamáltam a forradalmat,

k l b é d
, proklamáltam a forradalmat,

vol r oPpant különbséget eredményezett
, a z á k é E ó p j d f j l d

a a z °n eszmék és érzemények, mik
L ö é l l k í k li

vol r oPpant különbséget eredményezett
nézve , a z á n k é s Európa jövendő fejlődésére

' a a z °n eszmék és érzemények mikék és érzemények, mik
£ 1 8 2 L ö s z é n lelkesítettek, s aligtosan nif i n i / , , , , °

i ° » l a l t a k ' e s a melyek akkor
<n <!'„ í . a l t a l o l v hevesen s annyiékesszolassal vitattn++oi /+ T I I ^ i
Tr , . , ^ t t a t t ak : átalanosak lettek
volna mind a nern2et é é

kormánypolczon ülőknél? ha az uralkodó is
T ^ " b ; r 0 d a | n ? i kormány külügyi

an irányadókat szolgáltak volna!
m m m d e n m a g u y a r permeknek
az a szerencse, hogy Vörösmarty

^egyen a nevelője; sem azon alkalom hoo-v
Somssich Miklós és Perczel Sándor vitatko-
z a»ait hallgassa! De átalában is ritka volt

J
^e

ezen korszakban, mint a fehér holló, az oly
magyar nemes vagy főur, ki magasb és világ-
politikai miveltséggel birt volna, mint a
Somssichok és Perczel Sándor s a mellett
tiszta magyar érzésü és nyelvü hazafi is
legyen. Akkoriban a ki magyar volt, több-
nyire szükkörü miveltséggel birt; a magyar
tudományosság a Corpus jurisra s nehány
római classicusra terjedt. A főurak majdnem
mind idegen nyelvü, érdekü és irányzatu
egyének s vagy undok sybariták vagy haza-
fiatlan udvaronczok valának. És a mi minden-
nél több: a közszellem épen nem vala
még kifejlődve, alig alakulóban!

Igy történt, hogy a görög forradalom
kitörésének hirére, ha néhányan fellángoltak
is: annak messzi horderejét fölfogni csak
igen kevesen voltak képesek. Az 1821-diki
görög fölkelés nemzetünk nagy teste fölött
csaknem észrevétlenül surrant el, minden
esetre gyakorlati eredmény nélkül maradt;
'még a tiz évvel késöbbi lengyel s párisi for-
radalmak is aránylag csekély eredményt
•szültek, legfölebb a tétlen részvétérzetben s
inémi lelkesedésben nyilatkozók hatásuk.

I g a z i t ó v é l e m é n y
a d é r r ő l .

//. A melegség sugárzása.

Hadd mondjam el, ígéretem szerint, azokat a
jelenségeket, melyekben ugy tetszik, mintha nyom
nélkül elenyésznék a melegség.

Egy kisértvénynyel kezdem, mely épen télire
való. Ha kimérünk egy font jéghidegségü, azaz
0 fokot mutató vizet, s ebbe bele töltünk ugyan
egy fontnyi, 60 fokra hevitett vizet, az első czik-
kembeli fejtegetések szerint a keverék mérsék-
lete 30 foknyi lesz. A melegség mennyisége tehát
ez esetben egészen megmarad, csakhogy megosz-
lik a két viziömeg közt. De most már változtas-
suk a kisértvényt ugy, hogy a jéghidegségü viz
helyett, egy fontnyi 0 fok mérsékletü jeget ve-
szünk elé s erre öntjük a 60 fokra hevitett vizet,
megint egy fontnyit. Az eredmény az lesz, hogy
a jég elolvad, a reá töltött viz meghűl; de aztán
a keverék mérséklete nem 30 foknyi, nem is ke-
véssel kevesebb, hanem épen 0 foknyi, vagyis
jéghidegségü lesz.

Ebből világos, hogy a 60 foknyi melegség
merőben elveszett, és semmi nyoma — legalább
mint melegség — nem maradt.

Nevezetes dolog ebben a kisértvényben az,
hogy mindig 60 foknyi melegség enyészik el a jég
olvadásakor, ha t. i. a viz mennyisége súlyára
nézve nem kevesebb a jégénél. P. o. ha 70 fokra
hevitett vizet töltünk a jégre, 60 fok elenyészik
belőle s a megmaradott fölösleg, a 10 fok, meg-
oszolván a vizzé olvadott jég s az eredeti viz
közt, a keverék 5 fok mérsékletü lesz. Ha buzgó,
azaz 80° *) vizet használunk hasonló módon, a
keverék 10° lesz. Ilyfonnán történik más változ-
tatással is. Ha pedig a feltöltött viz 60°-nál kisebb
mérsékletü, a jég nem olvad el mind; valamint
akkor sem, ha 60" a viz, de kevesebb sulyu, mint

Mindezek s hasonló kisértvények a nyomába
vezetnek az elenyészni látszott melegségnek, és
jogositnuk kimondanunk, hogy az a 60° melegség,
melynek nyomát vesztettük volt, a jég megol-
vasztására, azaz szilárd állapotjából folyóvá ala-
kítására szolgált, és ebben való megtartására
állandóul szükséges. Mint melegség tehát meg-
szünt létezni, de mint oly erő, mely a viz részecs-
kéinek mozgékonyan tartásában működik, folyto-
nosan létez.

Első czikkemben kimutattam vala, hogy a
hévmérőn 60°-ot mutató vizben sokkal több me-
legség van meggyülve, mint ugyanannyi sulyu
olajban, szeszben, kénesőben, vasban, ólomban
stb. Ebből az következik, hogy ezekből egy-egy
font 60°-ra hevítve nem is bir elolvasztani egy
font jeget. Mutatják- a kisértvények is, melyek
szerint körülbelől 1V2 font tiszta szesz, 2 font len-
magolaj, 9 font vas és 33 font ólom, akár kéneső
kell, 60°-ra hevítve, egy-egy font jég elolvasztá-
sára. Ha pedig ezekből az anyagokból egy-egy

•) Hogy az irást kiméljék, e szó helyett: „fok" egy
kis °-t irnak a szám mellé fölül jobbról.

fontnyival akarnánk ugyanannyi jeget elolvasz-
tani, a lenmagolajat kétannyi, azaz 120-ra, a vasat
kilencz annyi, u. m. 540°-ra (midőn tüzesedni
kezd) kellene bevitnünk. A szeszét, ólmot és kén-
esőt pedig nem is lehetne annyira hevitni, hogy
egyenlő sulyu jeget el lehessen olvasztani velök.

Mindezen észrevételekből két következést
huzták a természettanárok. Egyet azt, hogy bizo-
nyos mennyiségü jég elolvasztására hasonlókép
bizonyos mennyiségü melegség kellvén, egy font
60° viz, egy font 120° lenmagolaj, egy font 540°
vas stb., melyek mindnyájan egy font jeget elol-
vasztva, maguk is 0 fokra hűlnek, külön-külön
egyenlő mennyiségü melegséget tartanak. Máso-
dikat azt, hogy azon egyenlő mennyiség daczára
a hévmérő más-más fokokat mutat a különböző
anyagokban s annálfogva a melegség mennyisé-
gének hütelen tolmácsa, mihelyt két különböző
anyagról van szó. E kettőből aztán egy harmadik
következtetést húzván, azt álliták meg, hogy a
melegség mértéke az a mennyisége legyen, a
mennyi egy font jeget el bir olvasztani, maga az
által elenyészvén. Köviden hát az, a mennyi egy
font 60"-ra hevitett vizben a 0 fokon fölül van.

Nem űzöm tovább e tárgybeli fejtegetésemet,
mert igen messze vinne ezuttal, hanem átmegyek
a második jelenségre, melyben a melegségnek
nyomát vesztjük.

Ez a gözölgés.
Tudva van, hogy víz, bor, eczet, szesz, ter-

pentinolaj stb. nyitott edénybe kitéve, több-
kevesebb idő alatt elapad s utoljára elenyészik.
Ide tartozik a nedves ruhák s más testek szára-
dása is. Az illető folyadék t. i. addigi minőségét
és láthatóságát elvesztvén, valódi levegőnemü
testté változik át, és a körülte való levegőbe ve-
gyül, s mint ez, láthatatlanná lesz.

Ebben a jelenségben két nevezetes körül-
ményt vettek számba a természettanárok. Egyet
azt, hogy a gözölgés mindig hüvösüléssel, azaz
melegvesztéssel jár, nemcsak a gőzölgő folyadék
rovására, hanem az azt tartó edény rovására is.
Érzésünkkel is meggyőződhetünk erről, ha egy
ujjúnkat vizbe mártjuk, s a levegőbe, kivált a hol
egy kis légvonat van, feltartjuk. Az érzett hűvös-
ség tanúsítja, hogy melegség enyészik el az
ujjúnkból. Még jóval érezhetőbb lesz, ha viz he-
lyett egy könnyebben a szaporábban gőzölgő
folyadékba, p. o. erős szeszbe vagy épen aetherbe
mártjuk az ujjúnkat. Szembetűnően mutatja az
eredményt a következő kisértvény. Előveszünk
két hévmérőt, felakasztjuk mintegy tenyérnyi
távolságra egymás mellé. Egyiknek a gombját
bekötjük egy darabocska gyapot-gyolcsból készi-
tett kis zacskóba, ugy hogy reá feszüljön a
gombra. A két hévmérő magára hagyva, termé-
szetesen egyenlő fokokat mutat. Ekkor a szobá-
ban állott vizzel — mely tehát egyenlő mérsékletü
a szobai levegővel — meglucskoljuk a bekötött
gombon a zacskót s illő távolságból, hogy testünk
melege ne zavarja az eredményt, nézegetvén a két
hévmérő állását, azt tapasztaljuk, hogy a nedve-
sített gombu hévmérőben a kéneső mindig alább-
alább száll, *) holott a szárazon hagyottban meg-
tartja az állását. A viz kigőzölgése tehát elvett a
kéneső melegéből bizonyos mennyiséget. Bizo-
nyost, mondom, mert a kéneső egy idő mulva
megszünik szállani s azon helyt marad, mig nyir-
kos a zacskó, kiszáradtával pedig ujra felhág
előbbi helyére s megint egyforma fokot mutat a
másikkal. A két hévmérő fokai közt a különbség
nálunk a szabad levegőn 6—8°-ra mehet: annál
többre t. í., minél szárazabb a levegő; mert az
ebben már lebegő, több-kevesebb vízgőz gátolja
a gőzölgést és ennek arányában a hűlést.

Második körülménye a gőzöJgésnek az, hogy
a folyadékból kifejlett gőz egy parányival sem
melegebb, mint a folyadék volt, a melyből fejleni
kezdett. Kitetszik az az előbbi kisértvényből is,
mert akármeddig folytatjuk, ujra meg ujra nedve-
sítve a zacskót, a közel függő száraz hévmérő
nem változtatja az állását, és mindig a szoba
levegőjének mutatja a mérsékletét. Még vilá-
gosbbá teszi ezt egy más kísértvény. Egy hosszu
nyakú edény aljába vizet töltünk és hevitni kezd-
jük a fenekét. A hosszu nyakba két hévaiérőt
eresztünk bele. Egyet ugy, hogy a gomoja foly-
vást a vizbe érjen, a másikat ugy, hogy a viz,
midőn felbuzog, akkor se érje a gombját, hanem
csak a fejlődő gőz burkolja be. Azt fogjuk tapasz-
talni, hogy a viz hevükével mind a két hévmérő-

*) A kéneső szállását segíthetni és siettethetni, ha
legyezővel vagy valami hasonló szerszámmal legyezve,
egy kis légvonatot okozunk s azzal a gombról fejlődő gő-
zöt eltávoztatjuk.
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ben folytonosan emelkedik a kéneső, mig felforr
a viz, a mikor 80"-ot mutat a vizbe eresztett hév-
mérő s fölebb nem megy, akármeddig hevítsük ea
tartson a viz forrása. De bizony a gőzbe burkolt

f ombu hévmérő sem mutat egy parányival is töb-
et. Ebből az a tanuság, hogy a vizet 80°-nál

többre nem lehet hevitni, *) a mennyi melegséget
vagy hőséget azontul ád neki az alája gerjesztett
tűz, azt mind a gőz lopja el s maga sem nyer lát-
ezólag semmit vele, mert az is folyvást 80 foku
marad, és igy másod izben vesztjük nyomát a
melegségnek.

Azonban okulva az első eseten, itt már köny-
nyebb lesz reáakadnunk. Itt is, mint ott, a viz
minőségének teljes
változása áll elő. A
szilárd jég és a fo-
lyékony viz közt
nincs nagyobb kü-
lönbség, mint a ru-
galmatlan s mindig
egyenlő helyet fog-
laló viz, és a rugal-
mas és végetlenül
dagadható, terjesz-
kedhető gőz között.
Mondjuk ki hát bát-
ran, hogy a forrás-
kor s átalában a gő
zölgéskor elenyész-
ni látszó melegség
megszünteti ugyan
mint melegség a mü-
ködését, — többek
közt a hévmérőre
való hatását, — ha-
nem a helyett alak-
ját és minőségét
változtatja meg a
viznek s azokat a

tulajdonságokat
adja neki, a me-
lyekkel mint gőz
van felruházva, je-
lesen a rugalmassá-
got. És bizony ha

meggondoljuk,
mekkora erő az a
rugalmasság, mely
p. o. egy gőzgépben
4 mázsától fel 400
mázsáig való tehert
bir emelni és moz-
gásba hozni, el kell
ismernünk, hogy
bőven ki van pótol-
va benne a 600°-ig

hevitő működés,
melyet ez ujabbal
cserélt fel. Ez már
ma kétségtelen igaz-
ságnak ismert álli-
tás, melyet még az
is megerősít, hogy
a gőzben rejlő me-
leget megint előál-
líthatni, s ez alka-
lommal aztán a ru-
galmasság, melylyé
átváltozott volt a
melegség, azonnal
megszünik, s a gőz
vizzé változik visz-
Bza. Ugyanis ha egy
edényben vizet for-
ralunk s a kifejlő
gőzt egy görbe esőn
át minden veszteség
nélkül átvezetjük
egy más edénybe,
melyben jéghideg-
ségü viz van, ez a gőznek rejlő melegét mind
kihúzza s fölhevül vele, s a gőz ily módon meg-
eűrüdvén, maga is vizzé válik, még pedig any-
nyivá, a mennyit a forraló edényben elfőztünk.
!. Mindezekkel azonban még nem végeztünk
be mindent, mert vannak még számos oly esetei a
melegség elenyésztének, melyeket sem a jégol-
Tasztásból, sem a gőzölgésből kimagyarázni nem
lehet. Kezdjük ismét a vizen kisértvényeinket.

A japáni ..sárkány-társaság" mutatványai.
A budai népszínházban mintegy két hét óta

mindig nagy közönség van; japáni erőmüvészek
tartják ott mutatványaikat, azok vonják oda a
közönséget.

Müvészeink megfordultak már Európának
csaknem minden nagyobb városában és mindenütt
nagy érdekeltség támadott irántok. Mutatványaik
valóban meglepők, egyelőre hihetetlennek tetszők
még nagyvárosi ember előtt i&, a kinek volt al-
kalma lovardákban és más nyilvános helyeken
akárhány erőmüvészt és kaucsuk embert látni.

Olvastam valahol, hogy angol iparosok meg

(Vígé következik.)

•) Ez csak arra az esetre vonatkozik, mikor a gőz-
nek szabad ut van hagyva. Befojtott edényben jóval több
fokra hevíthetni, akár az edény repedtéig.

A japáni „sárkány-társaság" mutatványai.

akarták szégyeniteni a chinaiakat és roppant
finomságu, szemmel alig észrevehető vas sodronyt
küldöttek hozzájok, versenyre szólitván, hogy
tudnak e hasonlót késziteni. A chinaiak aztán
hasonló sodrony helyett végedes végig kifúrták az
angolok által küldöttet.

A mennyire fölülállt amazok mesterség! tö-
kélye, ha igaz volt, emezeké felett: elmondható,
hogy annyival jelesebbek eme japáni erőmüvészek
a mieinknél.

Képünk nehány jól talált mutatványukat
ábrázolja.

Ott a jobb oldalon egy férfi áll kiterjesztett
legyezővől; hátrább fehér lepkék látszanak. Azo-
kat a lepkéket ő alakította papirosból a közönség

szeme előtt és legyezőjével olyan áramlatot adott
a légnek, hogy a papirlepkék fölszállottak és az
alakító akarata szerint szállongtak: hol fenn ma-
gasan a levegőben, hol vállaira ereszkedve, hol
egymást űzve, hol leszállva egy vagy más tárgyra.

Az egészben nincsen semmi büvészi; egy-
szerü természeti törvények egyszerre megérthető
alkalmazása csupán: hanem oly magas tökélyre
fejtett alkalmazás, hogy az ember alig tartaná hi-
hetőnek.

Annak a mongol fajnak, főkép a chinainak és
japáninak, már állami és társadalmi intézvényei-
nél fogva is sokkal nagyobb a türelme, mint a
miénk. Ezenkivül a népesség tulságos sűrűsége, s

a foglalkozás-ne-
mek csekélyebb szá-
ma arra kényszeriti
őket, hogy a mihez
kezdenek, azt a le-
hetőleg tökélyre vi-
gyék, ha élni akar-
nak utána. E férfi
valószinüleg nem
sok egyébbel töri a
fejét a lepketán-
czoltatáson kivül.
Abban aztán mester
is igazán!

Epén az ellen-
kező oldalon egy
másik, Kingo-Goro
nevü, kifeszitett
esernyőt tart kezé-
ben. Esernyőjén kis
kerekek látszanak,
a melyek folyvást
körben gurulnak az

esernyő tetején,
néha visszafordulva
gyorsan, néha épen
a szélére leeresz-
kedve, néha fölsza-
ladnak a teteje felé.

Mindezt Kingo- | | É
Goro az esernyőnelNPi
rendkivül finoman
intézett mozgatása
által eszközli. Mi-
után a karikákkal
mulattatott effV*""
rabig, tojást vett
elő, azt görgette ki-
feszitett esernyőjén;
végül, midőn mutat-
ványát bevégezte,
szét is törte a tojást
a közönség előtt,
megmutatni, hogy
valóban az volt.

Jobbra, a nagy
létra mellett, fején
álló gyerek látszik;
feje alatt egymásra \
rakott keskeny fa-
hasábok képeznek
ingatag oszlopot; ő
fejéről átkanyaro-
dik a lábára azon, a
mely oly keskeny,
hogy lábon is alig
állhatni rajt; majd .
visszacseréli hely- '
zetét, szájában foly-
vást éles kardot tart.
Egyszer vétse el az
egyensulyt és vége
van.De ő nem véti el;
nem is látszik arra
gondolni: mutatvá-
nyait derült arcz-
czal, vigan végezi.

Kisasszonyok is vannak képünkön. Nem sokat
különböznek a férfiaktól, mert egyaránt lapos
ferde szemök, kerek olajszinü arczok van : szakáll,
bajusz pedig a férfiaknál sincs. Ama kisasszonyok
egyike a „csodálatos táviró." Tudománya abból
áll, hogy fölmegy a kifeszitett vassodronyra, épen
olyanra, minő a távirdai sodrony; azon aztán ké-
nyelmesen végig sétál, elé is, hátra is; föl is öltö-
zik rajta, sőt hanyatt fekszik azon az egy szál
vékony sodronyon.

Szándékosan hagytam legvégül Ha-ro-sant a
kis Little Tomyvál. Ók leginkább felköltötték bá-
mulatomat és a mint kivehetem, az összes
ségét. Ha-ro-san az, a ki három különböző
hanyatt fekve festetik. Tom ugyanazokon az

s az érette haját fólálíni
mondja boldog vigyorgás-

rák tetejében, más más helyzetben mindenütt
Egyiken hosszu létrát tart Ha-ro-san a talpain •
Tom fölmász azon a tetejére, folyvást át meg át-
bujkálván a fogak közt. Ott aztán hasra fekszik a
létra egyik oszlopának végére, egészen uszó hely-
zetben a levegőben, ° a" ^>-"*t- i_..». ......•'.
érző közönségnek azt
sal: ,,Megvan!"

A másik ábra egy vi-
rágkosár, a melybe há-
rom létra van alkalmazva
háromszög alakba. Tom
oda is fölmász ésfejére áll
s sok minden nehéz hely.
zetben mutogatja üoyes_
ségét, és vigyorog m i n d .
annyi után s azt mondja:
„Megvan!" Bámulatos a

OJ ugy luuja egyen-
rolyoMi lábaival mászás
f őzben is, mikor a szeg-
leteken csüng i8 a kis fiu,
hogy félre nem billen.

Mindezeket fölülmulja
a harmadik mutatvány, a
midőn a hanyatt fekvő
öa-ro-sannak nehéz ká-
dat dobnak oda-, ő kifogja
lábaival, lapdázik vele,
"imt mink egy almával;
n°l fenekén pörgeti kö-
rul,hol oldalán tartja.Ez
pedig még csak a köny-
nyüje. Most jön Tom;
fölmászik a Ha-ro-san lá-
bain oldalvást nyugvó

kádba s azt mondja:
»Megvan!" Pedig még
nincs meg. Ezután nyuj-,
tanák oda rendre nyolcz darab kis csöbrét;
azokat rendre a nagy kád alá helyezi Ha-ro-
?5n>, ugy hogy egy hosszu oszlopot képeznek.
Ez ingatag oszlop végén a nagy kád, a kádban
Tom mosolyog. És nem elégszik meg ennyivel,
hanem kimászik a kádból, annak szélén át, a
tetejére. Ime már a fejére állott. Meghűl a vér
a nézőben; de Tom föláll, mosolyog és mondja,
hogy: „Meg-
van !" Azután
megint beka-
nyarodik a

kádba s már
hinnök, hogy
elvégződött a
mutatvány; de
hogy száll le
a kis fiu? Egy-
szerre csörte-
t i J o b b a JJa l
^hullanak az
aPró csöbrök ;
* n agy kád
ea abban Tom
zuhannak le-
f e l é - Azthin-
n é az ember,
vége a gye-
iknek, még
»fihn t f e k v ő
Íférfin a k

Pedig ő

tézte a z

szét; ő rúgta
KI a csöbröket
és oly ügyesen,
hogy eközben

Mátyás király Szabácsnál.
Az idő csakugyan mindent megváltoztat,

átalakit Mig ezelőtt a hadi dicsőség legfőbb ko-
szoruja inkább a személyes bátorságot illette,
most a hadvezéri ügyességnek jut. Ehhez képest
a régebbi idők fejedelmei is a hadi érdemet szin-
tén inkább a személyes vakmerőségben keresték;

Mátyás király Szabácsnál. _ (Lányi Sándor rajza.)

a mostaniak — ha egyátalában sovárognak hadi
dicsőség után — ezt a vezéri jártasságban, ügyes-
ségben keresik. Amazokat karddal kezökben, eze-
ket térképeik mellett illeti a koszoru. A fordulat
e tekintetben határozottabban a mult században
állott be, melynek elejéről Thackeray könyvében
II. György vakmerőséggel határos bátorságáról
sokat olvashatunk. Azonban nagy kortársa, Fri-

18.
in-

egé-

ylyá8 ti
t é

esik
egyenesen a z
ő lábára; lá.
baival kifogja,
a gyerekkel
együtt körbe
pörgeti; majd fölrúgja u j b ó l g m - a k M m e g s z e

gurul, a gyerek lábaira esik vissz! s ott játszik ő
azzal mint egy kis labdával.

Megvan!
Fölugranak; köszöntésül letérdelnek, földre

°orulnak és a függöny legördül.
Halvány leírásomból is láthatja az olvasó,

. °gy a japáni sárkánytársaság működése szokat-
l a n és bámulatra valóban érdemes. Réthi L.

Gödöllői kastély és park. — (Keleti Gusztáv eredeti rajza.)

gyes, a porosz király, már Napoleon elődje volt.
— Hazánk történetéből is szép és számos pél-
dáit idézhetjük a koronás fejek bátorságának.Nem
emlitve Bélát, a pomerán óriás legyőzőjét, Lász-
lót, a cserhalmi hőst, kinek vitézségéről csudákat,
regéket költött a nép, Imrét, kinek „koronája
varázsa" lelki ereje volt, Lajost, ki győztes fegy-
vereit egész Italiában meghordozá: az, a ki annyi
fényt árasztott történetünkre 8 kiről a história és

a nép egyiránt hálásan emlékezik, Mátyás király
szintén nem egyszer adta bámulatos tanujelét
vakmerőségének. Különösen szembeötlő példája
ennek Szabáca ostroma.

Mohamed szultán az 1470-dik esztendőben
Negroponte elfoglalása által az egész Peloponnesus
fölött elnyerte az uralmat. Terveinek sikerülte uj
vállalatokra serkenté. Hogy birodalma határait

észak felé is terjeszthesse
a magyar birodalom rová-
sára, hogy legyen ennek
határán lábát mibe meg-
vetnie: a Szávának jobb
partján Szent-Demeteren
alul nagy titokban egy
erősséget emeltetett, mely
e folyamtól Szabács ne-
vet nyert. Emlékezetessé
lett e vár nemcsak a Má-
tyás ostroma, hanem a
későbbi napokban, a mo-
hácsi vészt megelőzőleg
azáltal is, hogy Logody
Simon és hős bajtársai
önfeláldozásának színhe-
lye volt.

Az erősségnek jó hasz-
nát vette az ármányos tö-
rök. Csapatai innen jár-
tak ki széllyelnézni,
hogy mit lehetne kőny-
nyü szerrel beszállítani, a
vár erős falai közé?
Ur és szegény, földmives

és kereskedő, gabona,
marha, ló nagyban val-
lotta kárát a szabácsi vár-
nak, mert a portyázó tö-
rök vitézek nem igen néz-
ték, hogy mi kié ?

Ez sokáig igy Mátyás alatt nem maradhatott.
Az 1475-dik esztendő késő őszén Báthori István-
nal oldalán, tízezer ember élén Szabács ellen
indult a hős király. A várat ötezer jancsár védel-
mezte, kiknek turbánjaira a forgót maga a szultán
tüzte föl. A jóslatot irta föl ezzel homlokukra,
hogy valamennyi ott vész a harczban.

A magyar sereg lelkesülten küzdött, de a jan-
csárság sem
tágitott ésMá-
tyás nem igen

boldogulha-
tott. Egy al-
kalommal ma-
ga a király

fegyverhor-
dozójával egy
csónakba ült
s a folyóról
kémlelte avar
gyengébb ol-
dalait.De oda-
benn megis-
merték őket
és lövöldözni
kezdettek rá-
juk. Egy go-
lyó leteritette
a fegyverhor-
dozót, hanem
Mátyás azért

nyugodtan
maradt, to-
vább evezett
és fel sem vet-
te a körülötte
süvöltöző nyi-
lakat és go-
lyókat, mig-
nem szemléjét
bevégezte. E
jelenetet ábrá-
zolja képünk.

Már egy
hónapig tar-
tott a sike-
retlen ostrom,

midőn az 1476-dik esztendő egyik februári napján
a déltől fogva küzdőket ujra az este választotta
el. A nagyban leolvadt, eltikkadt, kimerült török
őrség nyugodni tért, midőn a hires magyar fekete
vezérek, kik már hajnaltöl egy fedett árokban
rejtve voltak, előrontottak, s a várat leggyengébb
és ez alkalommal nem is védett pontján támadták
meg. Eöviddel azután utánuk nyomultak társaik
is a hős hirály vezetése Jalatt. A harcz, mely a
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Tárban kezdetét vette, véres és elkeseredett volt,
de hasztalan — a törökök ereje, vitézsége, lelkese-
dése, dühe. A vár még hajnalhasadta előtt Mátyás
kezében volt, az őrség legnagyobb része felkon-
czolva, a kik pedig élve jutottak fogságba, azok-
nak is a „feje mind Mátyás királynál maradt vót
meg'' mond a történetire.*)

Igy esett meg Szabács ostroma. —í—

íi

A gödöllői kastély.
Lapunk egyik régibb számában közöltük a

királyi mulató-lakká lett gödöllői Gras^alkovich-
palota rajzát, s ugyanakkor megígértük, hogy
annak bővebb ismertetésére is tért nyitandunk.

Most ugyane kastély egy ujabb képét mutat-
juk be olvasóinknak, jeles művészünk Keleti G.
rajza után, ki a mult nyáron huzamosb ideig mula-
tott a hely szinen, hogy a képzőmüvészeti társulat
számára a kastélyról és parkról rnűlapot készítsen.

Aleirást egy érdekes tárczaczikkből veszszük.
Ha az északi vasuton kocsira ülünk, másfél

órai utazás után, szeliden magasió domblánczola-
tok közt Gödöllőre érünk. A vasuti állomás a
mezőváros alatt fekszik, s rövid ideig tart a kas-
télyba vezető ut, mely kényelmesnek nem mond-
ható. Nagyon poros. Az utczán végig haladva,
egy egyszerü faragványu és vasrácsozatos kapu-
val ellátott kőkerítéshez jutunk, honnan folytonos
emelkedéssel megy az ut egyenest a kastély elő-
udvarára. E kis előtér kerekded partozatban vég-
ződik és kőfaragványu szegélyzettel védett, a régi
rablóvárak módjára, csakhogy nincs vonó-hidja,
és összes védelme: a két szögletbe állitott kőkész-
letü katonaköpeny s a falkeritésről egykedvüen
széttekíntő két kőoroszlány. Ezektől pedig bátran
bemehetünk.

Kívülről a kastély meglepőt nem nyujt; sőt
jelentéktelen, mert homlokzata nagyon keskeny,
és hátra kinyúló két szárnya nem is látható. Az
otromba és sárgarézzel bevont kúpidom és göm-
bökkel ellátott bádogos tornyok magasságát fö-
lülmúlják a mindenütt kikandikáló, fehér kémé-
nyek, s az egész épület esetlen tömörsége, egykori
alkotójának izlését valami kedvező oldalról épen
nem mutatja be. összeszoritott, szük erkélyét
aranydiszletü márvány-oszlopok tartják, mintegy
akadályozva a bemenetet. A kapuszin vaskos bol-
tozata nem komor, mert a kastély udvarára nyiló
üvegajtók elegendő világosságot nyujtanak. Az
emeletbe márvány-lépcsőzet vezet, s itt mindjárt
jobbra á fogadási díszterem veszi igénybe figyel-
münket. Legnagyobb előnye, hogy tágas és vilá-
gos; különben ez is oly mesterkéletlen, mint a
többi, és az egész berendezés a legkeresettebb
egyszerüség jellegét hordja magán, a nélkül
azonban, hogy az izlés mindenütt hasonló figye-
lemben részesült volna. A rococo-mennyezeten
egyszerü festésben kapott folytatást az aranyos
szélekkel élénkített fehér papir falszőnyeg, s a
bútorzatot vörös bársony boritja. E terem a kö-
zéppont, honnan jobbra és balra szobák nyilnak
hosszu sorban, egy oldalon a király, másfeíől pe-
dig a királyné lakosztályát képezvén. Csillárok
sehol sem hiányzanak, s a leirt fogadási terem
különösen gazdagon van megrakva e szemkápráz-
tató eszközökkel. Az erkély is a fogadási terem
kiegészitésére szolgál.

A többi termek a nálunk mindenütt látható
uri lakok berendezését, csin- és ékességre nézve,
alig múlják fölül, s csak ritkán nyujtanak valami
meglepőt. Egyszerü kárpitozás, többféle és sok-
ezor igen is halvány vagy szürke szinváltozatban,
gyér faragványu sötét diófa-bútorzat, oldalasztal
gyanánt jó szolgálatot tevő fehér porczellán kan-
dallók teljes készlettel — ime, ezekkel látták el a
kastély szobáit. Pompás talajszőnyegekről sem
beszélhetünk, csak a királyné háló-osztályában
látható valami finom nád«zfivedék, mely a maga
nemében egészen uj és épen ezért feltünő.

A királyné osztálya foglalja magában ama
szobát, melyben Mária Terézia nyogzolyáját őrzik.
A fal itt ujitáson ment keresztül, de ott van a
királyné jol talált életnagyságu képe, mely a ma-
gas és méltóságteljes alakot élénk festményben
tünteti elő; kezével egyszerre három koronát
érint. E szobáról annyit jegyzünk föl még, hogy
picziny előcsarnokától szőnyegajtó választja el, s
a nyoszolyán kivül még egy ruhaszekrény látható
benne: különben homályos, és alvásra a legal-
kalmasb.

Az előcsarnokból k'jutva, egy csigalépcsőze-

*) Verancsics névtelené.

tet találunk; ez az alosztálybavezet, hol a királyné
számára két társalgóterem áll berendezve.

A királyné kedvencz és bizalmas társalkodó-
nője, Ferenczy Ida k. a.-ról is gondoskodtak, és
a királynéi hálóterem szomszédságában két szoba
neki van fenntartva. Rudolf főherczeg és Gizella
főherczegnő külfin osztályokat nyertek, és a két
szárnyban a vendégek és a kiséret többféle igé-
nyeinek ellátására sem hiányzanak szobák.

1849-ben Kossuth Lajos és Görgei itt az
emeletben hadi tanácsot tartottak. Kevéssel az-
előtt Windischgratz osztrák tábornoknak szolgált
a kastély szállásul.

Az egyik szárny végén van a kápolna, mig a
másik oldal folyosójáról a tágas és kényelemmel
fölszerelt födött lovardába juthatunk.

A királyné földszinti társalgó-termeiben az
ibolyaszin az uralgó, és ugy látszik, hogy az
összhangzatra itt legtöbb gondot fordítottak. Ké-
nyelmes kör-ülőhelyeivel és karcsu porczellán
kemenczéivel, futó növényzet és folyondárok be-
fogadására szolgáló függőivel és kosárkáival a
kör-ülések összefutó kiemelkedésén, — e kis osz-
tály a legvonzóbb otthoniasság kinyomatát hordja
magán, és főleg a téli kirándulások alkalmával
igen kellemes leend itt időzni. Ez osztály egy
ékes és ujonan készült verandával áll kapcsolat-
ban, mely egy picziny virágos kertre néz.

A már emlitett lovarda közelében vonul el a
hosszu istálló, mintegy 40 ló befogadására. Ez
istálló igen szép, s könnyen lehetne kényelmes
szobákká változtatni. Festett mennyezet, vörös
márvány-oszlopzat, márvány váluk, csinos burko-
latú talaj, mindenütt kényelem és tisztaság. Csak
a lovak hiányzanak még. A kastély két szárnya
párhuzamban nyulva hátrafelé, udvart képez, s a
parkkal ölelkezik össze.

A régi és uj kastélyok legkedvesebb része, a
park itt is nagy fontosságu, s bár kevés gondot
fordíthattak rá, mégis figyelmet érdemel.

Az udvar közepéről, vagy a kastély ablakából
akadálytalan kilátást nyer az ember a parkra, és
a fő- vagy középtávlat teljesen élvezhető. Azontul
hiányos és gyarló részek mutatkoznak, ugy a nö-
vényzet megválasztása, mint a különféle csoporto-
zatok előállításában. Egy elhanyagolt gesztenye-
sétány, különféle apró csemeték és cserjék közül
aránytalanul kiváló platánok, tölgyek, vagy jávo-
rok, tömbcsoportozatok gyanánt, élettelen fényűk
egy-egy tisztes gesztenyefát őrizve: mindaz, mit
itt kezdetleges modorban egymásra halmozva lá-
tunk. A részek még nincsenek öszhangzatba hoz-
va, és nincs jótékony változatosság.

A gödöllői parknak királydombja is van, de
nem olyan, minő Pozsonynak vagy Pestnek. Egy
magasabb helyen ugyanis egy gloriette-szerű kis
körlak emelkedik, beljében a magyar vezérek és
királyok arczképeivel. A falak mellett elvonuló
kör-ülésekről egész kényelemmel szemlélhetni e
néma arezokat, melyek között Attila, szent István,
IV-dik Béla, Korvin Mátyás különösen jellemző
vonásokat mutatnak.

Ha innen a kastély felé haladva, az udvarra
jutunk, okvetlenül szemünkbe ötlik a kék alapon
aranyos számokkal ellátott toronyóra. — A belső
park alsó része kisebb, de szebb is a felsőnél. Ez
a rész némi ápolásról is tanuskodik, habár még
itt is sok az igazitni és rendezni való. Növényzete
üdeségét folytonosan fönntartja a tó, mely a park
hosszában keskenyen végig vonulva, fehérlo haty-
tyúk által barázdált tükrén sokféle szinváltozatot
mutat. Lakói számára favárak állnak készen, a
helyenkint karcsu hidak ívezik át a tó vizét.

E környék fái közt nehány czipruslomb vonja
magára a figyelmet; e ritkaságok a tó jobb olda-
lán elvonuló ösvényt diszitik. A külső park egy
része a szarvasoknak van fenntartva, s mondják,
n ogy jövö tavaszszal a fáczános is megnépesül.

Udvari vadászatok I. Lipót alatt.
I. Lipót császárról tudva van, hogy nagy

kedveifje volt a vadászatnak. Angolország ki-
rályának II. Károlynak udvari orvosa Dr. Browne
Eduard 1668. táján Bécsben tartózkodván, róla a
következőket irja: A császár szabadban való mu-
latságai közt legtöbb gyönyört talál vaddisznóra
való hajtásban. Hallottam, hogy egy reggel hat
disznót ejtett el. Voltak oly bátor egyének is,
mint többek közt Zrinyi Miklós, kik meg merték
egyedül is támadni a vaddisznót, mig végre maga
is egy vadkan áldozatává lett. Esetén okulva, a
többiek óvatosabbak lettek, fia tehát valamely
vaddisznó fekhelgén nyugszik, körülállják a va-
dászok oly elővigyázattal, hogy a császár vagy

más főúr minden veszély nélkül használhassa va-
dászkését. — Bécs vidéke telve vaddisznókkal,
melyek a városban gyakori és rendes kedvelt étke
az asztaloknak. E disznók egész csürhében tör-
nek a gabnaföldekre, vagy az erdőkből ki a sző-
lők közé.

A „Vadász- és Versenylap" még következő
leirást közöl egy más szemtanutói:

A kötelek, hálók s palánkok segélyével üzött
szarvasvadászatok költségesek, s csak a hercze-
geknek s főuraknak valók, mert sok háló, vadász,
kutya, kocsi s más népség nélkülözhetlen. Ekkor
messziről hajtják a vadat bizonyos csalitba, s oda
várják, azután oly helyen, hol a hálók s védpány-
vákjó közel vonulnak egymáshoz, sátrak s védfa-
lak üttetnek fel, melyek előtt a hajtott vadnak 15—
20 ölnyi távolban el kell vonulnia. A véd falak
mögött, melyek ő Felsége a császár vadászatainál
kényelmes helyen felvervék s mögöttük szép nagy
sátor leeresztett szárnyakkal, vagy pedig deszkák-
ból vagy gályákból készitett alkalmas gunyhó áll,
vonulnak meg a magas és főurak a jelenlevő ud-
varihölgyekkel, követekkel, kamarásokkal s lova-
gokkal egyetemben. Itt állnak legtöbbnyire lesbe
ő császári felsége, annak fennséges neje, s néha
más jelenlevő herczegek, vagy miniszterek, s mi-
helyt a vad előttük tovairamlik, dördül rá a cső,
s a durranás és összerogyás egyidejü, azután
végső kegyelemdöfést adva neki, a sátor mellett
kijelölt helyre leteriti étik.

Ha azután a jelenlevő urak vagy hölgyek
egyike oly szót ejt ki, a minek létrejöttén fárad-
hatlanul dolgoznak a cselszövők, mely ellenkezik
a nemes vadászmesterség szabályaival vagy sza-
vaival, a legközelebb állótól bevádoltatik ő Felsé-
génél vagy a fővadászmesternél. Ezután ráterül
egy vadra a bünös, s az erdőfelüsryelő vadászké-
sével pár csapást mér ülepére, mely czeremónia
nagy hahotával szokott végződni. A végrehajtás
alatt valamennyi jelenlevő gavallérnak kihúzott
karddal kell állania, s a ki ezt elmulasztaná, vagy
elfelejtené, bepanaszlás után hasonlókép megis-
merkedik a vadászkéssel. Igy követi ártatlan 8
káros következés nélkül való tréfás büntetés
egyike a másikét, mely alól még a hölgyek sincse-
nek kivéve, kikre aztán, ha a magas állásuak, ő fel-
sége a császár maga, közönségesen pedig a kerülő
vadász vagy a legközelebb álló szolga méri a
csapást.

Ez az udvar leggyakoribb vadászata, de "**T
kai keüemesb, ha a Duna osztódásai közt fele0

ligetekben tartatik, midőn a vad földön, vizen át-
hajtatván, ejtetik el, s ezt nevezik aztán vizi vadá-
szatnak, mely fokozott élvvel jár. Legtöbb dolgot
ád az ily vadászat az erdőmestereknek s vadászok-
nak, kiknek a vadat összehajtaniuk, együtt tarta-
niok s áthajtaniuk kell, hogy uroknak gyönyört s
ne boszuságot szerezzenek.

Ilyen szarvas- és vaddisznó-vadászatot rende-
zett I. Lipót 1666. decz. 15-én és 16-án a Prater-
ben nejének a spanyol Margit Teréznek, kivel
azon hónap 12 napján kelt össze. Egy azon kor-
beli tudósitás igy hangzik róla:

A vadászaton egy hosszu futósövény, s annak
közepén feltünő magas véd, a hölgyek és gavallé-
rok számára pedig nagy szinkör volt épitve. Mi-
helyt ő felségeik s kiséretök megérkezett, azonnal
rendbe állt a fővadászmester Ursenbeck Ferencz
gróf, nyolczvan, szépen öltözött vadászával, meg-
fúvatta a kürtöket jeladásra, s aztán megnyitva a
tért, melyben a vörös vad tartatott, mindnyájok
csodálkozásra nyolczszáz tört egy falkában elő:
ezután megszükité a futósövényt, hogy a vad
többször kénytelenittessék a véd körül futni, hon-
nan aztán ő felségek a császár és császárné többet
elejtvén, megparancsolák, hogy a többi szabadon
eresztessék. Ennek végeztével kürttel jelt adott a
fővadászme.-ter a hajsza megállítására; elvonult
vadászaival a véd előtt, s más oldalon álltak rend-
be, mire ujra megszólalt a disznóhajtásra jelt adó
kürt. Erre körülbelől hatvan szép darab törtetett
elő, melyek közül ő felsége egypárt lelőtt. Mikor
az éj leszállt, szüntették meg a hajtást.

Másnap a fővadászmester egy különös rekesz-
ből százat meghaladó számu rókát s vagy nyolcz-
van nyulat bocsátott elő, miben azután jól mulat-
hatott az udvar. Ennek végeztével ujra nyilt a
rekesz s 70 dámvad s egynehány őz szökött elő'
E vadászat végeztével ujra más rekeszből négy
nagy medve kullogott elő, s nehány farkast haj-
tottak többször elő s hajszolták meg a kutyákkal
miközben ő felsége saját maga szurta le késével a

legnagyobb medvét, s egy vadász farkas által Ö»z-
szemarczangoltatott. Utoljára 24 borzra hajtat'
tak, de fel kellé hagyni a hajtást, mert az éj »e'
szállt.

Tartott első Lipót még másnemü vadászatot
is, melyet még Európa egyetlen uralkodója sem
gyakorolt. A legutolsó török követség lárásával
(1700) Szultán ő felsége két vadászatra tanított
szelid gepárdot küldött a császárnak ajándokul,
mikkel az gyakran jól mulatta magát. Oly szelidek
voltak, mint a dressirozott kutyák, őreik háta
mögött ültek a ló farán, s szerte leskelődtek vadá-
szat alkalmával, mint a villam vetették magukat
a nyulakra, őzekre s más hasonló állatokra, s leöl-
vén, visszatértek helyökre a lóra, s vártak prédá-
£ . , A k i 7 n í k tak> m I l U a legnagyobb agár.
Midőn 1704-ben a magyar felkelők Bécs külváro-
saiba is behatoltak, ott lelvén őket több más állat-
tal együtt a „Neugebaude«-ban, hol rendesen
bőröket Ö k C t 8 k a c z a gányul használták fel

V T 1

A nagy-rőczei harang föliratáréi.
(Észrevétel Zombory Gusztav közleményére.)

Mindig örvendek, valahányszor látom, hogy
>t TJ1 a • l l aZaÍ r é g ' s é g e k ismertetésével foglalko-

zik, de mindannyiszor el is búsulok, midőn észre-
veszem, hogy rendesen mily könnyedén bánunk el
a komoly dolgokkal is. Hibának tartom ezt kivált
nagyobb közönség számára szentelt lapban.

•f- "V* U." legközelebbi számában a nagy-
roczei harang ugy van bemutatva, mint nemcsak
hazánknak, de talán az összes művelt világnak
egnagyobb ritkasága, azon állítással: hogy az,

mivel 1706-ból való nem lehet, tehát 706-ban,
azaz a 8-dik században öntetett. Az első állitás
>gaz; mert már azon évben minusculát (góth betüt
feliratainkban nem ismerünk, hanem barát vagy
tördelt, fractur betüket, milyenek e harangon
látszanak) a harangokon nem használtak. De
annál hamisabb azon következtetés: hogy azért a
harang a 8-dik századból való, melyet valamely
szomszéd keresztyén orszájból kellett volna hozni;
mert nem ismerünk emléket a VlII-ik századból,
melyen ugynevezett arabs évszám találtatnék.
Nem mondom, hogy Rőczén öntetett a harang,
de öntethetett hazánkban, mert azon évben, me-
lyet a harangon olvasunk, már elég harangöntő
volt hazánkban. — Kedves barátomat, ugy mint
sok más gyengébb archaeologot megcsalta az a
chaemaleon természetü 5-ös, mely a XVI dik szá-
zadban, a hány helyen megjelenik, annyiszor mlis
alakot ölt. — Hányszor nem nézték e számot

mely vékonynyá összeaszik néhol — egyesnek,
és megáldották archaeologiailag különben oly
szegény hazánkat, Európa legnagyobb ritkaságai-
val, t. i. a Xll-dik századból eredt harangokkal,
melyek azonban, a rőczeivel együtt, mind 1500-ik
ev után öntettek. — Az állitólagos 7-es előtt álló
^ereszt pedig, régészeti becsületemre, nem egyéb
mint az akkori időben használt egyes pótlója; s
Jgy mind a felírás jellegét, mind a számok alakját
1 "n« ^kintetbe, a nagy-rőczeinek keresztlevelét

b-nál sem tovább vissza nem keltelhetjük,
8 e m fiatalabbá semmi áron nem tehetjük.

Sokszor állitottam lapjainkban, hogy az archae-
ölogia, bár csak rendkivüli tárgy, mégis tudomány,
^9 °v tudomány, mely sokkal több készültséget

9 mélyebben beható itélőtehetséget kíván, mint
némely egyéb tárgy, melynek határozott szabályai

án egész biztossággal haladhatunk. — Azért
mindazokat, kik nemcsak puszta archaeo-

tényeket vagy jelentéseket irnak le, hanem
j 7 n saját nézeteiket is közlik, főleg olyan la-

pokban, melyeket az olvasni szerető nagy közön-
s é g is kedvvel forgat, — hogy a különczködő,
csodaszerü és minden szokottat fölülmúló állítá-
sokkal kissé óvatosabban bánjanak; mert az ilyen

! ^l'rá 8 ^Ital félrevezetett olvasót nem lesztöbh!á
i

l s
i hamarjában a helyesebb véleménynekny e r j e .

olvasók"" . s z u 'őben levő harangismémmel az
vemet o T v a ^ eLé l é P b e t e k : h i ^ m . hogy e mű-
8á<™al foglalt* .^Th°ry U r ' k i o l v n a ^ b u z « ó "
a nagy k ? . ^ ^ 1 -giségeinkkel, és azokat
tatni, meg fogja 7 1 / ^ 1 ° ^ '? ^
rőczei harangról ^ ^ " T " ' £Og7

mány, de a né>müve t ^ f ' ^ ?]]™l a

tólag felszólaltam. érd<

Pest,jan. 13-án 1868. Rómer Flóris.

en is helyreigazi-

A hirtelen halálesetek.
h* l á l e se tek> melyek oly gyakran egészen
K I v á r a t l a n » l I á t s z ó l a ? t e lJ e s készség
bekövetkeznek, valóban alkalmasok arra,

hogy a közönség figyelmét nagy mértékben ma-
gokra vonják, és azokat, kik általuk fenyegetve
hiszik magokat, félelemmel töltsék el. Régente a
katholikus és angol egyházakban az isteni tisztelet
alkalmával rendesen könyörgések is tartattak a
végből, hogy a hivek a hirtelen haláltól megki-
méltessenek. Egyébiránt mindenütt a tudomány
részéről is számos vizsgálatok tétettek a hirtelen
halálesetek felett, melyek nagyobb részint külö-
nösen ezen eiőreláthatlan katasztrófák okainak
kifürkészésére voltak irányozva. Itt is a tudomány
a legujabb időben alkalmazásba hozta kitünő ész-
leleti módszereit, melyeknek ismereteink világá-
ban a roppant haladásokat köszönjük: u. m. első
helyen a boncztani, és másodikon a statistikai
vizsgálatokat. A kettő együttvéve felvilágosit
minket a belső és külső viszonyokról, melyek
életfonalunk oly hirtelen elmetszésére befolynak.
Mindenek előtt a kór-boneztan tanitja, hogy a
hirtelen halálesetek nem mindig agyszélhüdésnek
következményei, mint ezt az átalános elterjedt
vélemény tartja. Ea csakugyan 44 hirtelen halál-
eset közül, melyeket Devergie orvos észlelt, 12
eset (30%) tüdő-vértolulásra, 12 más eset tüdő-
és agyvértolulásra, 5 (12 %%) ágybéli vérömlésre,
2 (5%) vérhányásra, 2 szivrepedésre, 1 nyakszir
teni vérömlésre esett; 3 eset (7%%) pedig olyan
volt, melynél semmi boncztani sérülés nem volt
észrevehető.

Arán orvos 201 esetet vizsgált meg. Ezek
között a hirtelen halál 88-szor (433/4%) a 8ziven
vagy a nagy edényeken történt repedés következ-
tében állott be. — Corradi orvostanár Bolognában
150 hirtelen halálesetet vizsgált meg, melyek kö-
zött a hirtelen halál oka 44 esetben a sziven tör-
tént sérülés, 35 esetben az aortán és a nagy
edényeken történt sérülés, 45 esetben tüdősérülés,
7 esetben agysérülés, 4 esetben agy-és szivsérülés
volt; vagy más szavakkal mondva 60%% e 8 ' k a

szivre és a nagy edényekre, 3 1 % % a tüdőre, és
33% az agyra. A boncztani vizsgálat ezen ered-
ményeivel a régi gyakorlók nézete is [megegyez,
kik a szívbajokat a hirtelen halálesetek egyik leg-
közönségesebb okának tekintették.

A hirtelen halálesetek felett tett vizsgálatok
következő törvényekre vezettek: A hirtelen halál
a férfiakat gyakrabban találja, mint a nőket. A
Bolognában történt és feljegyzett 4239 hirtelen
halilesetbőt férfiakra jött 2398 (56'/,%), nőkre
ellenben csak 1841 (43%%) eset. — Második sor-
ban az él"tkor gyakorol nevezetes befolyást a hir-
telen halálesetekre. Az emlitett 4239 bolognai eset-
ből 461 (10%%) a 45 éven alóli, ellenben 3728
( 8 9 %%) » 4 5 éven felüli életkorra esett. — A
meteorologiai viszonyok hasonlóképen határozott
befolyást gyakorolnak a hirtelen halálesetekre. E
tekintetben ugy áll a dolog, hogy a hideg évszak
több, a meleg kevesebb áldozatot követel. Az egyes
hónapokat illetőleg a legtöbb hirtelen halál de-
czember, január és február hónapokra, a legkeve-
sebb junius, augusztus és szeptemberre esik. Az
egyes évszakokat tekintve, a legtöbb hirtelen ha-
láleset a télre, a legkevesebb a nyárra esik. A
tavasz és ősz e kettő között áll, de mégis olyké-
pen, hogy a tavaszi szakban tulnyomóbb a hirte
len halálesetek száma, mint az ősziben.

A hidegnek ezen hátrányos s a melegnek
ezen előnyös befolyása egyebütt is tapasztaltatott.
Milanóban hasonlóképen deczember, január és
február hónapok szolgáltatják a legtöbb, és junius,
julius és augusztus a legkevesebb hirtelen halál-
eseteket. A négy évszak itt épen ugy következik
egymásra, mint Bolognában. Hasonló észleletek
tétettek Genuában is. Itt a hónapok között mutat-
kozik ugyan némi eltérés, de az évszakok épen
ugy következnek egymásután, mint Bolognában
és Milanóban.

Annak okát, hogy a hideg évszakban nagyobb
számmii fordulnak elő a hirtelen halálesetek,
mint a melegben, könnyü belátni. A hideg ugyanis
a vért a test felületéről a belső szervekbe hajtja
vissza, és ennek következtében a vérkeringésben
a szives nagy edények betegségei által előidézett
háboritásoknak is nagyobb mérvben be kell áll-
niok; holott ellenben a meleg a vért a test felülete
felé hajtja és ezáltal a belső szerveket megköny-
nyebbiti. Bardócz L.

E g y v e l e g .
** (Két érdekes levél.) A pomerni népegylet

nehány tagja szemrehányó levelet intézett gróf
Bismarkhoz, a következő pontok alatt sorolván el
ellene tett kifogásaikat:

1. Eddig azt hitték, hogy ő a konservativ
párt oszlopa, mostani magatartása azonban kese-

rűn győzte meg őket az ellenkezőről. 2) Mélyen
elszomoritotta őket, hogy egy fénykép jutott ke-
zeik közé, melyen ő (Bismark) és Lucca (legalább
is valamely kétértelmű személy) együtt van ábrá-
zolva; 3) fájdalommal értesültek a felől, hogy a
gróf nem igen barátja a vallásos érzelmeknek ea
szett elmélkedéseknek, 4) mert nagyon ritkán
vesz részt az istenitiszteletben.

Bismark gr. e levélre következőleg válaszolt:
„Kedves barátim! Köszönet azon nyíltságért,

melylyel hozzám fordultak és melyre én hasonló
őszinteséggel fogok válaszolni. És padig válaszom
az első pontra következő :

1. Nagyon természetesnek találom, hogy a
kik az események fejlődésétől távolabb állanak,
más világitásban látják azokat, mint a minő való-
jában körülveszi őket. De csak az Ítélhet alaposan,
ki ismeri az indokokat is, és csupán a haza jóllé-
tét véve tekintetbe, melynek sorsa kezei közé van
letéve, pártérdek nélkül cselekszik. Ha önök tud-
nák, minő teher van vállaimon, máskép ítélné-
nek, meggondolva főkép, hogy eddigi működésem
mégis csak használt valamicskét a hazának.

A 2-ra. Önök még emlékezni fognak a
gasteini szerződésre. Az alkudozások több izben
megrekedtek és az élet ott annyira unalmassá
kezdett válni, hogy nem tudtam elgondolni, mikép
üssem agyon az időt legczélszerübben. Kimentem
a sétányra s ott találkoztam Luccával, kit isme-
rek, s fölkértem, öntsön már egy kis életet ez
unalomba és adjon hangversenyt. Szivesen, felelé,
de egy föltétel alatt! S mi volna ez? Excellentiád
le fogja magát velem fenyképeztetni! Szivesen,
feleltem én; ez ama kép születésének története.
Rám vethetik-e önök ezért a követ, önöktől függ.

A 3-ra. Ha tudnák önök, hányszor imádkoz-
tam kis kamrámban Istenemhez térden állva,
hogy engedje kitalálnom, mi volna hazámra nézve
leghasznosabb, ha tudnák önök, hány éjemet ra-
bolta el a legnehezebb munka,hányszor merültem
ki munka közt annyira, hogy orvosom megtiltotta
a templomba járást is: nem tették volna nekem e
szemrehányást. Higyjék meg nekem, nehezemre
esik, midőn nagy tömegben hullámzanak az embe-
rek az Isten háza felé, ezt mondanom magamhoz:
itthon kell maradnod.

Még egyszer legszivesebb köszönet, barátim,
kérdezősködéseikért! Fogadják válaszomat ugy,
miként én az önök levelét!"

** (A lajtántuli miniszterek fölesküvése) kü-
lönös Czéretnoniával történt. Midőn beléptek az
elfogadási terem előszobájába, mindnyájukra bo-
káig érő bibor köpenyt adtak ott álló cselédek;
ugy járultak ő Felsége elé. Az elfogadási terem-
ben félkört képeztek, a melynek egyik végén a
miniszterelnök, másikon az esküformát felolvasó
császári titkár állott. Miután az esküforma han-
gosan fólolvastatott, a miniszterelnök kérdezte:
„Értették-e önök tisztán?" A mire ők feleltek,
hogy értették. Azután azt kérdezte, megesküsz-
nek-e rá. Erre aztán föltartott ujjal mondták,
hogy: „Esküszünk." — Etne formaságoknak na-
gyobbrésze, főkép a bibor palást, a régi spanyol
udvari szokásokból van véve.

** (A szentlélek lovagja.) Brünnből irják:
Lelkészekhez és papnövendékekhez levelek kül-
döztetnek, melyekben egy titkos szövetségbe való
belépésre szólittatnak fel. A levelek következőleg
hangzanak:

„Föltétlen hallgatás fenntartása mellett!
Tisztelendő ur!
Szent egyházunk soknemü megtámadtatása

egy titkos szövetséget hozott létre, mely annak
ellenségei ellen minden erkölcsileg jogosult fegy-
verrel élethossziglan folytatandó szellemi harczot
tüzött ki életfeladatául. Ha tisztelendőséged tár-
sulatunkba lépni szándékozik, kérjük, tudassa
becses elhatározását legfelebb két nap alatt e
sorok vétele után, E. E. poste-restante, Brünn.
Tisztelettel

K. Skt. Gdr.
U. i. A közelebbi részleteket elhatározásának

kijelentése után fogja megtudni, s miután eskü-
vel erősitendette, hogy hallgatni fog, mely esküt
a következő alakban kérjük letenni: Alulirt a
háromegy Istenre, a boldogságos szűz Máriára és
minden szentekre, a szent Lélek fenséges főlovag-
jának teljes hallgatagságot ígérek a szövetség
összes ügyeiben. N. N."

A szent Lélek ama fennséges főlovagja vagy
csaló, vagy őrült.

—d. (Nyelv nélkül beszél) és énekel egy 14
éves leány Alentejoban, Portugáliában; az orvo-
sok is bámulják — mint a „Cosmos" irja.
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[rodalom és művészet.
•* (A müncheni magyar müvésztelepröl) Ke-

leti Gusztáv érdekes közlést ir az „Ung. Lloyd"-
ban. A művészetek e par excellence városában
sok szép tehetségü magyar festesz tartózkodik,
különösen Piloty műtermében, ki nemcsak jeles
képiró,hanemigeo nemesszivűmesteris. Azőtanit-
ványa Wagner Sándor is, ki Münchenben most
már maga is tanit; továbbá Litzenmayer Sándor
Győrből, ki a párisi világtárlaton is feltűnt azon
finoman festett képével, mely Mária Teréziát áb-
rázolja, a mint a schönbrunni parkban egy sze-
gény asszony gyermekét megszoptatja. E képről
Mazade Károly a „Revue des deux inondes"-ban
is másfél oldalt irt, a mi csak ritkaságképen jut
osztályrészül egy- egy nem-franczia festésznek.
Litzenmayert a nürnbergi műiskolába hivták meg
tanárnak, de nem fogadta el, mert ő a festézet
gyakorlására akarja szánni minden idejét. Piloty
tanitványai még: Benczur Gyula Kassáról, Szin-
nyei Pál felső Magyarországból, Wéber Pécsről.
Bercsik Antal és Gyulai László szintén remény-
teljes növendékei a müncheni műiskolának. Mun-
kácsy Mihály Ádám Ferencz csatafestő műtermé-
ben képzi kitünő tehetségét.

— (Emich Gusztáv kiadásában) nehány ér-
dekes mü jelent meg közelebbről s küldetett be
szerkesztőségünkhez:

Széchenyi és kora. Falk Miska ismert journa-
listánktól, ki a boldogult nagy hazafit döblingi
tartózkodása alatt közelről ismerte, s élete e
végszakáról közvetlen szemléletből Írhatott. E
mü, eddig legkimeritőbb rajza Széchenyi egész
pályájának s azon világos, tiszta irálylyal s össze-
állítással van irva, mely Falk iratait oly előnyö-
sen jellemzi. A terjedelmes élet- és korrajz ere-
detileg németül volt irva, hogy hazánk egyik
legnagyobb államférfiának s legfontosabb horsza-
kának képét a nagy német közönséggel ismertesse
meg. A fordítást Áldor Imre és Vértessy Arnold
eszközölték, szabatosan. Ára 2 frt.

Dél-Magyarország vagy az u- n. Bánság
külön történelme, irta Böhm Lénárt. Két terjedel-
mes kötet, ára 4 frt. Forrástanulmányon alapuló,
igen érdekes történelmi mű. íly monográfiák igen
kitünő szolgálatot tesznek átalános történetiro-
dalmunknak s ennélfogva örömmel üdvözöljük e
művet is.

Miksa császár élete és halála; érdekes kis mű.
Ára 40 kr.

Világos hőse; e czim alatt állitotta össze
Szokoly Viktor azon itéleteket, melyeket különbö-
ző politikai s hadtani irók Görgeiről ejtettek.
Ára 60 kr.

— (Ráth Mór) kiadásában megjelent Benkö
József Élete gróf Mikó Imrétől. E jeles műből
lapunk mult évi folyamában közöltünk igen érde-
kes mutatványokat; olvasóink ismerik azokból a
kitünő állásu s érdemü szerző e legujabb irodalmi
müvének tárgyát, szellemét s jelességét. A Benkő
arczképével diszitett szép kiállitásu mü ára 2 fr.
Felesleges a történelmi olvasmányokat kedvelő
közönség figyelmébe ajánlanunk.

— (B. Eötvös József Reformja) második ki-
adásban jelent meg. Ez érdekes politikai mü a
jeles iró és államférfi azon vezérczikkeinek s
politikai tanulmányainak gyüjteménye, melyeket
ő aSzalay-féle Pesti Hirlapban 1842—3-ban kö-
zölt volt 8 melyek az akkori parlamentaris párt
programmját s irányát tárják elénk. A Reform
először 1843-ban jelent meg. A mult évi képvise-
lőházi viták egyikében a hevesi ügyben, egyik
baloldali szónok azt vetette B. Eötvös szemére,
hogy nézetei a megyei és képviseleti kérdésben
most nem azok, mik egykor voltak. Erre b. Eötvös
azon igérettel válaszolt, hogy Reform czimü mü-
vét, mely egészen elfogyott, ki fogja nyomtatni s
képviselőtársai közt kiosztandja s azok itéljék
meg: vajjon más nézeteket vall 8 hirdet e ma, mint
a negyvenes években? Most ez igéretet belvál-
totta. De műve mindenkire nézve érdekes és ta-
nulságos ma is.

— (Megjelent) „A Magyar birodalom iskolai
faltérképe"; szerkesztette Thót Antal aradi mér-
nök ; kiadja Pesten Kugler. Ára szinezetlenül 4
ft, szinezve 6 ft. Kevés időnk volt bele nézegetni,
hanem egyelőre is nyereménynek tartjuk e terje-
delmes fali térképet.

— („Postai évköny") czimmel első magyar
postanaptár jelent meg. Szerkesztette Joanovich

" György postamester. Ára 80 kr.

T Á R H Á Z .
— (Uj oláh lap) A „Hazánk" hirli, hogy fő-

városunkban uj román lap fog megindulni. Szer-
kesztője Román Sándor képviselő és czime „Fe-
deratiune" lesz. Irányát eléggé jelzi, hogy confe-
derationak akarták elkeresztelni.

— (A .,Népiskolai könyvtár") t. cz. előfize-
tőit ezennel teljes tisztelettel értesitem, hogy az
elsö füzet még e hét folytán szét fog küldetni.
Egyszersmind a technikai akadályok által oko-
zott késedelmezésért szives elnézést kérek. Pest,
1868. jan. 16. Oszterlamm Károly könyvárus.

Köziutézetek, egyletek.
** (Magyar tud. akadémia.) Jan. 13-kán b.

Eötvös József elnöklete alatt a mathematikai és
természettudományi osztály tartotta ülését. Elő-
ször gróf Hunyady Jenő levelező tag tartotta
székfoglaló értekezését „Néhány magasabb algeb-
rai görbék- és felületekről". A második értekező,
Szabó József rendes tag, rövid jelentést s ismer-
tetést olvasott azon meteoritekről, melyeket az
akadémia számára a londoni és berlini muzeumok,
cserében az akadémia korábbi hasonló ajándékai-
ért, nem régibben küldöttek, összesen hét darab
ilyen lebkő érkezett. Érdekesek különösen azért,
mert az illető muzeumokhoz a föld különböző
vidékeiről kerültek, s igy egybegyűjtve becses
ritkaságot képeznek. Egyiket Francziaországban
találták 1865-ben. A második Kelet-Indiában
hullott le 1866-ban. A harmadik követ 1795-ben
találták Angliában; a negyediket 1858-ban szintén
ott; az ötödiket 1857-ben Kelet-Indiában; a hato-
dikat Oldenburgban 1856-ban; sa hetediket 1857-
ben a Visztula mellett. Egyéb tárgy nem lévén, a
titoknok jelenté, hogy a jövő, január 20-iki philo-
sophiai, törvény- és történettudományi ülésben
Kőnek Sándor tart mint rendes tag ,,A magyar-
országi népesedési mozgalmakról" székfoglalót;
Horváth Cziril éretkezik a „Philosophiai módsze-
rek némely akadályairól", s Toldy Ferencz jelen-
tést tesz a nyelvtudományi bizottság munkálko-
dásáról.

** (A Kisfaludy-társaság közgyülése) febr.
5-kén előadásokban igen változatos és érdekes
lesz* A megnyitó beszédet Toldy Ferencz másod-
elnök fogja tartani; ezután következik Greguss
Ágost titkár jelentése; ugy a többi előadás. Ezek
között lesz három prózai, és ugyanannyi verses —
ha t. i. minden ugy történik, a mint tervezve van.
A versek lennének Dalmady Győzőtől lyrai köl-
temény, Gyulai Páltól szatira, és esetleg valame-
lyik sikerültebb műfordítás'részlete. A prózai elő-
adások pedig lennének: Bérczy Károly emlékezete
Zichy Antaltól, a szinészet ügye különösen tekin-
tettel a népszinmüre, Dux Adolftól és „Szózat a
tudósokhoz" Greguss Ágosttól.

** (A Kisfaludy-társaság) e hó 29-dikén
fogja tartani tagválasztó ülését. Ennélfogva a
titkár fölkéri a tagokat, hogy e fontos ülésen mi-
nél nagyobb számmal jelenjenek meg, s a kik
ebben akadályozva vannak, tagajánlási jogukat
levél útján gyakorolni sziveskedjenek.

** (Az izr. segélyegylet) igazgató bizottsága
az egylet helyettes elnökévé ujolag Eötvös József
bárót választotta meg.

•* (A pesti levesosztó-intézet) már megkezdte
működését: naponta 400 szegény embert lát el
meleg étellel. Harkányi Fülöp ur ujabban 200
frttal, a magyar gazdasszonyok egylete pedig 100
frttal járult e jótékony czélra.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (Vasiparunk,) mint a felvidékről jelentik,

rendkivüli lendületet nyert, s a nagy készletek
magas árakon elkeltek, annyira, hogy a bejött
tőkékből csak magyar földhitel-intézeti zálogleve-
lekben félmilliónál több lőn elhelyezve.

** (A papir-gyár alapitásra) már 150,000 frt.
van aláírva. Az alapitók egy szükebb választ-
mányt biztak meg az alapszabályok kidolgozásá-
val, és a technikai előmunkálatok elkészítésével.
A szükebb választmány Reitter osztály tanácsos,
Heinrich városi tanácsos, Leitner papirkereskedő,
AndorfFy ügyvéd, továbbá Kalán, Mannober és
Austerlitz urakból áll. A gyár helyiségéül a bu-
dai aldunasoron levő Brunner-féle telek van ki-
szemelve.

** (A keleti marhavész) m. évi deczember hó
31-én Magyarországon, Pest, Esztergom és Mo-
dor sz. k. városokban, pestmegyei Rákos-Keresz-
tur, biharmegyei N.-Szalonta, Madarász és Rojt,

pozsonmegyei Báhony, Kápolna, Galantha és
Toós-Nyár<isd, veszprémmegyei Vaszar, Aka és
Csernye, esztergommegyei Bátorkesz és Nyerges-
Újfalu, komárommegyei O-Gyalla, hontmegyei
Letkés, fehérmegyei Csákberény és trencsénme-
gyei Gbellán községekben, valamint biharmegyei
csobánhidi és tamási, győrmegyei eőrkényi és
hevesmegyei hídvégi pusztákon uralgott.

Közlekedés.
/• (A hatvan- miskolczi) vasútvonal kiépíté-

sére aláiratott a Weickersheím bécsi bankház és a
magyar közlekedési- és pénzügyminisztériumok
közt kötött előleges megállapodás s legközelebb
véglegesen meg fog köttetni a szerződés. E vonal
nemcsak az általa átmetszett vidékre, hanem az
egész felvidékre életfontosságú, a mennyiben rö-
vid, egyenes összeköttetésbe jő általa fővárosunk-
kal s az alfölddel, mig eddig a tiszai vaspályán a
fél országot kellé e czélból megkerülnie.

J> (A közlekedési miniszterium), mint egy
helybeli német lap értesül, közelebb egy körlevél-
ben figyelmeztette hivatalnokait a hivatali titok
megőrzésére. E rendelet áthágói ellen a legkemé-
nyebb büntetés helyeztetik kilátásba.

Mi ujság?
** (A horvát országgyülésen) 14-kén a nem-

zeti párthoz tartozó képviselők azt indítványoz-
ták, hogy kéressék meg ő Felsége eme gyülést
feloszlatni, minthogy octroyált szabályok szerint
hivatott össze, és intézkedni egy törvényes alapon
gyűlendő országgyülés iránt. Miután az unionis-
ták egyik szónoka ez inditvány czélszerűtlensé-
gét a többség helyeslése közt kimutatta, a nem-
zeti pártbeliek kiléptek az országgyülésből.

** (A horvát országgyülés megalakult.) El-
nökké Vacanovic, első alelnökké Zivkovic, má-
sodalelnökké Majlevac választattak meg. Az ugy-
nevezett nemzeti párt véglegesen kilépett az or-
szággyülésből.

** (A gödöllői albumot,) melynek fényképeit
Beszédes Sándor készité királyné 0 Felsége szá-
mára, igen pompásnak mondják. Zöld chagrin-
bőrbe van kötve, négy sarkán tt»=inli .r«u^ u^ott
czimerével s a koronával, közepén e fölirat:
„Gedellő," belseje fehér moire antiqe, s a képek
nemzeti szalag segélyével emelhetők fel. A czim-
lap is fényképezve van. Tizenkét fénykép van
benne: a palota és annak különböző kilátásai, a
királyné kertje, a királyhegy, parkrészek, a bes-
nyői templom facsoportozatokkal, stb. Ez albumot
már október közepe óta birja királynénk.

•• (Békésmegy^be) az „Alföld" kimutatása
szerint összesen 1132 példány hirlap jár és pedig
politikai napilap 265, politikai hetilap 221, egy-
házi és iskolai 33, humoriatikus 101, szépirodalmi
186, szaklap 101, vegyes tartalmúak 225 példány-
ban. A nyelvet illetőleg a lapok nagyobb része
magyar; a német 107 példányban van képviselve,
melynek felét „P. Lloyd" képezi; tót nyelvü jár
ötféle 9 példányban; román ötféle 6 példányban,
végre 1 lengyel és 1 krakói héber lap.

** (Az 1866-ki események) folytán történt
határváltozás ügye Ausztria és Olaszország kö-
zött végleg elintéztetett. Az ausztriai bizottság
elnöke Kirchsberg tbk. e napokban hozta föl
Bécsbe a zárjegyzőkönyvet, mely szerint mindkét
fél kivánatai teljesen ki vannak elégítve.

** (Közép-Szolnokmegye) képviselő-testülete
gr. Péchy Imre, erdélyi kir. biztost tiszteletbeli
tagjává választotta, s a fényesen kiállitott okmányt
f. hó 9-én adatta át egy küldöttség utján.

** (A baranyamegyei bizottmány) legutóbbi
ülésében elhatározta, hogy az ülésterem számára
megszerzendi Deák Ferencz, gr. Széchenyi István
és gr. Batthyányi Kázmér arczképeit. Utóbbi,
mint tudjuk, Baranyamegye főispánja volt.

** (Tompa Mihály) életrajzában, melyet f.
évi első számunkban közöltünk, mint biztosan ér-
tesülünk, egy kis nagyitás csúszott be, a költő
egykori testi erejére vonatkozólag. Vaspatkót
nem görbített, hanem egy játék franczia (52 leve-
lű) kártyát összefogva elszakított; ennyi az egész.

** (Miksa császár holttestével) a „Novara"
jan. 15-én este Triesztbe érkezett; a főherczegek
azonnal a hajó fedélzetére mentek, hogy boros-
tyán koszorut helyezzenek a koporsóra.

•• (E hó 14-én megérkezett Bécsbe) azon orosz
küldöttség, mely néhai Miksa császár temetésén
hivatalosan fog jelen lenni az orosz czár részéről.

Melléklet a Vasárnapi Ujság 3-ik számához 1868.
** (A nagyváradi izraeliták) legtekintélye-

sebb tagjai decz. 26-kán értekezletre gyültek ösz-
sze. Tárgya volt: „vajjon az itteni zsidóság a ma-
gyar törvényhozó-testület által majdnem egyhan-
gulag megszavazott és O Felsége által is már
szentesitett egyenjogositási törvénynyel szemben
némán akarja-e magát viselni, avagy ezen, a tör-
ténet lapjain arany betükkel feljegyzendő magasz-
tos tény folytán kiván-e Örömérzelmeinek kifeje-
zést is adni." Mindenki az utóbbi mellett szólott:
„Nyilatkozni fogunk szóval: hála isteni tisztelet
rendezése által; tettel: bőkezű adakozások által a
honvédalap és más hazai jótékony czélokra, külö-
nösen az iskolákra." Szóba jött ezuttal az is, vajjon
nem volna-e czélszerübb előbb bevárni, mit teend
Pest? Elhatároztatott, hogy nem. Tegyen minden
község minél hamarább, minél többet, ea ha netán
valami országos emlék alapittatnék, a város és
megye zsidósága bizonyára ehhez is járuland ereje
szerint.

** (Müvészeti szaklapunk) is lesz. A képző-
müvészeti társulat t. i. elfogadta a társulati szer-
kesztő azon javaslatát, hogy az évkönyvet szak-
lappá alakítsa át, melyet a társulat minden tagjá-
nak ingyen küld meg. A lap első száma már jövő
tebruár havában megjelenik.

(Mész Sándor hazánkfia) négy évi távol-
lét után Mexikóból hazatérvén, egy pompás chi-
nai államruhát hozott magával a nemzeti muzeum
számára. A „British Muzeum" Londonban nagy
összeggel kínálta érte, de ő inkább hazáját akarja
vele megajándékozni. A ritka darab néhány na-
pig Altér és Kiss boltjában lesz közszemlére ki-
téve.

** (Pulszky Ferencz európai-hirü gyűjtemé-
nyét) közszemlére állitja ki a in. akadémia épüle-
tében. Pulszky a gyüjtemény látogatásából be-
gyülendő összes jövedelmet az irói segélyegylet-
nek ajánlotta föl. A kiállitás e héten nyilik meg,
s még többször lesz róla alkalmunk szólani.

** (A kolozsvári választó polgárok) város-
negyedenkint értekezleteket tartottak, s mint a
„Köl. Közlöny" irja, a többség mindenütt Nagy
Féter ref. püspököt kiáltotta ki követjelöltül. A
baloldal részéről Vetter tábornok, a szélső balé-
ról Bernát Albert voltak a jelöltek- Hiteles érte-
sitést kaptunk, hogy utóbbi visszalépett s igy
csak Nagy Péter és Vetter fognak küzdeni.

** (Maros-Vásárhely) sok követjelöltje há-
romra apadott; ezek Dobolyi Sándor, Berzenczey
László, és a nagy müveltségü közügyekért buzgó
dr. Knöpfler Vilmos.

** (Miniszterelnökünket) a török szultán az
Ozmanlie renddel diszitette föl; az a legfőbb tÖ-
rök rendjel.

** (Trencsén városa) a napokban, képviselő-
testületéből kilépett két tag helyébe, elhatározta,
hogy az immár polgári jogokkal felruházott zsidó
lakosok közül választ ujakat, s ezen határozatát
azonnal foganatositotta is.

**(A nemzeti szinház helyárait) hir szerint föl
akarja emelni az igazgatóság: a zártszéket 1 ft.
10 krról 1 ft. 50 krra, állóhelyet 70 krról 80-ra.

** (Kézrekerült tolvaj.) Debreczenből a kö-
vetkezö sorokat vettük: Mint hiteles kútfőből
tudomásunkra jutott, a V. U. idei I-ső számában
emlitett tolvajság elkövetője, névszerint Endrődi
Nagy Ferencz vagy helyesebben Peringer Mihály,
ki bihar-megyei Szalárdi birtokos Cs. urtól részint
készpénzben, részint értékpapirokban több ezer
forintra menő összeget lopott el s megszökött, —
_Nagy-Váradról kibocsátott köröztetés folytán
r e c z

r e < ? z e i iben is nyomoztatván, ugyan a debre-
t o t t . *̂ _ kapitányi hivatal közegei által elfoga-
értékpan"12 e ^ ° P o t t pénzből tetemes összeg, az
nála Emí;? p e d i § h i á n v nélkül megtaláltattaknála. E m l l t e t t t o l y a j foly'ó j a n u á r u | _ é n > a n á k

megtalált tárgyakkal együtt a nagyváradi kapi-
tányi hivatalnak átadatott.

**(A nagy-kanizsai fögymnasium) alaptőké-
jéhez Festetics György gr. miniszter 1000 frttal
járult.

** (A városnál) dr. Havas Ignácz inditvá-
nyozta, hogy a dunai rakpart építését folytassák,
s a nyert telkek eladásából ez építésre évenkint
százezer frtot fordítsanak. Ez inditvány köztet-
széssel találkozott s azonnal állandó rakparti bi-
zottmányt szerveztek.

** (Sajnálatra méltó botrány) történt Temes-
vár egy külvárosi templomában. A görög-kará-
csony első napján a görög keleti egyházban a
szerb kántor erőszakkal kirántotta a románul
éneklő kántor kezéből az énekes könyvet és igye-
kezett őt kiszorítani a padból. Arománajku hivek
ellenszegültek a szerb kántor erőszakoskodásá-
nak. A miséző pap látva, hogy a román hivek
minden áron anyanyelvükön akarnak énekelni,
félbeszakitá a misét és papi öltönyét letette. — A
déli mise ugyanaz nap a szolgabiró és pandúrok
jelenlétében, bevett szokás szerint szerb nyelven
tartatott és zavar nélkül folyt le. Az ünnep másod
napján ugyancsak az eddigi gyakorlat szerint a
misének román nyelven kellett volna tartatni; a
szerb hivek azonban elzárták a templom ajtaját.
A román hivek panaszra mentek Nákó püspök
urhoz; ez azonban azon választ adá, hogy a tem-
plomnak zárva kell maradni; a román hivek tehát
a templomon kivül gyülekeztek össze és itt sza-
bad ég alatt pap nélkül végezték el imájokat;
mert papjok már egy év előtt meghalt, azóta pe-
dig a püspök senkit sem nevezett ki. — Igy
értesitik a pesti német lapokat.

** (Kihágás.) A kolozsvári szinház karzatán
egy siheder a lámpagyujtogatóval összeveszett és
azt zsebkésével keményen megszurdalta, ugy
hogy rögtön kórházba kellett vinni.

** (Névváltoztatások.) Redarcsik György
Bankáira, Freihauser Andor Szabadházira, dr.
Schmidt János gyermekei- és unokáival együtt
Kovácsra, Petrasovics Mihály Sziklásira változ-
tatták neveiket.

Nemzeti szinház.
Péntek{ jan. 10. „Gyöngéd rokonok." Vigjáték 3 felv.

Irta Benedix, ford. Radnóti'áy.
Szombat, jan. l l . „Afrikai nS." Opera 5 felv. Zenéjét

szerz. Meyerbeer.
Vasárnap, jan. 12. „A vén bakancsos és fia a huszár."

Eredeti népszinmü 3 felv. Irta Szigeti József.
Hétfő, jan. 13. „A falusiak." Eredeti vigjáték 3 felv.

Irta Szigeti József.
Kedd, jan. 14. „Álarczoa bál." Opera 5 felv. Zenéjét

szerz. Verdi.
Szerda, jan. 15. „IL Rákóczi Ferencz fogsága.1' Eredeti

dráma 5 felv. Irta Szigligeti. — Hetényi veterán szinész
60 éves jubileuma.

Csütörtök, jan. 16. „Dózsa Györgg." Eredeti opera 4
felv. Zenéjét szerz. Erkel F.

Szerkesztői mondanivaló.
— K. T. K. A két czikket köszönettel vettük; mind-

kettőt rövid időn közlendjük. Üdvözlet.
— Krassova. M—y. A közlemény érdekes s nemso-

kára megkezdjük. Intézkedni fogunk, hogy kivánata tel-
jesüljön.

— Pest. Dengezich. „A temető"-ben van eszme; csak
még a forma nehézkes. Ezen csak sok gyakorlat segíthet.

— Szálam z. G. J. Örömmel vettük, reméljük s
óhajtjuk, hogy mielőbb hasonló küldemény kövesse még.
A megbizá=ban eljártunk.

— B. Gy. A czikkből, a mit lehet, föl fogunk hasz-
nálni. Az ajánlott munkára kiadónk nem vállalkozhatik.

— Bókod. V. J . A magyar kölcsönös biztositó-bankot
llető minden tudakozódás Kulisseky János urhoz inté-

zendő, Pesten, az „Angol királyné" szállodába.
— S.-S/s.-György. S. L A kérdezett lap czime: Jog-

tudományi Közlöny, ára félévre 4 frt. Kiadó-hivatala:
Egyetem-utcza 4 sz. Egyébiránt összes hazai lapirodal-
munk statisztikai összeállítását legközelebb közlendjük.

— Miskolcz. U. K. A multkor küldött képek nagyon
elkésve érkeztek; alkalmi képeket pedig csak idejében
közölhetünk. A most küldöttet föl fogjuk használni. Táj-
képekből átalában csak a legérdekesebb vagy legszebb
pontokat kell válogatnunk

— Élesd. M. G. A térkép közlésére lapunk nem igen
alkalmas tér; de a képeket s a szöveget, kivált ha valami-
vel rövidebbre lehetne vonni, szivesen fogadjuk. S előre
is biztosítjuk, hogy a kézirattal mindenesetre kivánata
szerint teendünk.

— Munkács. O. Gy. A sürgetett kézirat a Pol. Ujd.
deczemberi utolsó számában megjelent.

— NagySzőllős. O. L. Az illető czikk csupán a
miatt maradt, el, mert a kép nem volt használható. Szíves-
ségéért fogadja köszönetünket.

SÁKKÜÁTÉK.
425-dik sz. f. — Szirmay Jánostól.

(A pesti sakk-körnek ajánlva.)
Sötét.

LL m

a b c d e f g h
Világos.

Világos indul, s 5-ik lépésre matot mond.

(Számos és buzgó sakkbarátainknak figyel-
mébe ajánljuk a hirneves mester fentebbi szellem-
dás feladványát, a melyet ez évi jutalom-felad-
ványul tűzünk ki. A jutalom, melylyel a megfej-
tőknek kedveskedünk, ezuttal is egy-egy könyvből
fog állani, melyet az illetők szabad tetszésök
szerint választhatnak a következő sorozatból:

Arany-. Toldi. — Jókai: Kárpáti Zoltán. — Ujabb
magyar lantosok. — Guizot: Az angol forradalom tör-
ténete. — I. Napoleon császár élete. — Háboru-könyv.
Az 1866-diki hadjáratok ismertetése (képekkel). — Szilá-
gyi Sándor: Vértanuk. — Az 1867-diki magyar miniszte-
rium (képekkel). — Bozóky: Koronázás-könyv. — Orszá-
gos Naptár 1868-ra. — Aurora-Naptár 1868-ra. — Szini:
A magyar nép dalai és dallamai. — Arany János és b.
Eötvös J. arczképe.

Pályázati határidő f. évi február 20-ka. — A
megfejtéshez a jutalomkönyv kijelölését is kérjük.)

— (A pesti sakk-kör) jan. 12-én tartott tiszt-
újitó közgyülésen a titkár mult évről szóló jelen-
tését felolvasván megvizsgálták a pénztárt s ugy
találták, hogy ez évben a tőke 92 ft. o. é. és 93 kr.
szaporodott. A körnek van jelenleg 53 rendes és 7
rendkivüli tagja. Elnökké Erkel Ferencz, alelnökké
Brode Lipót, titkárrá Kubinyi Béla, pénztárnokká
Ginter Károly választattak általános szavazat-
többséggel. Választmányi tagokká: Erkel Elek,
dr. Spitzer Lipót, Strauss Henrik, Ternyei Ferencz,
Zaary Zsigmond, dr. Vidor Zsigmond; végre tisz-
teletbeli tagokká b. Messena István és gr. Pon-
grácz Arnold urakat választotta a közgyülés.

s i t a s . A 423-ik feladványban d7-en hibásan
áll világos gyalog sötét helyett.

HETI-NAPTAR.

Vasár.
Hétfő

21! Kedd
22 Szerda
23 Csőt.
24 Péntek
25'Szóm.

Január
E2Jéz.sz.neve
Fábián s Sebest.
Ágnes szűz
Anastáz, Vincze
B. Assz. eljegyz.
Timóth, Pelicz.
Pál fordulása

E 2 Marius

gnes
i

Ág
Vincze
Imrike
Felician
Pál fordulása

Január (ó)
7 G Ker. János
8 György
9 Polieuctus

10 Naz. Gergely
11 Theodoz
12 Titiána
13 Hermyla

Teb.Ros.
24 Efraim
25
26
27 Ezekiás
28 Szád. kiz.
29 [Sab. Bo

1 Sebát, R.

f. P.
298 42
299 43
300 44
301 45
302 46
303 47
304 48

6. p
7 42
7; 42
7 41
7 40
7 39
7 38
7 37

Hold változásai. % üjhold 24-én, 6 őra 47 perczkor este.

6. v
4 39
4 40
4 42
4 44

4 48

f. p.
240 12
252 22
264 14
276 9
288 6
299 55
311 45

P-
2 55
3 55
i 51
5 42
6 29
7 10
7 46

ó. p.
0 56

32
2 12
2 56
3 46
4 43
5 40

TARTALOM.
Tatai András (arczkép). -~ 1849-ből. — Perczel Mór

emlékirataiból (vége). — Igazító vélemény a dérről (folyt.).
— A japáni „sárkány-társaság" mutatványa (képpel). —
Mátyás király Szabácsnál (képpel). - A gödöllői kastély
(képpel). — Udvari vadászatok I. Lipót a l a t t - — A nagy-
rőczei harang föliratáról. — A hirtelen halálesetek. —
Egyveleg. — Tárház: Irodalom és müvészet. — Közintéze-
tek, egyletek. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közleke-
dés. — Mi ujság? — Nemzeti szinház. — Szerkesztői
mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.



Ay c.-
2 ft. 50 kr.
palaczkok-
I ft. 50 kr

Pezsgőbor
közvetlen Francziaországból behozva,
vámmentesitve, ládákban 6 palaczkjíval
s feljebb a Champagne leghimevesb

gyáraiból, u m.
Moét &Chandon á Epcrnay cémant

rosé 2 ft. 50 kr.
Napoleon grand viu á

rosé
A fentebbi fajokbó; Vi

ban
A pénzösszeg beküldése vagy utánvét

mellett alulírottnál megrendelhető.
A pakolás ingyen. 20 palaczk vétel-
nél 5% engedetik. 2289 (12-50)

Alexander Floch,
in Wien, Ober-Dőbling Nr. 28

En gros. BOCS F ' n detail.

legnagyobb kiállítása
a bel- s külföld elsö s leghimevesb

gyáraiból,
am Graben, im Innern des

Tratlnerhofcs.
A legujabb s legnagyobbszerüraktár

ar an y r á m á s - tükrökből
5-150 ftig,

csillárok, érez- arany és farámák-
ból. arany-és kárpit-léczekbol min-

den térimében és nagyságban.
Legnagyobb raktára a legnemehb s

legfinomabb
i l l a t s z e r e k n e k

Hűmmel Eogen-tól London és Pá-
risban.

Kitünő finom s valódi kölnivíz .Johann
Maria Farinától KAlnben. Raktára

közvetlen importált chinai
nyers keiider-szftiiyegcknek,

legczélszerübbek irodák, intézetek,für-
dők és háztartások számára, rőfje 85

kr. — 1 ft. 10 krig.
Valódi aiifrol íliea-és csemege

teritékek és saniovárok,
oj-ezüst és brlttania érezböl, 1 fü.
50 kr. és feljebb egy thea-kanna, itt

még soha nem látott mintában.
Újdonságok a legkitünőbb gyárakból

ugymint:
bőr-, fa-, breince- és diszmü-

tárgyak
jsmég több ezerre menő a raktárban

található áruezikkek.
50,000 groszbeinhaui és angol

iró-aczéllollak,
egyedüli főügynökség Ausztriában, me-
lyek valódiaáguk bebizonyitása miatt a
gyári-jegyekkel ellátva vannak, 1 grosz
ára 30 krtól — 2 ftig, l tuczat ára 3

krtól - 1 ftig
Iró- és rajzoló-eszközök,

8 minden az e tárgyban vágó áruezik-
kek eredeti gyári áron. Mindennemü
nyomtatványféliek, u. m. kőnyomata
látogatási jetcyek, monograinmok,
gtb. elvállaltatnak és eszközöltetnek.

Vizsziirő-készülelck.
50 krtól 10 ftig, melyen a legtisztátla-
nabb s legroszabb viz nehány percz
alatt kristálytisztává tétetik, egyedüli
raktár az ausztriai államokra nézve ná-
lam, Bühring C. és társától Ham-
burgban.

A megrendelt tárgyak általam min-
den irányban a, pénzösszeg beküldése
vagy postai uténvét mellett megküldet-
nek, az árak a legolcsóbbért fognak
számíttatni. 2364(4-12)

Iparmű-bazárom részletes ár-
jegyzékeit bérmentesen küldöm meg.
Nagybani vásárlókat levél által tudósi-
tandom.Minden nálam fel nem található
áruezikkek provisio nélkül megszerez-
j tétnek. A megrendelő leveleket kérem
ekép czimezni:

Simon (iraniclistadteii,
am Graben, im Innern desTraüner-

hofes, Wien.
P ^ " A levelezés s értekezéc, magyar,
tót,franczia és angol nyelven történhet.
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HIRDETÉSEK.
Legdicsöbbne! tapasztalt s a

Dr. Bóringuier Ii.

KORONA-SZESZE,
(vagy a kölni viz quintessentiaja)

- .... 1 eredeti üvegcse ára 1 forint 25 krajczár.
Legkiválóbb minőségben — nem csak mint igen kellemes

szagos es mosdóviz, hanem ugy is, mint az élet-szellem ébresz-
tésére és az idegek erösitésére szolgáló dicső gyógyszeres
segelyszer.

Dr. Snin de Bontcmard
ILL&TOS FOGPASZTÁJA

V* és V2 csomagokban, ára 70 és 35 ujkr. A legol-
csóbb, legkényelmesb s legbiztosabb tisztítószer a
fogak és foghus épségben tartására; ezen paszta,
egyidejüleg azegéss szájüregnek igen jótékony fri-

I seséget kölcsönöz.
Dr. Béringuier ÍJ.

NÖVÉNYI HAJFESTÖSZERE
(tokban, kefécskével és csészével, teljes készülék,)

„ ára 5 ft.
Mint a czélnak teljesen megfelelő és általában ártalmatlan

szer ismertetett el a haj és szakáll, valamint a szemöldöknek
bármely tetsző árnyalatbani tartós festésére.

Dr. HARTUNG

GHINAHÉJ-OL&JA,
a haj fenntartására és szépítésére, (be-
pecsételt s bélyegzett üvegcsékben ára

85 ujkr.

eámöbb sikerrel megpróbált
BORCIIARDT

o-vos tudor

ILLATOS XÖVÉNY-S)fi\PPANA,
a bő-szín szépítésére és épségbftn tirtására, megpróbálva mm-
don affíie liőm.enny ellen, ajánlhitd továbbá mindennemü fürdő-
nél sikeres eredaiénynyel;:Zeredeti darabokban, ára 42 ujkr. ~

Dr. IiIM>i:s tanár

NÖVÉNYI RUDAS-HAJKENÖCSE,
•lőmozditja a haj fényét és ruganyosságát s egyszersmind a
citető szilárdítására is igen alkalmas; ~ eredeti darabok-

ban, ára 50 ujkrajczár. —

BALZSAMOS OLAJBOGYÓ-SZAPPANA,
„int envhe s egyuttal hatályos napi mosdószer még a leggyön-
•édebb'bőrü hölgyek és gyermekek számára is a legjobbnak

ajánlandó ; ™eredeti csomagokban,ára35 ujkr. ZZ

Dr. Béringnier L.

NÖVÉNYGYÖK-HAJOLAJA,
iosszabb használatraelégséges üvegekben,) árai ft, ^ ^ . ^
k legalkalmasabb növényi alkatrészekből összeállitva a haj és
.zakátl fenntartására, erősítésére és szépítésére, s az oly kelle-

metlen fejkorpa és bórmoh-képzódés eltávolítására.

Dr. KOCH
NÖVÉNY-CZUkORKAI,

(eredeti doboszokban,) ára 70 és 35 ujkr.
Ezen, a legkiválóbban alkalmas fü- és no-

vénvnedvekből állapodonságra hozott noveny- ...—
ezukorkák a legelismertebb véleményezések nyilvánításával ta-
lálkoznak és különösen köhögés, rekedtség, torokbántalmak,
elnyákosodások stb. eseteiben csillapitólag hatnak.

Dr. IIARTUNG

NÖVÉNYHAJKENÖCSE,
a hajnövés ujraébresstésére és élesztésére, (bepecsételt, bélyeg-

zett üvegtégelyekben,) ára 85 ujkr. ,—.,
A föntebb elősorolt, hasznosvoltuk és szilárdságuk által annyira kedveltekké vált különleges czikkek,
a valódi minöségérti jótállás biztositása mellett, városára nézve egyedül s kizárólag kaphatók:

Török József Jexovitz M. Scholz J. Kiss G. SztllDa G.
l gysztár a „sz. lélekhez" gysztár a „Magyar városi gyógy sztár; gyógyszertár győgysztár a szé-
' király-utcza 7. sz.; királyhoz";

a „kigyóhoz ; natéren.

BITn h l l ü d v a r i %P°J' Ráth P.
H U H A l i szertár: gySzerész,Tabán.

valamint a következő bizományos uraknál Magyar- s Erdélyomágban . a kapcsolt részekben:

Bakats M. Prochaska |
kereskedése,gyszeré3z;

A. Kabin: Tyroler és Schle-
singer.

Almán: Koby Beck.
AHsolil: Lange Antal.

I Arad : Tadeschi J.. Sohaffer
Alb és Elias Armin gysz.

Rája: Klenancz és Babocs.
Bártfa: Waniek és társa.

| Ii. Gyarmat: Moldoványi S.
! Besztercze: Kelp Pr., Dietrich

ég Fleischer.
Bonyhád: Straicher B.
Breznóbánya: Göllner és fia.
Böszörmény: Lányi M.
Bazin: Streicher Gy.
Brassó: Stenner F. és Jeke-

lius F. gysz
Csáktornya: Kárász A.
Csonfírad: Roth Róbert.
Csákvár: Lukács Gyula gysz.
Csanád : Telbisz J,

| Debreczen: Czanak J. gysz.,
Rothsehneck Em. gysz., Ge-
rébi és Hannig.

, Detta: BraumüllerJ. gysz.
I Déva : Bosnyák A.
D. Földvár: Nádhera P
Deés: Krémer S
Erzsébet varos: Schmidt A.
Érsekujvár : Latzko F. és fia

| Eperjes: Zsembery lg. és Pap
J. S.

Eszék: Horning J. gysz.
Eger: Pillér J.
Esztergom: Bierbrauer C
Facset: Hirechl D.
Gyöngyös: Koczianovich J.
Georgenberg: Hensch Ed.
Gölnirz : Fischer C E.

| Győr: Szailer Gyula.
I Gy.-Szt.-Miklós: FröhlichE
Gyula: Oerley Istv. gysz. é

'Winkler F. E.
IHalas: HirschlerD.
Hatzfeld: Schnur J. F.
Högyész: Rausz W- és fiai.

II.-IW.-Vásárhely: BraunJ.
Heves: BL.u J.
lítló : Tirscher G. gysi.
iaszberény; Leitner K.

Jolsva : Porubszky S.
Kassa: Eschwig E. és fia, Quirs-

feld K és Münste' Gyula.
Kaposvár: Kohn Jak
Késmárk: Genersich A. gysz.

és Faikiss J. gysz.
Kecskemét: Markovits G.
Keszthely: Singer Mór.
Komarom: Belloni A.
Kalocsa: Behr L B.
Kisújszállás: Nagy S.
Kisbér: Stern E.
Kolozsvár: Wolf J. gysz. és

Engel J. gysz.
Kormöcz : Ritter J.
Kun-Szt.-Miklós: Csappó G.
Károlyfehérvár: Matherny

E., Rusz J.
Kőszeg : Bründl J. gysz.
Kézdivásarhely : Fejér L.
Lippa : Csordán A.

iiptó-Szt.-Miklós: Krivosz J.
Losoncz : Bódy J. E. és Ge-

duly A. gysz.
Lőcse : Kubatschka G.
Lnblo: Glatz J.
Lugos : Schiíszler A.
Léva: Boleman E. gysz.
Makó : Opsovszky S.
Magyar-Óvár : Czeh S.
Marczali: Istl A. özv.
Marosvásárhely: Fogarassy J.
Mohács: Fögler Antal.
Miskolcz: MedveczkyF.gysz.

és Spuller Ferencz jr.
Moór: Ebner J.
Munkács : Haupt J. L. és Ho-

rowitz S.
Malaczka : Röhrich J. gysz.
Nagy-Bánya: Haracsek J.
Nagy-Abony: Lukács A. gysz.
Nftgy-Károly: Schöberl C.

Nagy-Mihály: Brenning F.
Nyírbátor: Legányi E.
Nagy- Varad: Huzella M. és

Janky A.
Nagy-Kanizsa : Rosenfeld A.
NagykiUinda: ManojlowitzP.
Nagy-Szeben: ZőhrerJ.F. és

Lurz J.
Nyíregyháza : Reich és Pav-

loviíz.
Nagy-Becskerek: Pyrra J.
Nagyszombat: Heuffel C. F.
Nyitra : dr. Láng E. gys,z.
Nádudvar: Lippe S.
Nagy-Kalló: Mandl S.
Nagy-Enyed: Horváth F.
Oraviczai Schnabel Gy.
O-Orsova: Böhme K. könyvk.
Paks: Flórián J.
Pancsova: Huber J.
Popa: Bermüller J.
Petervárad : Nagy J.
Pécs: Adler A. és Zách K.
Pozsony: WeinstablC. és Hein-

rici F. gysz.
Putnok: Fekete F. gysz.
Pozsega: Kusevic Sp.
Rimaszombat: Kratschmar K.

.Rozsnyó: Feymann A.
| Rózsahegy: jureczky gysz.
!Rom.-IiUgos: Popovits J.
|Sassin: Müke A. gysz.
| Segesvár : Miszelbacher J. B.
'• és fiai.
iSelmecz: Dimák J. C.
Szombathely : Tempel F.

gysz., Pillich F.
Székesfehérvár: Deutsch R.,

Légmán A. és Braunj, gysz.
Szamosujvár: Placsintár G.

és fia gysz.
Sz. Egerszeg: IzsóF.
Szentes: EisdorferG. gysz.
Szathmar: Weisz J.
Szabadka: Farkas J. és Si-

mo ny J.
Szegszárd : Brassay M. gysz.

G

Szeged: Kovács M. gysz, Ko-
vács Alb. gysz., Fisch«r é
Schopper. 2238 (8-0>

Sz. Udvarhely: Kauntz J. A.
Szereda: Gozsy A.
Sz. Kereszturi Binder M.
Szasz-Régen: Kinn Ján.

és Wachner T.
Siklós : Holmik F. gy.
Szigeth: Tyrnauer G.
Sz.-Somlyó: Ruszka Ign.
Szoboszló: Túry J.
Sopron : Éder F. gysz. Pach-

hofer L. és Mezey A. gysz.
Szolnok : i Braun J. és Ho-

ránszky Istv. gysz.
S. Szt.-Gy«rgy: Vitályos B.
Sz. Várallya: Gerber E. és

Weisz Mátyás.
Tasnád: Szongott J.
Temesvár: Quiriny A. gysz.

PecherJ. E. gysz., Jahner K.
gysz. és Kuttn M.

Thorda: Rigó J. Friedr.
Tolna: Hofbauer M.
Trencsén : Kulka Izid.
Topolya: Sárkány L. gysz.
Tata: Merkl A. könyvk.
Vj-Verbász: Singer H.
Unghvár: Liszkay J.
U.j-Becse: Weliacliajun.
Ujvidék: Schreiber Férd.
Versecz: Fuchs J.
Vagujhely: Baiersdorf L.
Vukovár: Stanits T.
Verőcze : Doma L. ét Bésr J.

K. gysz.
Várasd : Tauschek S. A. és

Halter A. gysz.
Veszprém : Guthard fiai.
Vácz: Michalik és Meiszner.
Zenta: Wuitetestv.
Zombor: Popits J. ésFalcione

Gyula.
Zágráb: Cejbeck J. J. gysz.

és Hegedűs Gyula.
Zimony: Joannovicz A. D.
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Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-uteza 4 sz.) megjelent és minden
könyvárusnál kaphatók:

az 1868. évre szóló általánosan kedvelt dús tartalmu

TAR
ugymint:

ORSZÁGOS NAPTÁR
Magyarország és kapcsolt részei számára. Szerkeszti Rézö Ensel Sándor.
Harmadik évfolyam. Teljes tiszti névtárral. (208 és 176 lap) borítékba

füzve két forint.

KEPE S-NAPTAR.
Szerkeszti BALLAGI MÓR, tanár. XIV. évfolyam. Ára 50 krajczár.

FALUSI GAZDA NAPTÁRA.
A földmivelés, kertipar és gazdaság évi közlönye, földbirtokosok, kertész-
gazdák, lelkészek, iskolatanitók és gazdatiszteknek ajánlva. Szerkeszti

Dr. FARKAS MIHÁLY, földbirtokos. IV. évfolyam. Ára 80 kr.

Határ idö-naptár,
mindennemü

hivatalnokok, ügyvédek, jegyzők, orvosok, gazdatisztek,
üzérek és utazók számára.

Kemény kötésben 1 forint 20 krajczár.

AURORA.
Album-naptár magyar hölgyek számára.

Szerkeszti TÓVÖLGYI TITUSZ. — IL évfolyam. Ára 60 kr.

tlíuftrtrtcr

für Unjjorn unt*
fjerauSgegeben Don @. ©• — II. Saljrgang. 60

A magyar gazda

táreza-naptára.
Szerkeszti KÉGLY SÁNDOR. — IL évfoly am. Kemény vászonkötésben lft.

Felsőbb tanintézeti

TÁRCZA-NAPTÁRA.
Ktftve 1 forint.

BUIHESTI KEFES-NAPTifi
a magyar nép számára. — Szerkeszti TATÁR PÉTER.

. Kisgazdák naptára
a magyar nép számára. — Megírta EGY KISGAZDA. Ára 30 kr.

Titkos betegségek
bámulatos sebességgel alaposan gyó-

gyittatnak meg,
Tauber orvostudor

volt tábori főorvos által,
felsó-országuton, 7-dik sz. a. „Szeged
városához" czimzett kávéház átellené-
beni emeletes házban.

IW~ Rendel l l órától dílutáni 8
ö r áig. Jutalék díjjal terhelt levelekre
válasz adatik. 2374 (1—12)

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-uteza 4-ik
szám) megjelent és minden könyvárusnál kapható:

A közös viszonyok rendezésére
vonatkozó okmánytár.

(A tizenötös albizottmány javaslata. — Külön vélemény. — 1866. november 17 ki kir.
leirat. — Deczember 20-kí felirat. — Ahatvanhetes bizottmány tanácjkozmányai. — El-

fogadottjavaslat. — 1867. febr. 17-ki k. leirat.)
Nagy 8-rét (VIL és 121 lap). Füzve 1 forint.

A népszerü, könnyü s rövid

Falusi
PRÉDIKAGZIÓK

II., III. és iV-ik évfolyama,
kapható Pécsett Mendlik Ágos-
tonnál. Ára egy évfolyamnak 3 ft.
20 kr., posta nélkül 2 ft. 2375(1—8)

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-uteza 4-ik szám) meg-
jelent és minden könyvárusnál kapható:

TÖRVÉNYEK
hivatalos rendeletek gyüjteménye,

a nemzeti felelős kormány visszaállításától fogva.
Kiegészitő jegyzetekkel.

• • Szerkeszti

°KRÖSS BÁLINT,
ügyvéd és magv t;hites ügyvéd és magvar

Bto4 fü.*: 1-34. sz. 1867*
Második füzet: 35-70. sz. m é ^ ^ ^ g £«
Harmadik fiket: 71 ^91. sz. junius liíffljSi„ 9 ^ ' lú
f »Kye«lik füzet: 92-103. sz. augusztus 8.tólTzept % ie ' 50
°t««»ik füzet: 104-120. szeptember 26-ig P . g . ' ^0

Nagy 8-rét. — Borítékba füzve, ára egy-egy füzet 50 krajczár.

jóféle s tisztaizlésü

kávé csak 2 ft. 80 kr.
5 f o n t

Portorico-kávé •
Arany-Java-kávé
Laguayra-kávé •

3 ft. 40 kr.
3 „ 80 „

Plant-Cej Ion-kávé
é fi

4ft.25kr.
Cuba-kávé egész finom . 4 ,, 50

á é éGyöngy-kávé egész finom 4 „ 25 „
továbbá:

Czukor, brasüiai-rhum, egy pint 1 ft., legfinomabb janiaikai-rhum,
Pecco-virág- és Souchong-t'hea, sardinák, mustár és sajt-félék a leg-
jutányosb áron kaphatók Pesten,

Bauhofer és Jármay-nál,
a két szerecsen- és Lauion-utcza szögletén, 11-dik szám alatt.

_ _ Vidéki megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy utánvét mellett a leg-
gyorsabban eszközöltetnek. 2374(1—0)

IPF*Ilemenet a két szerecsen-utezába: a váczi-utról a marokkó
házzal szemközt.

egy mivelt gyermektelen protestáns nő vagy jó családból való kisasszony, ki a ma-
gyar, német s netalán a franczia nyelvet birja, és egyszerü háztartás vezetésében jártas,
kisebb leánykák mellé anyai gotidviselőnőnek.

Bővebb értesitést ad Kéler Ferdinánd Eperjesen. 2375 (1)



Gyeiinek-vászonnemück és keresztelő készletek.
Ingei. Fökötök. Felöltök. Hosszu vánkosok. Keresztelő készletek: 14,18, 24, 36 ítig és fölebb, bármely színben.

TÜRSCH F.-néí Pesten, váczi-utcza 19-ik szám, a „nagy Kj<stff*fc mellett.
árjegyzék hérmentve2257

Heckenast Gusztav kbnyvkiadó-hivataláb.m Pesten, (egyetem utcza -i. az.) megjelent,
és minden könyváiusnál kapható:

A magyar alkotmány

UJABB TORVÉNYEI,
s az 1848-ki törvények módosítása.

Kiegészitő jegyzetekkel.
Nyolczadrét. — Fiiive 30 krajczár.

ötödik kiadás,
(magyar nyelven második.}

A nemi élet

titkai s veszélyei
Értekezések nemzés ,terhecség-, ön-

fertőzés-, magómlé3-, sápkór-, fehér-
folyás-, közösülést tehetetlenség-, női
magtalanságról stb., ez utóbbi beteg-
ségek óv- és gyógymódjaival.

Függelékkel a bujakóri ragályssásról
ésDr.Rodet, lyoni orvos

ragályellesii legbiztosb óv-
szeréről,

a férfi és nöi ivarszerek boncztani ábráival.
Ara : i ujforint.

Postán megküldve 10 krral több
utóvétellel 4« kr. több.

Megrendelhető szerzőtől következö
czim alatt:

Dr Biber V P.
Pesten Jozstíf-utcza 66-ik számu

2818(9-12) aját házában.

Tárgy ismerőknek: •
közvetlen Holland, Francziaországi

ÍN a Iraiu-iirt gyarmatokból behozott f
liqaear«k : Chartrtnse, Crem» de \
the, Creine de Moc«, bacas et de
Vanille. — Legfinomabb ó Jamaica
Ham, Arrac, Cognac; közvetlen An-
golországon át behozott uJNZfdésÜ
chinaitheak, ezek közt a legjobb s
legerősebb keverékek, bécsi fontja 2
fttól 10 ítig. — Vörös B«rdeanx-
Pnnsch, legfinomabb düsseldorfi
punschessentia. - Raktára a legfino-
mabb s legerősb tisztaizlésfi pörkölet-
len kávénak bécsi fontja: 60, 65, 70,
96 krig. — Ceylon kávé fontja 75, 85
kr., különösen ajánlható. — Befő-
zött gyümölcs, mely a párisi világtár-
laton tiszteletteljes megemlítésben ré-
szesittetett. — Árjegyzék, ingyen és
bérmentve. — Megrendelések utánvét
mellett gyorsan és pontosan teljesittet-
nek. — UO font kávé vagy másegyéb
tárgyak megrendelésénél 10 ft. értékig
és feljebb az áruezikVek az illetőkhöz
legközelebb esö vasuti vagy gőahajózási
állomáshoz bérmentve küldetnek meg.

Ciim: Simon Graniehstfidten's
Thee- and Hum-Depot, am Graben,
Trattnerhof im Dnrchgange rechts.
- Wien. 2339 (6-12)

Die in Wien 1866 pramiirte SAMENHANDLUNG

Bruder Frankl in Prag,
Schülingsgasse (Poric) 1074-11, Hotel „Englischer Hof"

kauft und verkauft
Kiefern-, Fichíen-, Timothee-, Klee-Sanien, Wechselweizen, Staudeu-

roggen (Kom), schwarzen Hafer etc. etc.
empfiehlt sich zum Bezuge von

echten Magdeburger und Quedlinburger
Zucker- und Futterrüben-Samen, rothen
(Brabanter und steieúschen), weissen Klee-
samen, franz. Luzernar, Pernauer und Ri-
gaer Kron-SSe-Leinsamen, amerikanischen
Pferdezahn-Mais, Kukurutz, Lupinen, Wi-
cken, Buchweizen, Esparsette, Raigrasarn,
Honiggras, Wiesenfuchsschwanz, Ceratoch-
lea australis, Acker- u. Riesen-Spörgel, Se-
radella, chines. Oelrettig, engl. Turnipssa-

men, Klee- und Gras-Mischungen,
überhaupt von allén Arten

Klee-, Gros-, Futterpflanzen, Futter- und
Runkelrüben-, Futterivurzeln-, Futterm'óhren-,
Oekonomie-, Handels-, Wald- und Oemüae-

Auftrage auf die vorzüglich bewiihrten,
25- bis 3öfaches Ertragniss lifernden

1867er Probsteier
Saatgerste and Saatbafer,

in plombirten Originalsacken von circa 2l/»
Mtzn.,

engllsch. Saatgetreide, (Gerste, Hafer,
Winter- and Sommer weizen)

in Siicken aungefáhr 23/* n. ö. Mtzn.,
franz. Sotuiuerweizen

in Sacken á 180 Pfd.,
u. andere bewahrte Saatgetreide,

welche mit il. 10 Angabe per 1 Sack verse-
hen sind, werden von Febr. an, von jenen

auf echte Original-
engl., amerik., HeiligenstUdten und andere

-- . »- . - «• i mr i . . m
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ELÖFIZETÉSI FELHIVÁS

„MAGTAR POLGÁR"
Il-dik évi folyamára.

Midőn lapunkat inegalapijjpttuk, nem éltünk egy pillanatra sem abban a boldog
csalódásban, hogy valami rózsaszinü pályára léptünk, mert éreztük, hogy a kezdet ne-
hézségei mellett olyan elemekkel is harczra kell hogy szálljunk, melyek ellen nem
lesz szabad fegyvereinket használni, s mégis harczolni kell. Utat kellett törnünk
olyan helyeken is, honnét szándékosan szorítottak ki a multban minden szabadelvü
eszmét, a munka annál terhesebb volt, mert olyan sajtótörvények között kellett hogy
haladjunk, melyek a véleményszabadságról tudni sem akarnak, melyek az alkotmánynak
még csak csiráját sem hordják magukban, s homlokegyenest ellenkezésben vannak 48-ki
törvényeinkkel.

Azonban volt egy hang, mely igy szólott felénk: közel a virradat, haladjunk
odább 1 Mi követtük lelkünk erős meggyőződésével az intő szót, azon biztos tudatban,
hogy ha lastan is, de a czél felé közeledünk.

Küzdelemteljes munkánkban akadtunk s oksj.or nem várt, támadókra; de akad-
tunk munkás baráti kezekre is, melyek önzéstelen buzgalommal támogatták törekvé-
síiiket, s ezekről hálával emlékezünk meg.

A jövö év is együtt fog minket találni, s igy bátran nézünk szembe a teendők
h i mázával.

Programmunkat isinerik olvasóink,mert egy azaz országgyülés szabdt'lvübal-
ohialáéval, mely jövöre is irányadónk lesi.

A „Magyar polgár" tehát a királyhágóninneni részekben egyetlen közege lesz
ezután is azon szabadelvü ellenieknek, mely törhetlen erélylyel küzd alaptörvé-
nyeink msllett, s valahányszor szükség van reá, a hatalom tulkapásai ellen.

Visszahódított alkotmányunkat mindig olyan közvagyonnak tekintjük,
melynek rendezése körül e haza minden polgárának egyenlő rész kell jusson jog-
és kötelességekben.

Tárczarovatunkra kiváló gondot forditunk, s az első évi folyamban tőlünk nem
függő akadályok miatt elmaradt „Okmány tár"-t olyan önálló .korrajzokkal pótoljuk ki,
melyek nem csak érdekesek, de tanulságosak is lesznek azok számára, kik hazánk tör-
ténetét előszeretettel tanulmányozzák.

imr-ar Lovassy László pöre, elitéltetése és fogsága " ^ S
czimü korrajzunk közölhetésének ma már megszüntek akadályai, s lapunk U-ik évi
folyamának legelsöbb számában okvetlenül megkezdjük. E korrajzban adjuk
Kossuth Lajosnak egy vádiratát is, mely énemben mais páratlan szépséufl. — Adni
fogjuk tovább*:

Bem József eredeti levelezését és hadi terveit 1848—49-böl.
E ritka becsü okmányokat a feledhetlen hős vezér eredeti és sajátkezű iratai

után közöljük.
A királyhágóotuli munkatársaink Jókai MOT, b. Podmaniczky Frigyes, Vá-

rady Gábor, Jámbor Pál, s több mások igéretét birjuk, hogy közreműködéseikkel tá-
mogatni fogják lapunkat.

Rendes heti szemlét fog vezetni lapunk állandó munkatársa Jónás, ki króni-
kájában minden érdekes társadalmi mozzanatot, vagy belpolitikai eseményt feljegyzend.

A megyei élet pontos és gyors eredeti tudósításokat hozunk.
Újévtől kezdve ismét eredeti távirati sürgönyöket " S J I

fog közölni a „Magyar posta," melyek ha rendkivüli időben érkeznének, külön mel-
lékletben is kiadjuk, s postai uton szétküldjük előfizetőinknek

Meg fog jelenni lapunk minden Vasárnap, Szerdán és Pénteken.
Előfizetési feltételek:

Egész évre 12 ft.
Félévre 6 „
Negyedévre 3 „

Havonkénti előnzetést csupán helybeli előfizetőinktől fogadhatunk el 1 forint-
jával. Vidékről csak azon esetben fogadjuk el, ha legalább félévre kötelezi magát la-
punkat megtartani, mert különben nyomtatott czimszalaggal nem láthatjuk el.

Az előfizetési összegeket e czim alatt: „Elöfizetést pén* a „Magyar Polgár"-ra
Kolozsvártt, szentegyház-uteza 487. sz.'" legkésőbb január hó elsejéig kérjük be-
küldeni a czim, lakás és utolsó posta pontos megjelölésével, hogy teljes számu
példányokkal szolgálhassunk, mert fölösleges példányokat nem nyomathatunk.

Tisztelt előfizetőinkaek a legmelegebb pártfogásukba ajánljuk lapunkat. Ha min-
den régi előfizetőnk hoz magával egy ujat, képesek leszünk lapunkat többször
is megjelentetni.

Nyolcz egyszerre beküldött előfizető után tiszteletpéldánynyal kedveskedünk.
Kolozsvártt, decz. 12-én 1867. p H I J J U ^

Saat-KarioíTeln, Neuseeíander
Soinmerraps,

welche mit il 5 Angabe per Zentner verse-
hen sind, werden im Frühjahre bei frost-

Samen,
sö wie auch von

Portland-Cement, Steinkohlen-Theer, bel-
gischemWagenfett,Braupech,Fichtenpech,; ucu omu, ..~. ...
Futterwicken, Raps-Kuchen, Peru-Guano,j freiemWetterdieKartofTelordres,innerhalb
Knochenmehl,DüngeTgyps.Superphosphate. I 14 Tagén stets die Rapsordres effektuirt.

lnlitndische Saatgetreide besorgt dieselbe auch.
Für die Echtheit sünomtlicher Original-Saaten wird garantirt u. Samenkataloge werden

auf Verlangen gratis u. franko zugesendet.
Dieselbe hat für Oesterreich die General-Agentur der wiederholt mit den ersten Preisen,

zuletzt auf der Pariser Weltausstellung betheilten

k. preass. pat. Kali-Fabrik v. Dr. A. Frank in Stassfurth
übernommen und eiupfiehlt die feingemahlenen K a l idüngermit te l derselben unter
Garantie der angegebenen Gehalte an reinem Káli und unter Controle der lobi. agricul-
tur-chean. Versuchsstation in Prag, vorzugsweise für Zuekerrüben, Hackfrilchte, Fut-
teikrauter, Wiesen, Oelsaaten und Handelsgewüchse. Preis-Courante, Berichte über
Anwendung und Resultate dieser Dünger, Frachtangaben etc. werden auf Verlangen
gratis und franco versendet. Diese Kalidünger fúhren dieselben Zollfrei ein.

Bruder Frankl in Prag.
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a „M. P." felelős szerkesztője és kiadó tulajdonosa.

2372 (1-8)

A SZÜLÉKET ÉRDEKLŐ.
Hosszu időt igénybe vett szorgos tanulmányozásomnak sikerült a gilisztabetegség-

nek, niely a gyermekek sorából oly tömérdek áldozatot ad a sirnak, az általam feltalált
„Giliszta-csokoládémban" tökéletes gyógyszert állitni elő. Használati módja a sze-
letek göngyölén olvasható.

Kapható Pesten: Török József gyógytára és A. Thallmayer és társa kereskedé-
sében, s ezenkivül számos bizonylatokat tartalmazó könyvecskémben jegyzett t. bizomá-
nyosimnál. Ara egy dbnak 20 kr., nálam helyben 6 db. egy ft. — Megrendelhető posta-
utánvétellel az egész birodalomban. K r ö c z e p Á g O S t 8. k. gydgysz. Tokatban

N y i l a t k o z a t .
Alulirt cs. kir. birodalmi vegyész, támaszkodva a találmány pontos gyógyszeré-

szeti bonczolásának eredményére. Véleményét ezennel kinyilatkoztatja miszerint Kröczer
Ágoston tokai gyógyszerész ur által „tiiliszta-csokoládé" név alatt feltalált és készi-
tett giliszta ellenes szeletek erős hatásuk daczára is, az azt használók egészségére nézve
— a meghatározott adagon belől — hosszabb használat mellett is, minden tekintetben
teljesen ártalmatlanok. — Bécs, márcz, hó 15. 1867. Kletzinsky V. s. k.,

2255 (7—12) cs. kir. birodalmi vegyész

4-ik szám. Tizenötödik évfolyam.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Ujdoii-assok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán-Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. - Fél évre 3 ft. - í^iipaíi Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 50 kr.

9 ^ Hirdetési dijak, a Vasárnapi I j s á g és Politikai ljilonsás;okat illetőleg
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bét-
minden igtatta után 30 ujkrajezár.

ig: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
«C8ben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasrustriii ó» Voglfr, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön

S z o n t á g h P á 1.
Szontágh Pál, a képviselőházi balközép

egyik kiváló tagja, Balassa-gyarmat kerü-
leti képviselő, Nógrádmegye Szécsény me-
zővárosában született 1820-ban szeptem-
per 12-kén Atyja a gróf Forgács és herczeg
Koburg-Koháry családok jogügyi igazgatója
volt s élete utolsó szakában azon kitünte-
tésben részesült, hogy az uralkodó Koburg
herczeg által tanácsosi czim- s ranggal ru-
háztatott fel.

A kis Pál otthon az atyai háznál korán
kezdte tanulmányait s az elsö tanéveket
magán-nevelő vezetése mellett végezte. Nyil-
vános iskolába először Ib32-ben
ment Eperjesre, hol már a rhe-
torikába lépett. A következő
évben Losonczra adta atyja, a -
poézisba, Homokay Pál vezér-
lete alá s itt végezte a gymná-
ziumot. 1834-től 39-ig már Pes-
ten az egyetemi tanfolyamok
hallgatója volt, és pedig két
évig a bölcsészeti, háromig a
J°gi tanfolyamon. Kitünő siker-
rel végezte tanulmányait, miben
ép annyi része volt szorgalmá-
n a k , mint természettől nyert
éles és gyors esze kitünő tehet-
ségeinek. Iskolai éveiben kez-
dődött már ismeretsége a szin-
tén nógrádmegyei Madách Im- C
révei, ki azonban három évvel
natalabb, annyival utóbb is ta-
nult s késöbbi barátságuk, mely
csak Madách utolsó lehelletével
szakadt meg, az utóbbi megyei
élet éveiben gyökerezett.

Végezve a jogot, az épen
1 8 3%o-diki országgyü-

joggyakorlatra Pestre jött vissza s itt Liso-
vényi Lászlónál, az osztatlan Földváry-
nemzetség ügyvédénél jurátuskodott, hová
az is vonta, mert ama messze elágazott
nemzetség birtokához családja is részjoggal
birt. Ez időközben, mint Nógrádmegye tisz-
teletbeli aljegyzője már a megyei életet is
megizelitette, melyben utóbb oly tevékeny
részt vett. Sréter János nógrádi alispán
mellett s töle nyerte első beavatását a me-
gyei ügyekbe.

A gyakorlat mellett azonban eddigi
elméleti tanulmányaival|sem elégedett meg.

•'-ss^aKonaira, mint pat-
varista, Szabolcs érdemeskövete,
Bónis Samuel mellé jött, kivel
némi rokonsági kapcsolatban is
állt s kinek oldala mellett a
szabadelvü reform-eszmékben
folytonosan erösbült. Tanulni
szerető, lelkes ifju volt s társai
és az öregebbek szeretetét nagy mértékben
birta. 1840 februárjában már jurátusnak
esküdt föl, és pedig kiváltságos engedély
mellett a kiszabott időnél korábban és ott
Pozsonyban.

Az országgyülés véget érvén, további

S Z O N T A G H P Á L .

1841-ben, a szent-istváni határnapkor már
letette ügyvédi vizsgáját a köz-, s 1842.
januárjában a váltójogból, mindkettőt ki-
tünő sikerrel. S most már, mint kettősen
okleveles ügyvéd a megyei élet gyakorlati
terére teljes készültséggel léphetett. Csak-

ugyan még azon év májusában s/olgabiróvá
választatott Nógrádban, s a következő három
éves restauratio is helyén hagyván, e minő-
ségben szolgált egész 1847-ig. Müveltsége,
emelkedett nézpontjai, világos feje s tiszta
jelleme, a megye fiaral erői közt neki a leg-
szebb jövök egyikét biztositották.

A haladási eszmék hive levén, megyéjé-
vel együtt, azok terjesztésén is buzgón dol-
gozott. Kossuth „Pesti Hirlap"jának, mely
a megyékből átalában oly kitünő közlemé-
nyeket hozott s melynek vidéki dolgozótár-
sai sorában az ország legjobb publicistái

erőit találjuk, ö volt tudósitója
Nógrádból. A „Pesti Hirlap"-ot
Szalay és Csengery vevén át,
folytatta levelezéseit, együtt
szerkesztvén azokat barátjával
s megyei tiszttársával Madách
Imrével, ki e lap hasábjain lépett
föl először, akkor már figyelmet
ébresztöleg, az irodalom terére,
melynek egy más ágában ké-
sőbb annyi dicsőséggel futott.

Az 1847-diki követválasztá-
sok alkalmával, egyik követre
nézve, a nógrádi szabadelvüek
megoszlottak. Egyik rész Kubi-
nyi Ferenczet, másik Dessewffy

- ; Jóbot akarta. Szontágh ez utóbbi
pártján volt s keresztül is vit-
ték, de viszonyát több megyei
barátjával s elvtársaival e körül-
mény némileg feszültté tevén,
kivágyott a megyei életből s
örömmel fogadta Libetbánya
kir. város megbízását, mely őt
küldé követüí az országgyű-
lésre. Ismerjük a városi követek
helyzetét, a kollektiv szavazat-
tal, a pozsonyi országgyülése-
ken. A városi követ, a megyei-
hez képest, csak igen másod-
rendü szerepet viselhetett; de a
tehetség e helyzetben is érvénye-
síthette magát. Szalay László is
csak Korpona város követe volt,

midőn többek közt épen a városi ügyben
mondott beszéde által oly mély benyomást
tőn. Szontágh Pál sem maradt figyelem
nélkül; s városi követ és ujoncz létére, az
adóügyben megválasztott országos küldött-
ségnek, melynek elnöke gr. Széchenyi István

Nyomatott saját nyomdájában Pesten !868 (egyetem-utoza 4-dik Bzám alatt).

Pest, január 26-án 1868.


