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Vadász- és védo-fegy verek.
Nevezetesen:

Ettjcsíivfi percussiós Ulti verek ft. 7.80—15 ftig.
Kétcsővii percussiós vadasa-fegyverek, vas-csövekkel ft. 14.50—20 ftig. Ruban-csövekkel

ft. 20.50—2(5 t'tig. Zsiaóros, patkószeg, angol Bernát- s egyéb damaszk-csövekkel
ft. 28—55.

Kétcsüvfl Leíaucheux (hátultöltő) vadász-fegyverek Ruban-csövekkel ft. 38—45, patkószeg-,
rózsa-, angol, moire-. Bernát-, damaszk-csövekkel ft. 48, 55, 65, 75—120.

Ketcsövű Lancaster (hátultöltö) vadász-fegyverek, különaemü damaszk-csövekkel ft. 85—120.
liefnuc-hriiv marok- (zseb-) revolverek, batlövetüek ft. 9.80—20.
Lefaucheux-revolverek 2 mozgással, hatlövetüek, egyszerü simák ft. 12,13,14. Finomabbak,

ébenfa és elefántcsont agyakkal, szép vésésekkel, arany és ezüst berakattal ft. 15, 18, 21,
24, 30—50. — 10 és 12 íövetüek, különnemü kiállításban ft. 39—45.

Egyszerü zsebpisztolyok (tercerollok) párját ft. 2.50—12.—
Kétcsövü » » » ft. 4.80—20.—
Flobert-iele szoba-czélpisztolyok darabja ft. 9—13.50. Nemkülönben puskák ft. 19—25.
Papirtöltenyek, Lefaucheux-fegVverek számára, több rendbeli jó minőségben, ezrétft. 16—32.
Készen töltött vörös rézpatronok, revolverek számára, százát 7m/m ft. 3.20, 9"%, ft. 3.80,

12'"/m 4.20.
Mindennemü lökupacsoií. foitasak.töltő-líészflletek Lefaucheux-fegyverek számára,

vadásztáskák, Lef'aucueux pa trónt ar tóke§ övek, lőportülkök, 1—5 fontnak való tüzmentes
lőportárak. »öret-z*acskók. lokupacs-gépek. *adaszkürtök és jelsípok, fegyverszij-
jak. leje} vertokok s minden egyéb legujabb vadaszo-szerek das választékban, jutányos
árak mellett ajánlják

KERTÉSZ ÉS EISERT
Pesten,

Dorottya-utcza 2. szám, a „Magyar király"-hoz czimü szállodával szemközt.
-JQS?r~ Különösen kiemeljük, miszerint irásbeli megbízásoknak gyorsan és leg-

nagyobb figyelemmel felelünk meg, minden nálunk megrendelt, vagy személyesen vásárolt fegy-
vert pedig, ha bármily okból nem találna megfelelni, s egy hó letelte alatt változatlan karban
bérmentve küldetik vissza, mással cseréljük ki. vagy esetlegesen annak értékét térítjük meg.

K i m e r i t ő árjegyzékkel kívánatra szolgálunk.

607 ( 2 - 6)

Függönyök
4 ft. 50 kr., 5 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft.,

10 ft., 12 ft. és feljebb

Türsch F.-nél
Pesten, váczi-utcza 19-ik szám alatt.

Heckenast Gusztav köny vkiadő-hiratalábar.
Pesten (egyetem-uteza 4-ik szám), megjelen-
tek és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:

A magyar elöidökböl.
irta J é k i M ó r .

Második kiadás.
(Jókai munkái 54—55.) (16-rét 267 lap),

fűzve 80 kr.

Csak alapos gyógyitás bizto-
sit utóbajok ellen.

T i t k o s

betegségeket
s tehetetlenséget

(férfi gyöngeség.)
katonai és polgári kórházakban siker-
rel használt egyszerü módszerrel bámu-
latos gyorsan és alaposan (az ujonnan
keletkezetteket 48 óra alatt) gyógyítja
Weiss J. gyak. orvos és szülész, az
itteni cs. kir. Karnison fökórházban
kiszolgált osztályorvos, minden alkal-
matossággal ugy a titoktartás, mint a
gyógyczélokhoz jól beosztott rendelő-
intézetében Pest, kis mező-uteza 33.
sz. 1. emelet, (a ,,Teréziához" czimzett
gyógytár szomszédságában), bemenet a
lépcsőn, naponkint reggel 1 órától 10-ig
és délután 1—4 óráig.

Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.

Díjjal ellátott levelekre leggyorsab-
ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik. 597 (6 — 12)

Kollarits József és Fiat

„YPSILAiVTIHOZ"
czimzett legelső

vászonruha gyán raktárban
váczi-ntc/áhan Pesten,

kaphatók a legolcsóbb árakon s legnagyobb választékban
mindennemü krsz tVhérnentuek féríiak. hölgyek és

számára.Férfi-Ingek, rumburgi, irlandi vagy hollandi vászonból, darabja 2 ft. 50 kr., 3ft.,3ft.
50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., ö ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft.

Férfi szines ingek. 1 ft. 50 kr., 1 ft. 80 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft.
Férfi pamut inadapolan ingek, 1 ft, 50 kr., 1 ft. 75 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., á ft.,

3 ft. 50 kr., 4 ft.
t'érfi-gatyák, magyar, felmagyar és franczia mintában, félvászonból 1 ft. 10 kr., 1 ft.

50 kr., 1 ft. 55 kr., 1 ft, 60 kr., valódi vászonból 1 ft. 75 kr., 2 ft., 2 ft. 25 kr.,
2 ft. 50 kr., ;i ft., 8 ft. 50 kr.

Férfi gallérok, kézelők, divatos nyakkötök, har.snyák és minden faju vászon és ba-
tiszt zsebkendők és esernyők.

Hölgy vászon illttek. sima 2ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft,, 5 ft. hím-
zett 3 ft., 8 ft. 50 kr., 4 ft,, 4 ft. 50 kr., 5 — 14 ftig, a legujabb franczia mintá-
ban 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 Ft., 7 ft., 8 ft., 9 ft., 10 ft.

Hölgy franczia derék-füzö, 1 ft. 50 kr.,2 ft, 50 kr., 3 ft., 3 ft, 50 kr., 4 ft., 4 ft.50kr.
HölKV perkal-corsettek, 1 ft- 85 kr.. 2 ft. 20 kr., 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 2 ft.

75 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5, 6, 12 ft.
HAIgy alsószoknyak. krinolinok, lószörszoknyák hölgy alsónadrágok, perkál, csi-

kos éspiquetbarchétből, hálófökötök, harisnyák s mindenfaju zsebkendők, szint-
ugy gyapjú szövött alsómellény s nadrágok és harisnyák, urak s hölgyek számára.

Fin vászon ingek, 2 évesnek 1 ft. 80 kr., 2 ft., 4 évesnek 1 ft. 90 kr., 2 ft. 10 kr., 6
évesnek 2 ft. 10 kr., 2 ft. 40 kr., 8 évesnek 2 ft. 20 kr., 2 ft. 45 kr., 10 évesnek
2 ft 30 kr., 2 ft. 65 kr., 12 évesnek 2 ft. 40 kr., 2ft.90kr., 3ft. 50 kr., 14 évesnek
2 ft. 65 kr., 3 ft. 15 kr.. 4 ft., 16 évesnek 3 ft,, 3 ft. 50 kr., 4 ft, 4 ft 50 kr. Fi-
nom szines és fehér madapolan ingek minden nagyságra és árban.

Leány ingek, sima s hímzettek,leány corsettek, nadrágok,alsószoknyák és harisnyák.
Továbbá ajánljuk legnagyobb vászon-raktárunkat rumburgi, hollandi és

irlandi vászont, végét 27, 28, 30, 32 35, 40. 50 — 120 ftig, creas vászont 12
ft., 12 ft 50 kr., 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25 ft.

Vásaon törülközők, kötegje 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft.
12—20 forintig.

Szine., « K y i kanavászon, vége 9 ft., 10 ft., l l ft., 12 ft., 13—16 ftig.
Asztnlkendök, kötegje 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft. 50 kr., 7 ft, 7 ft. 50 kr., 8-12 ft.
Abroszok és asztali teritékek, 6, 8, 10, 12 és 24 személyre.
Nagy választékban függönyök, ágy- és asztal-teritök, kávés abroszok, s cse-

mege kendék.
Menyasszonyi készletekkel kész fehérnemü és vászonárukban a legnagyobb vá-

lasztékban szolgálhatunk.
Nagy árjegyzékünket kívánságra bérmentesen beküldjük.
Kendelések még a levél érkezte napján legjobban eszközöltetnek, s a csomagolást

nem számítjuk. 605 (3—9)

ajánlkozik mérsékelt dij mellett egy jó családból származott tanárjelölt, ki e téren már
évek óta sikerrel müködik, s ki a tantárgyakon kivül a német nyelvből, s szükségben
a zongorából és rajzból is oktatást adhat. 619(2—2)

~ Levelek kéretnek: „A. Z . " betük alatt Bécsbe, Wieden, poste restante küldetni .

Elsö nyilvános magasb

kereskedelmi tanintézet
Bécsben, Praterstrasse 22. sz. alatt.

A logközelobbi iskolai év f. évi oktober 4-én veszi kezdetét, a
beiratások szeptember 25-től kezdve történnek. Programmok az igaz-
gatóság részéről ingyért küldetnek meg.

WF~ A végzett tíinhalgatók, a cs. kir. hadseregben az egyévi ön-
kéntes szolgálat kedvezményét élvezendik.

Porges Károly.
613 (3—4) igazgató.

Elöfizetési felhívás

i Közlöny
(1860)

eddig „Falusi Gazda" czimü időszaki lap 9. évi folyamára.
Kiadó-tulajdonos: Felelős szerkesztő:

Heckenast Gnsztáv. Wágner László,
a in. k. Józsefműegyetemen a gazdászat tanára stb.

E l ö f i z e t é s i á r :
Évnegyedre (október—deczember) . 1 ft. 5O kr.
Félévre julius—deczember) . • • • 3 „ — „

Az előfizetési pénzeket a „Gazdászati Közlöny" kiadó-hivatalának
(Pesten, egyotem-utcza 4-ik szám alatt), a lap szellemi részét érdeklő köz-
lemények és levelezéseket pedig a „Gaidászati Közlöny" szerkesztőségé-
hez (Pesten, bálvány-utcza 18-ik szám alatt) kérjük beküldeni.

BHF* A „Gazdászati Közlöny" megjelenik negyedrétü 5 ívnyi havi
füzetekben, számos képpel, minden hó 15-én.

A „Gazdászati Közlöny" kiadó-hivatala
(1—3) (Pesten, egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Tizenhatodik évfolyam.

Pest, október 3-án 1869.

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsájr és Politikai Újdonságok eityfltt: Egész 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.

_ Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Ki adó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9 Bélyeg-dij külön
minden igtatas után 30 krajczár.

A korán elhunyt férfiu, kinek itt arcz-
képét közöljük, egyike volt legkitünőbb ta-
náraink és természettudósainknak, söt any-
nyiban csaknem versenytárs nélkül állott
természettudósaink közt, a mennyiben mű-
vészi iró is kivánt lenni, s a tudományt
izléssel párositotta.

Greguss Gyula 1829. decz. 3-án Eperje-
sen született. Atyja Greguss Mihály volt, a
tudományosságáról szintugy, mint szabadel-
vüségéről és tanitványai között rendkivüli
népszerűségéről ismeretes ta-
nár, hazánk ág. hitv. iskoláiban
elsö, ki a magasabb, nevezete-
sen bölcsészeti tárgyakat ma-
gyar nyelven kezdte előadni.
Anyja Farkas Livia, a szintén
hires rozsnyói tanár, Farkas
András leánya. Tanár fia, tanár
unokája, maga is tanárságra
volt hivatva.

Inkább csendes, mint eleven
modoru gyermek volt; de azért
eleven eszü, mit bizonyit az,
hogy alig négy éves korában
már olvasott. Ezt játszva, mint-
egy önmagától tanulta meg,
mert szülei óvakodtak gyerme-
keik elméjét akár tulságosan,
akár idő előtt megerőltetni.
Édes atyja 1833-ban Pozsony-
ba hivatván tanárnak, Gyula
az egykori koronázó városban
kezdte meg iskoláit; de csak a
legalsókat: mert atyjának 1838-
ban bekövetkezett kora el-
hunyta után anyja Rozsnyóra,
anyja házához költözött a csa-
láddal. Itt folytatta Gyula ta-
nulmányait, s bevégezte a mit
most algymnasiumi folyamnak
neveznek. Az akkor ugyneve-
zett philosophiára (a mostani
főgymnasiumi folyamra) Po-
zsonyba ment(184y6—1846/7),
jogásznak Eperjesre (l847/8.).
Szorgalmánál s kedélyességénél fogva taná-
rai s iskolatársai egyaránt szerették.

A szándék, hogy iró lesz, még Rozsnyón
merült fel benne. A vérmes fiatalok azt ter-
vezték ott többek közt, hogy valamennyi
korszak és nemzet legfőbb szinmüveit ma-

G r e g u s s G y u l a .
(1829-1869.)

gyárra fordítják; összeállottak vagy öten s
kiosztották a teendőket: Greguss Gyulának
Shakespeare és Calderon jutott. Ez az oka,
hogy spanyolul, és kapcsolatosan portugálul
is megtanult; mihez utóbb az angol, franczia
és olasz nyelv megtanulása járult.

A tudományokon és nyelveken kivül a
zenét is ápolta s kitünö zongorászszá képezte
magát.

A forradalom, mint jogászt, Eperjesen
találta. Csaknem befejezett jogi tanulmá-

G R E G U S S G Y U L A .

nyait félbenhagyva, a rozsnyó-kerületi képvi-
selővel mint gyakornok az 1848-diki pesti
országgyűlésre sietett, itt azonban a tollat
csakhamar karddal cserélvén föl, a legelsők
között honvédtüzérnek állott. Elöször nyu-
gat felé rendelték: résztvett a györi táboro-

zásban, a schwechati csatában, a Simonics
ellen inditott hadjáratban; 1849. elején
ujonezok betanítására Debreczenbe, illetőleg
N.-Váradra küldötték, s Windischgraetz Bu-
dapestre vonulása napján (jan. 5-kén) a leg-
utolsók között — ökrök vontatván az ágyú-
kat — hagyta el a fővárost. A szigoru tél s
a nehéz ut sanyarai megtörték, Debreczen-
ben, N.-Váradon betegeskedett, tavasz felé
pedig a bácskai hadsereghez rendeltetvén,
N.-Becskereken typhusban tört ki baja. Ki-

épülvén, az egész dél-magyar-
országi hadjáratban résztvett
a temesvári csatáig (1849. aug.
ll.), mely után Mehádiáig ve-
rődvén, itt osztrák foglyul
esett. Valahogy menekülve, hó-
napokon át lappangva és buj-
dosva, végre sikerült a beso-
roztatást kikerülnie s. uj pályát
kezdhetett.

Azon viszonyok közt legha-
zafiasabbnak s függetlenebbnek
a mérnöki pályát látta s a bécsi
polytechnikum növendéke lett.
A politikai üldözésnek azonban
mégis martalékul kellett esnie

: ; : ; N S 1854 elején elfogták. Miért ?
'-> meg nem mondták. Szerencsére

í -̂  • pár hét mulva elbocsáttatott s
ismét a tudománynak élhetett.

Szegény ifju levén, szabad
óráit leczke-adással értékesi-
tette, hogy tanulmányait foly-
tathassa. Látogatta az egyete-
met is, és hat év alatt a physikai
s mathematikai tudományok-
ban annyira kiképezte magát,
hogy azonnal Bécsben is tanár-
széket foglalhatott volna, ö
azonban nem ugy vélekedett,
hogy magyar tudós hazája szé-
les e világ: haza jött, átvette
— Hunfalvy János kezéböl —
Leiningen Károly honvédtá-
bornok fia Armin és unoka-

testvére Emich nevelését, 1857-ben pedig a
pesti ág. hitv. gymnasium tanárai sorába
lépett. A pozsonyi és selmeczi lyceumok ré-
széröl kinált tanszékeket el nem fogadta,
hogy időközben Pestre költözött édes
jával és testvéreivel maradhasson.

40-ik szám.
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Miként működött a pesti gymnasiumban,
melynek hat éven át igazgatója is volt:
annak jellemzésére csak következőkét bizony-
ság szolgáljon. Legrégibb tanártársa, Horváth
Zsigmond, sírjánál mondott beszédében, ugy
nyilatkozik, hogy „az ö tanárrá történt meg-
választása a gymnasium reorganizálása volt." j
A pesti magyar-német egyház pedig, f. évi ;

szept. 7-dikén hozott határozatával, emlékét
jegyzőkönyvileg megörökitvén, háláját f'e- !
jezte ki iránta.

Irói pályáját Greguss Gyula is, mint ná- !
lünk csaknem mindenki, verselésen kezdte; '
de abban különbözött a legtöbbtől, hogy
verseit ki nem adta. Legelső nyilvános föl-
lépései tudományos czikkek s Camoens Lu-
ziadájából mutatványok voltak.

Munkái három rendbeliek: az oktatás
ügyére vonatkozók, természettudományiak,
szépirodalmiak.

Az oktatásiak hosszabb-rövidebb érteke-
zésekből állanak, mint: „Humanismus és
realismus a középtanodában"; „A természet-
tan tárgyalásáról"; „Félrepillantások a tan-
torv s n tanárok ügyére" stb. Azon eszméért
küzdött, hogy — ugy idő, mint erő és költ-
ség kimélése tekintetéből, de főképen az
öszhangzatos és lehetőleg teljes nevelés szem-
pontjából — a középiskolák bifureatiója csak
a felső gymnasiumban s felső reáltanodában
kezdődjék, az alsó gymnasium és alsó reál-
tanoda pedig egybevonassék. Tanférfiui ér-
demei elismeréseül tekinthető, hogy a ma-
gyarországi tanáregylet másodelnökének
választotta.

Természettudományi nagyobb munkái:
„Közönséges természettan"; „Természettani
földrajz"; „Természettan, középtanodák szá-
mára és magán használatra"; „Természeti
képek." Az első kettőt a m. akadémia a höl-
gyek dijával tüntette ki; a harmadik, három
év alatt, az idén második kiadást ért; a
negyedik, a Corvina kiadásában, legközelebb
jelent meg. Kisebb munkáié nemben: „A hő-
foghatóságok különbségéről állandó nyomás
és állandó térfogat mellett"; „A tapasztalati
képletek egy átalános alakjáról"; „A Duna
vize hömérséke 186%-ban''; „Atakarékosság
elve a természetben"; „A meteorológia hala-
dásairól"; „Physikai müszótár"; „A meleg
mint munkás" stb. Alapos természettudós;
és két tulajdon által kiváló, mely különösen
természettudósaink között rendkivül ritka:
egyik, hogy rendületlenül megőrzi hitét a
szellemi viláer iránvában; a másik, hoerv tár-
gyait nemcsak tiszta és szabatos nyelven,
hanem vonzólag és szépen is, és müvészi
szerkezetben tudja előadni. Mindkét tulajdon-
sága legfényesebben tündököl a „Természeti
képek"-ben, s ez a könyv még eddig iro-
dalmunkban legjelesebb e nemben. A ter-
mészettudomány terén kifejtett munkásságá-
nál fogva a in. akadémia 1864-ben Tagjai
sorába választotta, 18(57-ben pedig a termé-
szettudományi értekezések szerkesztésével
bizta meg.

Szépirodalmi munkái: néhány külföldi
regény, többek közt, a Lermontov-féle „Nemes
fészek", és a világhirü portugál liősköltemény,
a „Luziáda" fordítása, melynek alapján a Kis-
faludy-Társaság is tagjának választotta 1867-
ben. De megválaszthatta volna természettu-
dományi dolgozatai alapján is: mert mind
szépen vannak irva. Székfoglalója, melylyel
a Kisfaludy-Társaságban beköszöntött s
melynek czime: „Határkérdések a természet-
es széptudomány között", a mellett hogy
nagy eszmét mozgat, egyik jellemzetes tük-
röztetöje azon lelki harmóniának is, mely-
nélfogva az igazat, szépnek, a szépet igaznak
ismerte.

Mig tanári s irói érdemeit méltó, de
általa sohasem keresett elismerés követte:

kedélye kielégítleu maradt. Mint tanár, mint
iró nyilvános pályára volt utalva; egyéni-
sége azonban épen nem volt nyilvánosságra
teremtve, ambitio nem bántotta s legforrób-
ban áhította a családi örömöket. Többször
már-már közeledett az óhajtott czél felé; de
ujra meg ujra tovább tünt; utóbb huzamos
betegeskedése csaknem minden reményétől
megfosztotta; végre mégis (1869. májusban)
egyesülhetett a hölgygyei, Aranyhalmy Mal-
vinával, kihez hosszu évek rokonszenve csa-
tolta s kitől mostoha körülmények mind-
eddig elzárták: de az elhatalmasodott kór
ekkor már rá ütötte a halál bélyegét.

Az orvosok öt év óta kísérlettek rajta
tudományukat, hiába, s utoljára fürdőkre
kezdték küldözni. Az idén a csehországi
Franzensbadba,onnan asteiermarki Ausseéba
utaztatták, honnan augusztusban csaknem
végkép kimerülten szállította haza testvére,
Ágost. Betegsége rohanva rohant a gyászki-
fejlés felé, szept, ő-dikén kioltotta az életet,
mely mások javára eddig is oly szépen vilá-
gított, de a maga üdvére még csak most kez-
dett volna lángolni.

Greguss Gyula élte delén hunyván el,
benne hozzátartozóinak ugy, mint hazájának
vesztesége nagyon érzett, s helye a társada-
lomban nem pótolható. Mint tanár, mint a
szépirodalom és tudomány művelője, s mint
ember mindenütt ugyanaz volt. Igénytelen,
szerény egész a visszahúzódásig, a feltünést
folyvást kerülte, az ismerkedésben tartóz-
kodó volt s a feddhetlenségre maga is töre-
kedett, de ismerőseiben is követelte. Irodalmi
működésében tehetségét és szorgalmát csak
lelkiismeretessége multa felül. Ha megnyilt,
a mi nem sokszor és nem sok ember elött
történt, egészen meleg, bizodalmas és eleven
kedélyü volt, s tudott eszmékért, köz-
ügyekért és emberekért egyaránt hevülni.
Egyszóval ember volt, valódi ember, a kinek
veszte akár korán, akár későn történik, min-
dig fájdalmat okoz. a melyet csak az idö
orvosol meg.

Il 0 III ll U ll Y í.

Költői beszély. — Elsö ének.

I m GYULAI PÁL.

1.
És Magyarország ujra csendes:
Nöm kelti zaj, nem nyomja had,
A fecske ujra bátran repdos
S megszáll a honnan elriadt;
A holtakat mind eltemették,
Az élő hallgat biztosan,
Kit elfogtak börtönbe tették,
Egy szóval: rend és béke van.
Csak a sziv zajg és fel-feltámad
A le nem győzött hosszu s bánat,
De népek ugy mint egyosek
Megszoknak és felejtenek.

2.
Igy gondolá Bécs bölcsesége,
És Európa hitt neki;
Reánk jött éhes Víimpyr-népe,
Hogy szívünk vérét szijja ui . . .
Dí: elég ebből immár ennyi,
Nem sprech lesz o kis költemény,
S a lapokkal mért. versenyezni
A honfi-phrasis mezején''
Im eldobom hát a sallangját,
Nem áhitom a karzat tapsát,
Som bonlyányok gyöngéd kogyét,
Nem majmolom Biharmcgyét.

3.
Az orazsg csendos, a mint mondáin.
Negyvenkilencének ősz<' volt,
Felhők borongnak az ég boltján,
Ki sem pillant a vaksi hold.
Az est, az éj korom-sötéte
Mintegy olbúni, szökni int;
Haragszik a zsandártiszt érte:
Ni még az éj sem gutgesinnt.

Nem födte fel a biztos menhelyt,
Egy bujdosót előle elrejt,
Már hatszor küldött rá halált,
Sapperment! egvszer sem talált.

"4.
Még négy lövés és száz sapporment,
Se ez, se az nem ejt sebet.
„Vorwárts!" s az öt zsandár előbb ment,
Azaz hogy menne s nöm lehot.
Egy megbotol, s elnyúlik hosszan,
Hármat egy mély árok benyel,
Az ötödik tövisbokorban
Vesződik, vérzik, vesztegel:
Csak a tiszt áll, kiált hijába,
Az öt zsandárnak fáj a lába,
Hijába hősök, — ez alatt
A bujdosó tovább haladt.

5.
Do vaj ki ő, kit igy üldöznek?
Mi rangja és mi érdeme?
Vajon mit szolgált a nemzetnek,
Vezére vagy minisztere?
Tán képviselő, tán vészbíró,
Vagy felsőházi tag vala?
Tán kormánybiztos, hirlapíró
Vagy csak egyszerü katona?
Ennyi kérdésre hogy' föléljek,
Sok névre egy szót hogyan leljek?
Csak azt tudhatnám mondani:
Mindebből volt ő valami,

6.
Ő gavallér volt s gróf o mellett;
Ez az ő igazi neve,
Ennek szülték s mi ebből tellett,
Voit egyik legfőbb érdeme.
Atyja egy öreg pecsovics volt,
Ki magyarul roszul tudott,
Élt és pazalt és Bécsben megholt
És más emléket nem hagyott,
Mint egy csoport szép ősjószágot,
Mellé tömérdek adósságot;
Do nem maradt szegény fia,
Volt még mit elpazalnia.

7.
Ifjabb Romhányi grófnak hivták:
Bécsbon Stofi és Pista honn.
Sok tudományra tanították
Innen s túl a határokon.
Volt nevelője mindig három:
Német, magyar és franczia;
Kissé nehéz nyakán a járom,
De szép volt a harmónia;
Érzelgőssé tévé a német,
Fransztól tanuit könnyelmüséget,
A magyartól sok honfiszót,
Szilaj kedélyt, oratiót.

8.
Növelték drága gonddal, bajjal,
Valóban végre nagyra nőtt,
Es sok reménynyel, még több zajjal
A nagy világ fogadja őt.
Hazájában kezdé a pályát,
Tüzes, békétlen honfi volt,
Elcsábitott egy pár leánykát
S a szabadságról szónokolt;
8 mert pecsovics főispán atyja,
Mugát a szélső párthoz csapja:
Im igy büntet a nemesis
Atyát, fiut kettősön is.

9.
Szabadság és hölgyek szerelme
Kozott oszlott meg szelleme.
Mily szép fiu, minő lángelme!
Hirdette az egész megye.
S midőn egy választáskor nyalkán
Kortesvezérnek öltözött,
Bársonyszürben, diszparipáján
Lépdelt a hős csapat között:
Sugárzott a bús honfi képe,
S a kis városnak kandi népe
Oly harsány éljenzést csapott,
Minőt Deák soh' som kapott.

10.
De sok beszédnok sok az alja,
Ne vesztegessük az időt.
A sok csínyt atyja megsokalja,
S külföldi utra küldi Őt.
A nagy szigor csak jót s jókor tesz,
Mort ujabb élvet tár elé,
S a diadalban fáradt kortes,
Mint dandy lejt Páris fele.

És szivében zajongva kelnek
Uj izgalmak, uj szenvedelmek,
Grisette és salonhölgy kegye:
Feledve ország és megye.

l l .
Kedvére múlat, a pénzt szórja,
Csak néki áll most a világ;
Száz élvbe, bajba bésodorja
A szenvedély és hiuság.
Kaland- s párbajban nincs hiánya,
Nyugtát az élvben sem leli,
És egy pár érdekes botránya
Hamar hiressé emeli.
Alig két hónap s ime máris
A magyar grófról beszél Páris:
Külföldön akkor igy levö
Ismertté a magyar neve.

12.
Két év alatt elpazarolja
Erszénye, szíve kincseit,
És már blasirtság ostromolja
Eszméit és érzéseit.
Elzárkózik szivben, szobában
S könyvek közé temetkezik,
Gondolkozik, olvas magában,
öltözni jól som érkezik.
De itt is uj izgalmat kerget,
A nagyravágyás tosz rá nyerget,
És sarkántyúzza tüzesen,
Mint azelőtt a szerelom.

13.
Eszébe jut az elfeledt hon,
Mely távol rabláncz közt sóhajt,
Az államférfi pálya otthon,
A melynek ő lesz bőse majd:
Egy uj Szécbenji, uj iránynyal,
Eo-ész democrat alapon,
A°függetlenség jelszavával,
S legyen, ha kell, forradalom.
De inajd a kétely rajt erőt vesz,
Mind ebből hátha semmi som lesz,
S nagy-bölcsen uj jelszót koholt:
Magyarhon nem lesz, jó, ha volt.

14.
Mi tért nyujthat e szegény ország?
És lolke, karja mit tehot?
Az embert mindig megtapsolják,
Ha tart zajos beszédeket.
Do nagyot tenni hol a pálya
S alkotni hol rá az anyag?
E hon hiú küzdés hazája ,
Nem él és halni is hanyag;
S ha bolygat nagyravágyó szellem,
Idegent szolgálsz vérod ellen:
Babér magyarnak nöm terem,
Annak születni gyötrelem.

15.
Igy végzé hősünk honfi búja
S becsszomja büszke álmait,
S a régi utat kezdve újra
Egy vidám társaságba nyit.
Eo-y-két pohár Champagne borából
S°tőbbé nem elbúsult komoly;
Vi«-an tér mög Palais-Royalból,
Ajkán száz trilla és mosoly.
S hogy" pár napig kedvére múlat,
A szíve ujra lángra gyulád:
Mint államférfi nem erős,
De küzd ám, mint szerelmi hős.

16.
Egy magyar grófné, tudniillik,
Elbájolá többek között,
Egy ifju özvegy, ki mint illik
Kigyászolt, majd Párisba jött
Enyhitni özvegysége átkát.
Romhányi látta, szólt velő, ̂
Ismerte mint gyermekleanykat,
Szivében szenvedély kelé,
Hevesb, erősb, mint minden regi,
A győzelem nem könnyü néki,
Gúnyolja meg nem nyert babér,
A nő hidog, eszes, kaczér-

17.
És udvarlója mily nagy számmal,
És mindenik küzd és remél,
S bár szóba hozzák akárhánynyal
De szívet egygyel som cserél.
Mulatja őt e zajos verseny,
A hódolat tetszik neki,
S ha olykor vonzalomra sorken
És szívét érzelem teli,
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Az rendesen hősünkhöz vonja,
Mert ő a leghovesb bolondja,
Do eltitkolja gondosan,
S Romhányi oly boldogtalan.

18.
De szívsebének akadt íre,
(Honny sóit qui mal y pense)
Jó atyja gyászos halálhíre,
Elpattan a szerelmi láncz.
Felejti Párist és Matildot,
Igy hivták a szép özvegyet,
Immár most néki minden tiltott,
Tüstént az utra vált jegyet.
Néhány nap s imé feltünének
Az ismert bérezek, erdők, térek,
Az os kastély mohos fala,
Sóhajtott és otthon vala.

19.
Bécsből lehozták s eltemették
Az örog grófot fényesen;
S fiától sokan zokon vették,
Hogy mért nem sirt keservesen.
Romhányi néma, érzéketlen,
De a midőn már vége van
Az ünnepélynek s a teremben
Ott ül az éj óráiban,
Megujul a gyermekkor képe
Lelkén, szülői szont emléke:
Habár mindent könnyen felejt,
Ezt híven érzi, s könnyet ejt.

20.
Az őskastélyt bejárja másnap
S az elhagyott kort rejtekit,
Karján merengő álmodásnak
Egy elmult szebb világba nyit.
Bölcsője e szobában rengett,
Itt játszott anyja térdein,
Amott a fán madárka zengett
S a régi dalt énekli im.
Itt ülteté az atyja lóra
Legelsőben, oh boldog óra!
Mi unott volt nem rég e táj _
S most rajta mennyi méla báj.

21.
Majd gond riasztja el ábrándít,
Gyakran boszus, zordon, levert;
Öröklé atyja uradalmit,
Do egyszorsmind örökle pert,
Sok terhet és sok adósságot
És számos mindenfele bajt,
El is adott egy pár jószágot,
Gyors, biztos, rendezést óhajt,
És uj irányt a gazdaságban,
S meggazdagodni hamarjában.
Fut újit, fárad eleget,
S nincs benne semmi köszönet.

22.
Mindent, a mit külföldön látott
Átültet, gyorsan létesit,
Teremt ogy egész uj világot,
Elcsapja régi tisztjeit.
Sokat tervei, sokat csalódik,
És pénze sokkal kevesebb.
E mellett, mig ezzel bajlódik,
Megújul a szerelmi seb.
Mert szép Matildot látta ismét,
Most már Pest egyik büszkeségét,
Nyert tőle egy tűzes mosolyt —
És szíve ujra fogva volt.

23.
Matildnak a gondok nem ártnak,
Játszik kiváló szerepet,
S Pesten az ellenzéki pártnak
Ugy szólva nővezére lőtt.
Tud lelkositni, intrigálni
Ünnepli már a társaság, _
Nöm fél veszelvlyel szembe szallm,
Ragadja büszke hiuság.
És mindig éber, mindig résen
Salonban vagy pedig gyülésen;
Uralkodik a karzaton,
Erélye, bája hatalom.

24.
Romhányi megszerette ismét
Matilddal együtt a hazát,
S hogy teljesítse honfi tisztét
A közügynek utána lát.
Felejti minta gazdaságát,
Három megyében szónokol,
Szerelme készti hiúságát
S tömérdek inditvá) yt kohol.

Sőt hölgye arra is rá birja
Hogy ogy lap főczikkelyit irja.
Im ujra államférfi lett:
Önkényt gyűlöl, hont, nőt szeret.

25.
És a jövő országgyülésen
Már mint követ föllépni vágy;
Két-három hely is várja készen
Éljenzi leikos ifjuság.
És győzi szóval, győzi pénzzel,
Reá nagy kölcsönt vett fel ám,
Mostanság csak ily módon pénzel
S a választás sok pénzt kiván,
Mert az bizony, ki mit beszéljen,
Egy uri sport most ugy mint régen,
Veszélylyel jár, költségben áll,
S nem ritkt. ló- 8 ember-halál.

26.
Megválaszták; győzött a tábor,
Kettő halott, sok sebesült.̂
Romhányi is mint serge bátor
S az ellenzék szélére ült.
Kiszállott sok merész csatára,
Nem ejt sebet, halottja nincs;
De a. tapsnak olcsó az ára
Nálunk, s az néki drága kincs.
Romhányi hires, s mellé boldog
Meghóditá a szép Matildot.
Tán nem való, de legalább
Már igy beszéli a világ.

27.
Igaza is van félig-meddig,
Matild inkább kitünteti
Salonban és közhelyt, mint eddig >
S olykor valóban szoreti.
Lesz-e erősb viszony belőle
Vagy házasság, ki mondja meg?
Talán mindkettő fél is töle
És csak kaczéran szenveleg.
Matild állhatlan és szeszélyes,
Romhányi hiu, .szenvedélyes,
Ez ogyot, az meg mást akár
És összevesznek csakhamar.

28
Többek között egy semmiségen:
„Matild, maradjon este honn!
Magát csak unná az estélyen
Én jobban elmulattatom!"
„Uj" öltözékem füstbe menjen ?"
„Az én kérésem többet ér.
Tán uj udvarló várja? Monjen!
Romhányi többé mit se kér."
„Ha jól tudom, ön még nem férjem,
Nem is óhajtom, hogy megérjem!"
„Én sem, grófné, nem . . . nem . . soha.'
„Távozzék, gróf, ön ostoba."

(Vége köv.)

Egy csésze kávé.
GREGUSS GYULÁ-tól.*)

Néha-néha szörnyen ránk nehezedik az
élet unalma, a perczek ny úlósak és tapadósak
mint a szurok, minél örömestebb szabadul-
nánk tölök, annál makacsabbul ragadnak hoz-
zánk. Lassan, vég nélkül huzódik előttünk az
idö, mint üres keret, melybe viditásunkra a
legegyszerűbb életképet sem birjuk beleil-
leszteni; s nincs oly nyomasztó teher, mint az
üresség. Az ég egyhangu, szürke; a tarka
világ szinehagyott; a viranyok a koznapiság
nnr?t<il ellepve; a messze láthatáron egyet-
Ln tárgy sincs', mely figyelmünket lekötné,
melv hl csak futólagos érdeket is költhetne.

Eev i>aP m i n t A i n á s l k ' a fiu s z a k a s z t o t t
mása apjának, söt vonásai még untatóbbak,
mert többed izben találkozunk velök, min-
dennap ugyanazon kötelességek —- nem csoda,
ha egyfolytában ugyanazon ízeket és izmo-
kat nyomkodva, mint a nyereg, feldörzsölik
lelkünket, — mindennap a teendők ugyan-
azon sora, ugyanazon pihenők és állomások,
folytonosan ugyanazon arczok otthon, az
utczán, a hivatalban, mai események ízetlen
másolatai a tegnapiaknak s kopott előképei
a holnapiaknak, az élet zajában legkisebb
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nyoma nincs a zengzetesnek, a mi földerít-
hetne, de még a kirivó hangoknak sem, hogy
felriasztanának — egyhangu döngicsélés az,
mint a méhkas szomszédjában, egy időre
kedvesen hangzik ugyan, de csakhamar el-
zsibbaszt, elálmosit.

íly szinben, jobban mondva, szintelenség-
ben tünik föl elöttünk az élet, a világ, ha
meglepnek a fásultság pillanatai, és ekkor is
még perczröl perczre kecsegtetjük magunkat,
habár csak lopva, hogy fog történni valami
nagyszerü, valami rendkivüli, a mi képes
lesz fölrázni dermedtségünkből. íly riasztó
eseményt várva titokban meresztem szeme-
met az előttem zamatosán gőzölgő — de oly
mindennapi — italra, mely szintoly sötét és
keserü, mint a hangulat, mely eröt vett lel-
kemen.

Ha ezt is oly könnyü volna megédesiteni,
mint amazt! csak ellentéte kell bele, a czu-
kor: mily mohón egyesül a szilárd a híggal,
a fehér a feketével, az édes a keserűvel, a
hideg a forróval. Csak alig hogy bemártot-
tam alsó szélét, s rövid idő alatt a darab czu-
kor legfelső vegéig elsőtétül és szétmállás-

ritkaság, sőt inkább igen gyakran fordul elő
a köznapi életben. Hiszen a szivós papiros is
igy iszsza föl a tintát, igy telik meg a szi-
vacs vizzel, igy terjed szét a folyadék az
abroszon, igy szivódik föl az olaj a lámpa
kanóczán, a megolvadt faggyú vagy viasz az
égő gyertya belén, igy szivárog fel a nedves-
ség a nyirkos földből a rosz helyen vagy
rosz módon épült házak falain, egészségünk-
nek nem csekély ártalmára.

Mindezen esetekben a folyadék a testnek
szük hézagain, közein nyomul fel, melyek
keskeny csatornákat alkotva szerteszét ága-
zódnak e testek belsejében. Ugy látszik
tehát, hogy a keskeny csövekben rejlik
valami szivó erő, mert széles csatornákon,
edényekben csakugyan nem tudunk rá pél-
dát, hogy a folyadék igy mintegy ma-
gától fölemelkednék. Itt van mindjárt a
csésze, ebben ugyan föl nem húzódnék a kávé
— de mégis, ha figyelmesebben szemlél-
jük e sötét fölszint, észreveszünk valamit, a
mi nyomra vezethet. Ime, a kávé föliilete
nem vízszintes, hanem a széle köröskörül, a
hol a csészéhez ér, föl van rántva, mintha

hozzá nem tapad, azért üvegcsőben a higany
széle nincs is ám fölrántva, fölhúzod vá, mint
a vize, söt ellenkezőleg lenyomódik, ugy
hogy közepe felé domborodó fölszint alkot.

A szóban forgó tüneménynek nyitjátesze-
rint a kölcsönös vonzódásban találjuk: kép-
zeljük, hogy a csésze falai mind közelebb meg
közelebb szorulnak, mig a csésze keskeny
csővé szükülne — a vonzódás is a csésze falai
meg a folyadék között a távolság fogytával
mind erősebben nyilvánulna, s utóvégre
annyira fokozódnék, hogy a kávé nemcsak a
szélén húzódnék föl, hanem egészben véve is
fölebb emelkednék e keskeny csőben. És va-
lósággal is igy huzódik s emelkedik a kes-
keny csövekben, melyek a czukor belsejében
nyilnak előtte.

A hajszálak után, melyek meg annyi vé-
kony csövecskék, a szük furásu üvegcsöveket
is elnevezték hajcsöveknek, s minthogy ily
szük csövekben, a testek keskeny részeiben,
hézagaiban fordul elö a folyadékok felszivár-
gása — e_ jelenségek okát átalában hajcsÖ-
vességnek (capillaritásnak) nevezik. A tudo-
jnány nyelvén szólva tehát a hajcsövesség az

Megérkezés a hidashoz este. — (Greguss János eredeti rajza.)

nak indul: meglepő, mily sóváran iszsza be
a folyadékot saját vesztére, mily hirtelen fut
ez szerte, elfoglalva minden apró részecskét
és hézagot. Nem volna csoda, ha mogorva
kedvem e jelenségben az ártatlanság, a szep-
lötlen jellem példázatát födözné föl — leg-
csekélyebb érintkezés a mindennapi élet
sötéten hömpölygő árjával, s oda van a tiszta
fehérség, a kristályosság: elsötétül, omlado-
zik s bele olvad a fekete lébe. De nincs szük-
ség példázgatásokra, elég meglepő e jelenség
már önmagában is, mert hiszen valamennyi
test ellenállhatlanul vonzódik az anyatest-
hez, a földhöz — lefelé esik, folyik, csúszik,
hömpölyög tehát, ha csak szerét teheti, de
fölfelé ugyan nem siet, ha csak valami ha-
talmas erő arra felé nem inditja. A hajót
például a viz nyomása tartja fenn, a léghajót
a környező sürübb, nehezebb levegő taszítja
fölfelé.

Mily hatalom kergeti föl a kávét a ezu-
korba? vagy tán ez utóbbinak van valami
különös szívó ereje? Mondhatnám, hogy kü-
lönösenszereti a kávét, ha nem jutna eszembe,
qogy e tünemény épen nem valami kivételes

vonzódnék a csésze falához; ugyanazt látni
a viznél is a pohárban: a szélén fölemel-
kedik, mintha az üveg húzná magához. És
csakugyan igy is van, vagy legalább mi igy
fejtjük meg magunknak a dolgot: az üveg
meg a viz vonzódnak egymáshoz, tapadnak
egymáshoz, — innen van, hogy a viz az
üvegfalon kissé fölhuzódik, s innen van az
is, hogy a viz az üveget megnedvesiti. Hogy
szilárd testek meg folyadékok igy vonzódnak,
tapadnak egymáshoz, arra ugyan példát ele-
get találunk: az irás, a festés épen azáltal
lesz lehetséges, hogy a tinta, a festék a papír-
hoz, a vászonhoz tapad. Es hogy e tapadás-
ban nem csekély vonzódás1 nyilatkozik, arról
meggyőződhetünk, ha valamely lemezt, pél-
dául rézlemezt, mely a viz felületével érint-
kezik, el akarunk rántani: jókora erő kiván-
tatik hozzá, hogy a lemezt a viztől elszakítsuk.

Nem minden folyadék vonzódik bármily
szilárd testhez, igy a viz a zsiros asztalt meg
nem nedvesiti, nem tapad hozzá, más szóval,
a viz meg zsiros fa között nincs meg a kellő
vonzódás. Hasonlóképen viseli magát a hi-
gany az üveg irányában: meg nem nedvesiti,

oka, hogy a kávé a ezukorban felszivárog s
minden hézagát oly gyorsan átjárja.

(Vége köv.)

Képek a hazai népeiéiből.
Megérkezés a hidashoz.

Az öt ló vigan poroszkál a jól megrakott
szekér előtt. Jól ismorik az utat, mely a mezővá-
rosból haza felé vezet. A gazda is nógatja őket
egy-egy nyolvcscttontésscl, mert az ostort csak
parádénak tartja kezében, hogy semmi se hiányoz-
zék a szekérről, a mi oda való. Hátul az „anyjok"
aggodalmasan tekintget körül. Nézi a fellegeket,
s a szürkülni kezdő láthatárt, melynek nyugati
részén vérvörösön nyugszik le a nap. Az utolsó
gyerok is tudja, hogy az esőt, vagy szolét jelent.

Jó lesz sebesen menni, nehogy utban kapjon
az eső, mert hazáig sehol sincs fedél.

— Csak a Tiszán túl volnánk már, — mon-
dogatja az asszony gyakran.

Végre előttük van a Tisza, mely itt is ka-
nyargó, mint mindenütt. Szilajon tolja tovább
habjait a homokos partok közt, melyeket gyakori
áradásával messzire meg-megtépdolt, helyt mosva
nádasoknak és sásoknak.

Köröskörül csöndesség van, csak a sás és nád

közül hangzik az élet zaja. Az égbolton szakado-
zott felhők úsznak, s olyan az egész, mintha habos
márványból volna kifaragva. Keleten már ogészen
sötét van; de nyugaton még ott ég a nap láng-
vörös sugara, élesen külön választva a föld és ég
láthatárát. A Tisza ragyogón hasitja bo magát a
széles martok közé, mint egy óriás ezüst ki-
gyó, mely vonaglásá-
ban megdermedt. I t t -
ott a törpe fűzek sötét
árnyékot vetnek, s e
sötét lapokon egy-egy
ezüst pont csillámlik
mög, a mint a halak
felütögetik magukat.

A révész a tulsó
parton pihen s kivetet-
te hálóját. Nád kuny-
hójában vidáman pat-
tog a tűz, a lángok
barátságosan integet-
nek, s a bogrács ro-
hog, sistereg.

A szél végig bor-
zolja a vizet, suhog-
tatja a nádat, s hab-
fodrokkal veszi körül
a hidast, melynek or-
ránál a révész hálóját
meritgeti.

Nagyon jó idő ez
a halászatra.

Valahol furulyáz-
nak. Néha közelről,
néha távolról hallat-
szik, a mint a szél vi-
szi el a hangokat. Dal
is hangzik. A nyáj-
őrök ebei szintén meg-
szólalnak olykor, s hal-
latszik időközönkint a
kolomp, jeléül, hogy e
csöndesség életet vesz
körül- t

Oda át türelmetlenül vár az ötös fogatú sze-
kér. Az anyjok egyre a fellegeket nézi, s a fodros
láthatárra függeszti szemeit, hol az elsö falu lát-
szik. A lovak fújnak, s látszik, hogy mindnyájan
vágynak már az istálló után.

A gazda, ki előbb arra számitott, hogy a ré-
vész majd csak
fölismeri, vagy
meglátja, most
már átkiáltoz
a tulsó partra.
— A szél más
irányba viszi
hangját, s a
révész ugy el
van merülve a
halászatban,

mintha a Ti-
sza minden ha-
lát ki akarná
fogni.

De a kiál-
tozást folytat-
ni kell, mert itt
nincs más se- ,
gitség. A Ti-
szát oly rakon-
czátlan viznek
tartják, hogy

hidveréssel
nem is hábor-
gatják s a komp

az egyedüli
közlekedési

mód, mely ál-
tal a két part
közt közleked-
ni lehet.

— No va-
lahára! — ki-
ált az asszony,
— mikor látja,
hogy a hidas
orránál vala-
hára fölemel-
kedik a révész, eloldja a kompot és kezébe veszi a
csáklyát.

A gazda pedig még egy pár teringottét küld
át a révésznek serkentőül, hogy gyorsan lásson a
dologhoz.

E jelenetet ábrázolja életképünk, molyot
Greguss Jánoe gondos megfigyelés után rajzolt.
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átszállításra várakozókat lá- | azért érdemli meg az ismertetést, mert egy ural-
kodó herczegnek kedves fekvésü nyaralója, hanem
fölös, mert e névhez történelmi emlékek is füzöd-

— Türelmetlenül
tünk itt.

Az ötös fogat nagy ellentétbon van a lassu viziAz ötös fogat nagy ellentétbon van a
járművel, melynek csak átjövetele is kerül annyi
időbe, mennyi alatt az öt poroszka minden megerő-
tetés nélkül haza ügethetne.

És a türolmetlenkedőknek még rá kell bizni

Balogi kastély. — (Zombory Gusztáv rajza.)

magukat egészen a lomha hidasra, moly a folyó
sodra ellenében még rézsuton is megy, ép oly
kimért lassúsággal, mintha rosz gebéket szál-
litana. .

Diószegi és Fazekas emléke a pesti füvészkertben. - (Bicsérdi János rajza.)

A balogi kastély
(Gömörben.)

A festői vidékekben oly gazdag hegyes-völ-
gyes Gömörvármogye egyik regényea fekvésü
urilakát mutatjuk be a jelen képpel, moly nemcsak

nek, s mert az újabbkori ízlésben épült csinos uri-
lak a hazai évkönyvekben nem ismeretlen hajdani
„Baloghvár" romjaiból emelkedett ki, s valamint
akkor, ugy most is feje egy terjedelmes urada-

lomnak.
Rimaszombattól a

megye főhelyétől a Ba-
log vizo által terméke-
nyített kellemes völgy-
ben fekszik Alsó- és
Felső-Balogh, két csi-
nos magyar helység,
melyeket csak a hason-
nevü folyó választ el
egymástól. Felső-Ba-

_jr. ____ _-_ logh felett emelkedik
— ^ a z o n hegy, melyen

kastélyunk a hajdani
nevezetes Baloghvár
romjain épült, s mely
máig is „várhegynek"
neveztetik. Hogy ezen
hegy már a magyarok
bejövetelekor neveze-
tes volt, azt onnan le-
het gyanítani, hogy az
azon korszak legelső S
legrégibb irója Béla
király névtelen jegy-
zője erről Mons Bul-
hadu névon különösen
megemlékezik, mely
elnevezés alatt még
eddig minden történész
egyhangulag „Balog-
hátat" értelmez, vagyis
azon hegyhátat, mely
Balogvize mellett fek-
szik. Anonymus jeles
magy aritója Szabó Ká-

roly erről igy vélekedik: „Jegyzőnk mons-Bulhadu-t
ir; azonban, ha tudjuk, hogy a Balog-folyó eredeti
szláv neve „Blch", mit a magyar ajak ki sem képes
ejteni, ugy hogy abból később Balogot csinált, a
Bulhadu névbon ezen folyó eredeti nevének a ma-
gyar „hát" szóval való összetételére ismorhetünk;
mint az a „Tiszahát," „Erdohát", „Cserhát" ne-

vekben máig is
él. Csakugyan
Gömör vár vi-
dékéről a Ba-
logh völgyén
és Balogháton
át lehot csak
jutni felső Nó-
grádba — a
hová vezéreink
innen egyene-
sen mentek —
Losoncz vidé-
kére. — Ezért
inertem itt a
szlávos „BZcft"-
hát, vagy Bul-
hát név helyett
fordításomban,

a magyaros
Baloghát ne-
vet használni."

És épen eb-
ből, hogy már
Anonymus is
emliti e helyet,
némelyek azt
következtetik,
hogy már a
honfoglaláskor
kellett itt va-
lami erősség-
nek lenni, mert
különben mi
által lehetett
volna neveze-
tessé e hegy,
melynek sem
alakja, sem

helyzete, sem magassága a szomszéd hegyeket fe-
lül nem múlja.

Ezeket lehet csak a vár régiségéről — mely-
nek eredetéről biztos adatok hiányzanak — felhozni.

Későbbi viszontagságairól a mit a történet
feljegyzett, röviden elmondjuk. ,

A XIH-ik században a már okkor több ágra
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szétoszlott Balogh nemzetség birtokában volt még,
do kevéssel ezután, nem tudni mi úton-módon , a
Szekerossyok lettek urai. Ezekután a hires Szé-
chyek birtokába került a vár, kik közül a XV-ik
században élő Miklósnak két fia volt, László és
Péter, özek az Erzsébet királyné és I. Ulászló kö-
zött kiütött bolviszály alkalmával a várat a esohek
kezéro bocsáták, de ezeket 1451-ben Hunyadi Já-
nos kiveri.

1459-ben Hunyadi Mátyás, még mint ifju
király, a Mátra alatti patai favár bevétele után, a
Sajó-völgyének vevén utját, a sajónémeti, gömöri,
e többi itteni várakkal együtt „a balogi erődöt is
a várhegyen" elfoglalja, aztán a hütlen Széchyoktől
elvevén, előbb Komjáthy Ulriknak, majd 1463-ban
Rozgonyi Sebestyénnek adományozza; 1481 körül
azonban Rozgonyi Lászlótól Balogot és az egész
uradalmat ismét a Széchy család vette meg, kiknek
egész 1646-ig birtokukban maradt. Ezen idötájban
azonban változó volt e várnak sorsa. A törökök
kezébe ugyan soha nem került, daczára annak, hogy
portyázásaik és kirándulásaik idáig is terjedtek.
Igy 1560-ban is a várral szomszédos erdőben Bebek
György a törökök által csellel elfogatott. Ellonben
bizonyos, hogy a vár folytonosan a királypártiak
hatalmában volt, és végvárul tekintetett; ugyan-
azért az 1567. évi XVII-ik törvényczikk Gömör-
vármegyének kötelességévé teszi, liogy Balog és
Gedő várához munkásokat adjon, hogy az ellonség
kezére uo jusson. Az 1608. évi XV. törvényczikk
pedig a véghelyek közé sorozza.

A következő Bocskai, Bethlen és Rákóczi
mozgalmakban a hős Széchyek Balogvára kisebb-
nagyobb mértékben szerepelt. 1619-ben Széchy
György, Bethlen Gábor hive, várát jolesül meg-
erősitotte, a ezen munkájában a vármegye által is
segittetett. Ennek Iií25-bon történt kihaltával
özvegye Homonnai Drugeth Mária kapitányok
által igazgattatá várait. Leánya Széchy Mária, a
Murányi Vénus, felváltva Balogon is lakott, mint
ezt egy 1644-ben kelt eredeti leveléből (lásd Vas.
Ujs. 1866. 7-ik sz.) láthatjuk.

Széchy Máriával ugy Murány, mint Baloghvár
is Vesselényi Ferencz birtokába jutott, ki azt uj
erősitvényokkel látta ol, s átalában oly fényre
emelte, hogy a nép még sokáig emlegette: „hej
mikor a király a várban lakott." — A várhegy
alatt kastélyt épittetett, melynok magános falai
közt sokszor főtt feje azon összeesküvés terveiben,
melynek következtében terjedelmes birtokait hűt-
lenség miatt elveszte s Baloghvára is 1671-ben a
királyi íiskusra szállt, s a Rákóczi mozgalmak
alatt lerontatott s megszünt erőssé" lenni.

1691-bon a hires Koháry család jött a balogi
uradalom birtokába. Koháry István gróf 1720-ban
uj lakot épittetett a Vessolényi-féle holyére: de a
jelenlegi az egész Balog\ ölgyén fejcdelmileg diszlő
kastélyt o folyó század olején Koháry Feroncz
herczeg épitteté.

Jelenlegi birtokosa Ágost szász coburg-góthai
herczeg, kinek atyja Ferdinand herczeg Koháry Fe-
rencz leányával, Maria Antonia Gabrielával 1816.
jan. 2-án házasságra lépett, s Magyarországban és
Ausztriában királyi legfelsőbb adományozás utján
örökölvén a fér ti ágban kihalt Koháry herczegi
roppant birtokokat, nálunk 1827-ben törvényesen
honti usittatott.

Megemlitjük még, hogy e kastélyban több
régi butorok között mutatnak egy ódon kinézésü,
de azért teljes épségbon levö széles mennyezetes
ágyat, melyet Murány várából hoztak ide s a hi-
res Murányi Venus, Széchy Máriáé volt.

Zombory Gusztáv.

Két elfeledt magyar tudós.
A pesti egyetemi füvészkert nagy virágházá-

hoz vezető, s a főbejárat központjától balra esö
ut mellett, egy bodzafa s varjutövis által eltakarva,
alig észrevehető 3 szerény csepkőtalapzaton egy-
szerü és rövid oszlop áll, melyet e különben is
gyéren látogatott kertboa csak kevesen méltatnak
figyelemre, s melynek jelentőségét még kevesebben
ismerik azok közül is, kik itt a növények társa-
ságában örömest töltenek órákat, vagy a kik talán
szenvedélyes barátjai is a füvészotnek, avagy ha
mindjárt irodalom-történeti műveket olvastak is.
Csak az avatottak, ha néha e magányt felkeresik,
haladnak megilh-tődéssel ez ösvényen, és kalapot
emelve az egyszerü kőemlék eiőtt', olvassák róla
tiszteletteljesen e reá vésett két nevet:

Diószegi és Fazekas!
Igen I e jelentéktelen oszlop a két még jelenték-

telenebb fii, illetőleg cserjo árnyékában, a magyar
nővén) tan első rendszeres művelőinek van szánva.

Az utóbbi ismeretesebb az elsőnél, mertaköltészot
terén is működvén, az irodalom-történetekben is
emlitve van, melyek nálunk többnyire csak a szép-
irodalom művelőivel foglalkoznak. Fazekas mint
a „Ludas Matyi" czimü népies elbeszélés s számos
kedélyes dal szerzője is tekintélyes helyet foglalt
el korának irodalmi férfiai között, de mint az első-
nek munkatársa, a magyar füvésztudomány rend-
szerezése és megalapitásában kétségkivül legtöbb,
bár kevésbbé méltányolt érdemeket szerzett ma-
gának.

Az első, Diószegi Sámuel, csak egy-két ujabb
növénytan bevezotésé"ben van röviden emlitve, kü-
lönben teljeson ismeretlen. Pedig Diószegi volt ama
kevesek egyike, kik átliatva a hajnalló ujkor
eszméitől, nem kevésbbé, mint a tudomány szomjá-
tól lelkesülve, hosszu kutatás és mély tanulmány
által szerzett tapasztalataikat érvényesíteni, a haza
erdőkében gyümölcsözővé tenni igyekeztek. Nemes
elhatározottság,, moly bátorságot és szellemi fon-
költségot kivánt oly korban, midőn a még palléro-
zatlan nyelv folytonos harczban volt az idegen
elemekkel, midőn az irodalom és költészet még
parlagon hovert és a tudományok iránt a nomzot
semmi fogékonyságot nem tanusitott.

Mint a nagy svéd fiivész Linné Károly atyja,
! Diószogi is protestáns pap és prédikátor volt. Az

egyszerü debreczeni protestáns pap vetette meg a
magyar füvésztudomány alapját, a jelentéktelen
prédikátornak sikerült olyasmit létesitnio, mire a
nálánál hatalmasabb és nagy tekintélytől környe-
zett gróf Waldstein és Kitaibel hazánkfiai, kik
szintén tudományosan foglalkoztak a növénytan-
nal, nöm mertek volna vállalkozni; hozzá pedig
oly városban, mely korlátozottabb virányánál
fogva csak kivételesen buzdíthatott e tudomány
felkarolására. Alig hihető, és mégis ugy van:
Debreczen a magyar füvésztudomány bölcsője.
Mert ha figyelembe sem veszszük is Veszprémi Ist-
vánt, Csapó Józsefet és másokat, kik'Diószegi ölött
itt füvészkedtek, a magyar füvésztudományok
kritikájának irója Földi tr. szintén Debreczenben
munkált, és Melius Péter a gyógynövények első
magyar ismertetője debreczeni superintendens
volt, 1578-ban.

Diószegi magánéletéről nem sokat tudunk.
Kedvencz tudományán kivül csak papi hivatalának
élt, és ugy látszik, hogy o két oldalú szellemi
foglalkozás minden munkásságát lekötve tartá.
Mint ember és hazafi átalános tiszteletben része-
sült. Családja számos tagból állott. Utódai most
is élnek Debreczenben, ogy fia Bécsben lakik,
mint az ottani reform, egyházközség gondnoka.

Diószegi 1807-bon adta ki sógorával, a már
emlitett Fazekas Mihálylyal, ki — közbovetólog
— nyüg. főhadnagy volt, magyar füvészköm vét
Csáthy Györgynél Debreczenben. Akkoriban a
különféle növényrondszerok feletti vélemény még
nem volt annyira elágazó, mint jelenleg, és Jussieu
természetes rendszere korántsem volt annyira fel-
karolva mint most, midőn Endlicherrel mindenki
meg van győződ vö könnyen felfogható egyszerű-
ségéről, — nagyobbára csak Linnét ismerték, s
természetes, hogy Diószegi, e rendszer tanulmányo-
zása- és elsajátításával féléletet töltvén, füvésztu-
dományának alapjául a nagy svéd természettudós
alkotmányát fogadta ol. Igy is nagy feladat vára-
kozott reá, mert jóllehet a külföldi tudósok útmu-
tatásai folytán vert uton haladhatott a rendszerbon,
de a természettudományokra nézve még teljesen
készületlen magyar műnyelv korlátozottsága miatt
maga is ugyszólván uj tudományt volt kénytelen
alapitani. S ennek nehéz voltát ő teljesen felfogá,
mert íüvészkönyvéhez irt előljáró.boszédébon eze-
ket mondja: „Hazánknak azon tudós férfiai, kik a
természeti-tudományokban jártasok, látván hogy a
Botanica, mely a mai időben az európai nemzetek
elött egy a legkedveltebb tudományok kőzül, magyar
öltó'zttben is me<ijilei,ik: nem lehet, hogy ne kedvel-
jék igyekezetünket, — mind azok mellett a hijjá-
nosságoh meUett is, melyeket ezen munkában látni
fognak. Ok tudják megitélni, mitsoda kövágással
vetekedő munka volt, itt a nehézségeket meggyőzni,
az elsö nyomadékokat megtörni, és arra menni, hogy
az erő, mellybe a munka került, belőle nagyon ki
nc ríjjon.1'

Ma, legalább akadémiai tagsággal jutalmaz-
nak ily müvekot; Diószegi teljesen kezdetleges
irodalmi viszonyok között irt, és a magyar ter-
mészettudománynak egészen uj lendületet adó
müvével, még irodalmi elismerés által sem nyerte
meg az utókor háláját; holott ép a természettudo-
mányok még most is parlagon heverő ösvénjén
volna szükséges, az érdekeltok buzdítása és foly-
tonos ébrentartására, minden valamire való érdem
iránt kellő méltánylatot tanusitani. Igaz, hogy

Diószogi és Fazekas „kövágással vetekedő" mun-
kát teljesitettek, melyből, mint maguk is beis-
merik, az igénybe vett erő nagyon is kirí. Ámde
lohetett-e ez másként? és nem egészen termé-
szetes-e, hogy a kozdet nehézségei itt igen is elő-
térbe tolultak, mig másrészt nem roppant elha-
tározottság és még nagyobb érdem-o oly dologgal
küzdeni meg, melyben a többségnek alig volt
bizalma, és melynok jövője iránt a leglelkosül-
tebbek sem igen kecsegtették magukat valami
reménynyel?

Az első magyar füvészkönyv irói alig rendel-
kezhettek némi előmunkálatokkal, és nemcsak
teljeson uj szavakat kellett terointeniök. részben
uj szólásmódot és szófüzéseket feltalálniuk, hanem
a régi hibás, rut, babonás, botránkoztató, és csak
zavarra alkalmat nyujtó kifejezéseket is megros-
tálniuk, átalakitniok, kisimitniok, a mi valóban
herkulesi munka volt. De e férfiakiit a tudomány,
a hazaszeretet és ama magasabb meggyőződés lel-
kesité, melyben átlátták, hogy a nemzetnek ébredni
kell, s hogy az elvesztett idő helyreütéséro mindem
egyes honpolgárnak megfeszített erővel kell mű-
ködnie. „Ha most, — i'r/a Diószegi, — midőn épen
azon igyekszünk, hogy a tudományt a szemétből
felemeljük—azokat a hijábavaló nevezeteket Nem-
zetünk gyalázatára megtartottuk volna: ezt való-
sággal ugy nézhette volna bennünk a két haza, mint
az itélő tehetség gyengeségét, és munkánkat magunk-
kal együtt méltán megvethetett volna."

Mily lelkiismeretes fölfogása föladatának! —
mily igaz buzgalom és áldozatkészség! Diószegiék-
nek roppant kitartásra volt szükségök, mig csak
a különféle nemekot és fajokat összeszedhették, s
mig a két haza külön vidékein divó elnevezések és
kifejezésekben egységet hozhattak létre. Az akkori
szellemi és anyagi közlekedési eszközök és közegek
gyarló ea nyomorult állapota sejtenünk engedi,
hogy némely kifejezések beszerzése és megállapít -
hatása végett egész hónapok, sőt évekig voltak
kénytelenek elvárakozni.

Diószegi 1807-ben pendítette meg valamely
növénytani szaklap vagy folyóirat megindításának
eszméjét, mi azután csak évtizedek mulva talált
kivitelre. A magyar füvésztudomány terén ugy-
szólva minden kezdemény, vagy mint eszme, vagy
mint tett, az ő novével van kapcsolatban; s mégis
a magyar füvészot és kertészet tágas mezején
nincs egy fü, egy árva virág, egy egyszerü cserje,
mely nemi-neve mellett fajnévül az első magyar
füvésztudomány Íróinak nevét hordaná, vagy
azokra némi vonatkozással volna!

Nem lehet itt czélunk az első magyar füvész-
tudomány kézikönyvét kritikai vizsgálat vagy ösz-
szehasonlitások tárgyává tenni, hiszen már az elő-
adottaknál fogva is természetesnek találhatjuk
árnyoldalait. Ámde, ha tekintetbe veszszük, hogy
irói egy teljesen uj, s hozzá még oly tudománynak
vetették meg alapját, mely a külföld nagy előme-
neteleivel szemközt, hazánkban még most is ugy-
szólván csak bölcsőjében szendoreg, s valami na-
gyobb előhaladást azóta, több mint 60 év óta, sem
tett: hálával fogjuk elismerni, hogy Diószegi és
Fazekas tudományosságunk legkitünőbb képvise-
lőinek koszorújában is méltó helyet érdemelnek.
Mert amaz egyszerü, s egy lelkesült egyetemi tanár
áldozatkészsége folytán omelt jelentéktelen kőosz-
lop az egyetemi növénykertben, még halvány elis-
merés gyanánt is csekély jutalom, melynok érdem-
leges, és az első magyar füvésztan halhatatlan
íróinak bokros érdemeikhez mért lerovásával, a
nomzot csak önmagát fogná megtisztelni.

Vajda Viktor.

Természetes kisértetek.
A nélkül, hogv csak egy szót is ejtenénk a

halottak és haldoklók természetfeletti megjelené-
séről, a szolgáló szellemekről, gonosz lelkekről s
mindazon démonokról, melyek a tűzben, légbon,
vizbon vagy a föld alatt találhatók, hadd szentel-
jünk egy-két jóakaratu sort azoknak a szellemek-
nek, melyek voltakép nem is szellomok. Ezek
között némelyek egészen természetesek és barát-
ságosak, melyeket egészséges emberek is láthat-
nak, söt gyakran többen is egyszerre. Mások
ellenben természetesek Ugyan, de már veszélye-
sebbek s rendszerint csak beteg emberek látják, s
akkor is a legtöbb e.-etben egyszerre csak egynek
jelennek meg. Az egészséges, kedves és természe-
tes jelenségek, vagy ha tetszik: kisértetek leg-
családiasabb, legmegszokottabb alakja hazánkban
a mi régi jó barátunk, a mi szépséges tündérünk,
molyet annyiszor megbámultunkéikor az alföldön
utazgatánk, t. i. a délibáb. Németországban épen

oly népszerü kísértet a brocken-hegyi óriás. Föl-
mászunk a Brocken csúcsára, hogy egy szép tiszta
reggel a nap felköltében gyönyörködjünk, s midőn
a „Szószék" (Tompolskanzel) nevü granitszikla
tetején állunk, azt veszszük észro, hogy a többi
hegyeket, melyek délnyugot felé a Brocken alatt
feküsznek, sürü felhők boritják; a nap szép csen-
desen kél fől hátunk mögött s előttünk hirtelen
csak egy borzaszó nagy óriás emelkedik ég felé
öt-hatszáz lábnyi magasra, moly átlépdel a felhők
felett s nehány percz mulva eltünik. Hogy n
magunk árnyékát (melytől ez alkalommal miuden
bátorságunk* mellett is könnyen megijedhetnénk)
ilyetén alakban láthassuk meg, arra mindenek-
előtt egy vízszintes napsugár és a maga helyén s
a maga idején egy sajátságos ködzátony szükséges.
Felmohetünk a Brockenre napkeltekor akár tizen-
kétszer is, mig egyszer a nap sugarát s a köd-
tengert hajlandónak, vagyis inkább alkalmasnak
találhatjuk e nagyszerü tünemény elő varázslására.

Caesar szelleme, mely Brutusnak Philippinél
megjelent, épen oly közönséges és természetes
valami volt, mint a brockeni kísértet, csakhogy
ott a képzelet működött. Brutus ugyanis egyike
volt azoknak, a kik ugy szólva Caesarnak köszön-
hették életöket; Ő a nagy hadvezérnek legelső
kegyencze volt, s mégis részt vett meggyilkoltatá-
sában. Mahnesbury-i Hobbes, a nagy angol böl-
csész, igen egyszerü és közönséges dolognak tartja
ezt az egész kisértethistóriát. „Olvassuk" — ugy-
mond — „Marcus Brutusról, hogy Philippinél,
mielőtt Augustus Caesarral megütközött volna,
rémitő jelenséget látott, melyet a régi történetirók
mindnyájan kísértetnek tartanak. Pedig ha figye-
lembe veszszük a körülményekot, azonnal át fog-
juk látni, hogy az egész nöm volt egyéb rövid
álomnál. Mert midőn sátrában mélyen elgondol-
kozva ült s irtózat környozé hálátlan gonosz tette
miatt, és azután egy-két perczig a hidegben el-
szunnyadott, igen természetes, hogy arról kellett
álmodnia, mi leginkább kinozta és rettegteté őt.
S mikor aztán fölébredett s az álom lassanként
eltünedezett, egyhamar jában ő sem tudhatta, hogy
vajjon valóban csak álmodott-e, vagy kisértetet
látott?" Aztán meg ott a holdvilág — az is hány
meg hány dolgot enged csak ugy félig látnunk,
melyek a félénk omborok phantaziája elött azonnal
borzalmas alakokká lesznek? Hisz a tolvajok is,
ha különben félénk s babonás természetűk van,
mikor körültök félhomály és csend uralkodik, azt
hiszik, hogy:

Minden bokor lengő alak.
Ks minden han^ sóhaj.

Egyébiránt néha rendszeres hókusz-pókuszo-
kat használtak arra, hogy kisértotoket idézzenek
föl, miként az divatban volt a régi egyiptomiak
idejében, továbbá a középkorban, sőt néhol nap-
jainkban is. Nem nehéz megérteni, hogy mi módon
mutathattak az egyiptomi papok annyi kisértetet
a templomfalakon vagy annyi mindenféle képet,
melyeket nagy vizes edények tükrei vetettek visz-
sza. Azok az ördögök, melvekot egy szcrllemidéző
Benvenuto Cellininek mutatott, kétségtelenül va-
lamely ügyesen elrejtett bűvészlámpa (laterna
magica) szüleményei voltak. Bizonyos szerek, ha
valakinek beadatnak, szemcsalódásokat idéznek
olő. Egy bűvész dr. Aldersoat egy reczepttel ki-
nálta, melylyel dárdanyból (antimonium), kénből
s másfélo szerekből oly vegyitéket lehet késziteni,
hogy a ki azt beveszi, kísérteteket fog látni tőle.

Egy bölcsész, a ki természetesen mégHobbes-
nél is régibb t. i. Lucretius a költő, azt állitá, hooy
a kisértetek is csak a természet szülöttei s nem
egyebek az illető lény vékony bőrburokjánál,
melyeket a testek magoktól eldobtak.

A kísértetekről s a küzép-korban velök üzött
misztifikácziókról egy angol ujság nem régen ér-
dekes közleményeket hozott s a jelen czikk vázla-
tát mi is azokból vettük át. Különösen érdekessé
válnak a közlemények ott, a hol a kisértetek meg.
jelenéséről egykor divatozott balvéleményeket s a
természettudósok és orvosok által mostanában fel-
állitott és elfogadott oleméleteket ismerteti.

A XVII."század közepe táján a Palingenesis
(ujjá-s-.ületés) tana yolt uralkodó. Ez a Lucretius
elméletének vegytani magyarázata. Ugyanis e tan
szerint, ha egy virágot elégetünk s porrá teszünk,
bizonyos savat nyerünk, mely a virág voltaképeni
lényege. Akkor aztán, ha e savat összovegyitjük
valami szerrel, (a mit azonban titokban tartottak,)
és azt molegiteni kezdjük, egy virágkisértet fog
nbból kiemelkedni, mely egészen mogfclol az el-
égetettnek. E sajátságos jelenséget ugy magya-
rázták ki, hogy a savnak, ha fölmeíegittetik,
egyes részecskéi kölcsönösen vonzani fogják egy-
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mást s épen arra a megfelelő helyre fognak repülni,
melyet az élö virágnál elfoglaltak és igy aztán
annak ogy árnyképviselője áll elő. Már most ezt
az okoskodást elfogadván, azt az emberi testre is
alkalmazhatónak hitték, mely, vélekedésük szerint,
mihelyt alája fűtenek, a lényeges savnak oly ré-
szecskéit bocsátja föl a légbe, melyek ott illető
helyeiket elfoglalva „borzalmas, kísérteties alako-
kat fognak alkotni, melyek éjjelenként idö s tova
bolyonganak, vagy valamely nöm régen felnyitott
sir szélén állanak."

De honnan van az, hogy épen csak a halotti
lepel bocsátja ki magából e savat, nem p:;dig a
koporsó? — mert a szellemek mindig halotti lep-
lökben jelennek meg és koporsójukban soha — ezt
már a palingcnesisták sem tudták megmagyarázni.
Mert bármiféle álokoskodásokkal igyekeznénk is
olyasmit elhitetni a világgal, a mi természetfeletti
és igy elfogadható okát nem tudjuk világosan ki-
mutatni, semmivé lesz az, mihelyest a józan gon-
dolkozás és a természettudományok világító napja
sugarait rálöveli. Nem volt a tudatlanság sürü
homályának szánalomra méltó uralma alatt oly
nevetséges tévhit vagy vastag babonaság, mely
hívőkre é? követőkre ne talált volna, melyek azon-
ban felvilágosult korunkban mosolyra ne indíta-
nának minden művelt embert.

Ismét egy másik elmélet a lélektanból és nem
a vegytanból igyekezett kimagyarázni a szellemok
megjelenését. Szerinte minden efféle tünemény a
szó szoros értelmében a fölhevült képzelő tehetség
működése. Bizonyos tekintetben ennek az elmélet-
nek legtöbb igaza van.

Most már térjünk át a természetes kísértetek,
szellemlátások és ijesztő jelenségek sötétebb és
veszélyesebb osztályára, t. i. az olyan rögeszmékre,
melyeket a test vagy a lélek beteges állapota ugy
szólva megolevenit. Pedig az ilynemü szellemek
is épen oly természetesek, mint a többiek. Az esz-
mék az érzelmek másolatai, csakhogy, nem oly
élénkek és áthatok, mint amazok. Ha valami egész-
ségtelen izgatottság fokozza, növeli azokat, oly
élénkokké lesznek, hogy nem lehet megkülönböz-
tetni a kézzsl fogható, szemmel tokinthető és füllel
hallható, egy szóval az érzékelhető dolgoktól. E
sorok irója, ki életében sok szellemet és kisérletet
látott, s nöm egyszer hallott szellemhangokat
gyermek- és ifjúkorában, épen azért nem hisz
többé azokban, mert igen is sokat látott és hallott
affélét. S pedig minő tiszták és határozottan kive-
hetők voltak azok! Olvastam valamikor, hogy az
1831-iki kholera idejében vagy a körül fényes
délben London felett egy hosszu lángoló kard volt
látható az égen; sőt nem is csak a tűzes kard lát-
szott magára, hanem még a felhők is ugy alakul-
tak körülötte, mintha kardtokot akartak volna
képezni. Sokan látták azt és oly élénk volt e ritka
tünemény benyomása, hogy annak rendkivüli, tor-
mészotfeletti eredetéről s gyászos jelentőségü kül-
detéséről az egész város meg volt győződve . . .
Pedigcsak a képzelem játéka volt az egész! Mintha
bizony az égben is laknának fegyverkovácsok! . . .

(Vége követk.)

Az őstörtéiielmi kutatások eredmé-
nyeiről.

„Az őstörténelem körül történt legujabb ku-
tatások eredményeiről" Vogt Károly nevezetes
értekezést tartott a német tormészotvizsgálók ins
brucki nagygyűlésén szept. 20-án. Midőn a kitünő
tudós, kinek működését e lapok egyik közelobbi
számában részletesen ismertettük, a szószékre lé-
pett, nagy kitüntetéssel fogadták, s a nagyhirü
szer2Őt beszéde folytán is zajosan éljenezték. Vogt
Károlv nagy hatás keltett értekezését mi is ér-
dekesnek tartjuk, habár kivonatban, a „Sz—nk."
közlése után megismertetni olvasóinkkal.

Látszólag — igy kezdé szónok — az „őstör-
| ténelein" nem tartozik n. természettudományok kö-

rébe. Abban az emberi-nem amaz állapotait igye-
keznek földeríteni, nvlyek'.a traditiók alá takarvák.
De erre esak azóta vagyunk képesek, mióta a
problémára a természettudományi rendszert alkal-
maztuk. Ez ügyet kezdetbon elég tévesen az ar-
chaeologusokra bizták, de mióta azzal palaontolo-
gia, geológia s több más tudomány is foglalkozik,
azóta lőn itt is világosság. Létezik ugyan még sok
bizonytalan, miként egyátalán a tormészettudo-

: mányokban, de a mint ebben, ugy az „őstörténe-
temben" is vannak elvitázliatlan igazsággal biró
állitások is. A fellelt igazságok három né/pont
szerint osztályozhatók.

Először is az emberi nem kora felett ujabb

felvilág ositásokat nyertek. Az erre vonatkozó ré-
gibb vélemények részbon bizonytalan hagyomá-
nyokon, sőt részben még bizonyos törzsek családi
logendáin alapultak, és azt nagyon csekélyre tet-
té i. Bennünket is még ezen nézetben neveltok.
Ma már azonban ép oly bizonyosan állithatjuk,
amint hogy a föld a nap körül forog, miszerint az
emberi nem, kora egyátalán, s különösen Európában
is sokk il régibb, mint a mennyire a hagyomány
terjed-

Francziaország nyugati részén, Angliában, a
középtono-erokoa az ember kihalt állatfajokkal, minő
a mammut, barlangi medvék stb. élt. Ez nagyon is
bebizonyittatott, minthogy ezen állatok maradvá-
nyaival együtt a felföldön éppígy, mint a völgyek-
ben, emberi csontokat és eszközöket találnak.
Steenstrup kitünő kutatónak sikerült ezen egye-
nes nyomok, t. i. emberi csontok s szerszámok
nélkül is, az embernek egyidejűségét a kihalt ál-
latokkal bebizonyítani. Az állatok csontjai elégsé-
gek erre nézve, a mennyiben ezekkel a barlangokba
való hurczolás alkalmával egész másként bánnak
el a ragadozó állatok, s másként az emberek;
utóbbi ugyanis kiszívja belőlök a velőt. Igy lehet
sokasitani azon bebizonyításokat, hogy az ombori-
notn kora még az utolsó geológiai változásokon is
túlterjed. Ezek szerint az emberi lét óta Európa
égalji viszonyai is egeszén megváltoztak. Szárma-
zásakor a Sahara még sivatag tonger volt, és a
Gibraltárnál Európa és Afrika közt erős kapocs
létezett; a keleti tenger jeges volt és Anglia Fran-
cziaországgal volt egybekapcsolva stb

Hogy az ember Európa másnemü alakjának
egykor tanuja volt, azt hiteles adatokkal bizonyit-
ják Lartet, Fraas, Dupont s mások kutatásai. A
fönnebb emlitett állatok kihalta után ugyanis itt
az emberek még iram-szarvasokat és sarkvidéki
rókákat stb. vadásztak. A schussenridei moh pedig
aztbizonyitá, hogy Európának akkor éjszalci-sarki
éghajlata volt. — Ki kételkedik tehát abban, hogy
azóta Európa tökéletes átalakulása időszakokat
vett igénybe, melyekhez képest az előbb felvett
omberi-nem kora parányilag csekély? íly körül-
mények közepette mi marad fenn a 6000 éves
traditióból? Az ezen ügyben nyert nézeteinket a
vízözön geológiai vizsgálatainak köszönhetjük.
Ezok azonban nemcsak az emberi - nem korára
nézve szolgáltattak felvilágosításokat, hanem vilá-
got vetnek még az emberi-nem successiv elterje-
désére is Európában. Az ember amaz olső korszak-
ban, midőn még léte miatt a kihalt állatokkal való
harczot viselte, valószinüleg csupán Nyugat-
Európában, még pedig Francziaországban s Ang-
liában élt. A második korszakban, a midőn éjszaki
állatokkal lakott együtt, kelet felé nyomult; igy
üzött például iram-szarvasokat Svájczban. Ez ideig
azonban még mindig nem jutott eí éjszakra, csak
egy harmadik korszakban foglalta el Dániát stb.
Áz ember Európába tehát délnyugaton vándorolt
bo vagy még határozottabban adélnyugati közép-
tengernél.

A mire másodszor még főfigyelmünk irányo-
zandó : az a geologiailag bebizonyított emberek
kultúrája s czivilisacziója. It ta még most is létező
állapotokkal való hasonlitiratások vannak legin-
kább hasznunkra. Ha az eskimok szereit összeha-
sonlítjuk az ősrégi emberek szereivel, ugy azokat
majd csaknem fől lehetne cserélni.

Bizonyos tehát, hogy az életmód is mindkét
esetben hasonló. Az aranykor eltünék. Ennek nöm
igen örvendhetett az ősember, mert léte miatt
nagyon is kellett küzdenie. Őseink a szó legtelje-
sebb értolmébon vadak voltak s még az ausztráliai
négereken is alul álltak. Csak lassan-lassan szok-
tak az emberek szilárd lakásokhoz, a kultúrái fej-
lődés olső követeléséhez. De még a im ennél is
több : elődeink emberfalók voltak.

Az emberevés vallási kepzcletuki<el osossze-Az embereves
füo-o-ésben állott. Az ember elöbb ollonségét

! emészté meg. hogy annak okosságát, ügyességét,
erejét örökölje. Azután már csak egyes részekot
ettek, melyeket egyes tulajdonságok székhelyének
tekintettek. Istenitek e tulajdonságokat és e része-
ket e tulajdonok által megszentelteknek tekintek.
Az már magasabb fejlődés jele, hogy a valóság
helyébe jelképeket helyeztek. Azért később meg-
elégedtek azzal, hogy istenüket jelképben mog-
egyék."

A czölöpépitési kor miveltségo nagy volt s
csere és kereskedelem által nagvban előmozditta-
tott. A legrégibb kereskedelmi utak e korban
lettek ismtíretosek. Megtudjuk, hogy aczivilisaczió
sem erodt Ázsiából, 'mint iskolai' tankönyveink
tanitják, hanem Afrikából. L>y Heor bubizonyitá
si kultúrnövényekből, hogy azok' Afrikából, részben
Egyptomból erednek.
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Az őstörténelom végül még az ember testi
kifejlődéséről is érdekes felvilágosításokat nyujt.
Itt érvényre jut a költő mondása: „Es wüchst der
Mensch mit seinen Zwecken" — az ember vágyai-
val együtt növekszik, vagy ha nem is az egész
ember, ugy legalább agy veleje. Itt különös körül-
mény mutatkozik. Az ember épen saját nemével
törődött legkevesebbet. Az emberfajok körüli ku-
tatások sokkal jelentéktelenebbek, mint minden
más téren tett kutatások. A majomfajokat jobban
ismerik, mint az emberfajokat. Itt még sok hézag
vár kitöltésre. De nem is volt a kutatásokhoz
elegendő anyag. — Csak kevés koponya van; de
épen legujabb időben annyit találtak, hogy a leg-
jobb reményokot lőhet táplálni. — Még alig mult
egy éve, midőn egy helyen 40 koponyát találtak
egyszerro az iramszarvas-korszakbóI.Már az eddig
feltalált csontokból is következtethetni, hogy az
ember annál inkább közoledik a majomhoz, minél
alantabb fokon áll. Minthogy az emberek nem
állnak mind ugyanazon fokon, könnyen felfogható,
hogy némely ember egyik, némelyik más tekin-
tetben közelit a majomhoz. Az ember szoros kap-
csolatban áll elődjeivel; nem tekinthető elkülön-
zött és önálló teremtménynek, mely a többi szor-
ves lény geologikus változataitól ment maradt.
Az ő ősei is a földrétegekbon feküsznek. A jelle-
gek, melyek őt emberré teszik, csak lassanként
fejlődtek; az ős emberen közös ismertető jeleket
találunk, molyek csak fokozatosan tünnek el; igy
a homlok lassanként meredekobb, a koponya-fedő
vékonyabb, az agyvelő nagyobb lesz stb. E vál-
tozás a létért való küzdelem eredménye. Utoljára
is az következik belőle, hogy mindnyájan az örö-
kösödés és öntökélotesités combinált eredményei
vagyunk. Nem kézzel és lábbal, hanem agyunkkal
küzdünk legsikeresebben, és azért utódainkra an-
nál kiképzettobb agy velőt ruházunk át. Az ember
kifejlődése saját kezében van s öntevékenység
által jut a czélhoz, moly tökéletesbitéséro ki van
neki tűzve.

E g y v e l e g .
/\ (A munkaf elosztás.) Hogy a munkafelosz-

tásnak mily bámulatos hatása van a munka sikerére,
azt a következő két igen érdekes példa jputatja:
A varrótűk készitése 18 különböző műtét által
történik. — Egy munkás mindig csak a sodronyt
huzza, a másik azt megsimitva, a harmadik dara-
bokra metszi, a nogyedik meghegyezi, az ötödik a
fokhelyét meglapitja, a hatodik azt kilyukasztja,
és igy tovább. íly módon egy kis gyárban, hol
nem is vitték a munkafelosztás elvét tökéletesen
keresztül, mert szegények voltak, s csak 10-en
egyesültek a tűgyártásra, — o 10 ember naponként
12 font tűt készitett el. Egy fontban legalább is 4
ezer középnagyságu tű levén, igy tizen naponként
legalább is 48,000 tűt gyártottak, a miből egyre-
egyre 4800 tű esik. — Ha külön dolgozott volna
mindenik, 20-nál többet nem készíthetett volna
el. — Ép igy a játék-kártyák gyártása egy más
gyárban 30 kézen ment keresztül, e 30 munkás
naponként 15,500 kártyát állitván elő, vagyÍ8
fejenként több mint 5000-et, holott egyenként
valószinüleg 2-őt sem végezhetett volna egy ember
egy nap.

© (Az elsö velocipéde Ázsiában.) Kemp ur
angol patikárius méltán,dicsekhetik azzal, hogy ő
volt az első, ki az öreg Ázsia földén veloeipéddel
"árt. Minthogy nappal majdnem teljes lehetetlenség
Hindostan forró napjának hevével daczolni, fogta
magát Kemp s éjjel indult ogy kis körutra a sza-
badban — még pedig velocipéden. Bombay kör-
nyékén történt s előrolátásból jármüvéhez ogy
lámpát erősitett, hogy kikerülhessék. Mikor a
hinduk ogy férfit ogy kereken nyilsebességgel to-
varobogni láttak, rútul megszeppentek. Sokan
közülök letérdepoltek, a mint Kemp mollettök
Ihaladt, mert as.t hitték, hogy ismét Wishnu isten

szállott le a földre abban a bámulatos alakban.
0 (Egy chinai püspök.) Páris utczáin most

nagyon feltűnik egy chinai püspök. Neve Mr.
Faurice. Bordoauxi születésü s 19 éve, hogy Chi-
nában van s chinai letelepedése óta most van először

Európában. Chinai öltönyt visel, mely fölött arany
lánczon nagy arany keresztet hord. Hatalmas ba-
jusza két oldalt hosszában csüng le, haja pedig
hátul nagy ezofba van füzve. Chinában árvaházat
alapitott, melyot ugy tart főn, hogy osernyő gyára
van, s ennek jövedelméből ruházza s tartja aa
árvákat. A zsinatra érkezett, s hogy ott megjelen-
hessen, lo fogja vágni bajuszát és ezofját. A zsinat
után beutazza Európát, hogy chinai árvái számára
gyüjtsön.

-— (A Sahara sivatag tengerré változtatása)
ujból komolyan szóba jött. Lessops a suezi csatorna
megteremtője, mérnökei által megvizsgáltatta a
földviszonyokat, s ugy találták, hogy a Sahara 27
méterrel alantabb fekszik a tengernél. 75 angol
mfldnyi hosszúságú csatorna elegendő lenne e
czélra. Legnagyobb érdekkel kisérik e tervet —
Svájczban, mórt ha valósulna, megszünnék a Saha-
ráról jövő, s a svájczi hegyekben szörnyen pusztitó
sirocco.

0 (Az uj Blondin.) A kanadai Jenkins, ki
magát professor-nak novezi, aug. 25-dikére nagy
látványos előadást rendezett a Niagara zuhatagnál.
Ugyanott, hol Blondin hátán egy emberrel keresz-
tül sétált az óriási folyamon, most is egy 1000 láb
hosszu és 2 hüvelyknyi vastagságú kötél volt ki-
huzva. Tömérdek néző jelent meg mindkét parton.
Jankins megjelenvén, egy kis különös alkotásu
velocipédet (melyet ő Bicyclo-nek nevoz), illesztett
a kötélre, s arra ülve hajtott egyik pontról a má-
sikra, a közönség hajmeresztő hüledozése közt. Ut-
közben kétszer állapodott meg, — egyszer épon a fo-
lyó közepén, hol fölállva kalapot emelt, hogy a jelen
volt photográfoknak alkalmuk legyen őt lovenni.

** (Magas életkorok.) Miskolczon szept. 20-án
ogy 105 évos nő halt meg, ki 102 éves korában tü-
dőgyuladáson esett keresztül, s azóta jó erőben
járt-kelt az utczán. — Brazília France nevü váro-
sában egy Cussodie José Mornira nevü omber kö-
zelobb 135 éves korában halt meg. —- Oldenburg-
ban szept. 10-én a Fürkész család három tagja,
egy hivatalnok, egy özvegy nő és egy kisasszony,
hármasok, 80-ik születésnapját ülte meg.

Csizmadia-levél Párisból.
Szeptember 19.

Nem ritkán olvashatunk ugyan párisi levelet
a hírlapokban, de bizonyára gyakrabban a politika,
szinmüvészet, vagy a párisi, illetőleg a franczia
nép műveltségéről, stb. Nekem nincs szándékom
hasonlókról irni, minthogy nem is csizmadiához
tartozik, de nem hagyhatom el addig Francziaor-
szágot, mig egyik iparos osztályának a csizma-
diáknak — vagyis általában a lábbeli készítőknek
némi szokásai s üzleti gyakorlásairól emlitést ne

* tennék, annál is inkább,minthogy iŝ en sok részben
elütő a miénktől. Do hogy is ne? miker a közmon-
dás is azt mondja: „valahány ház, annyi szokás,"
hogy ne volna tehát, a hány nemzet, ugyan annyi
szokás is. Aztán, ha az európai nemzetek például
mind ugyanazon törvényt, vagy — szóval ugyan-
azon szokást gyakorolnák, a mit mi, — vagy mi
ugyanazt, a mit ők, akkor bizonyára nöm talál-
koznánk oly számos hazánkföldijeivel Párisban,
mint jelenleg is, ép ugy a tudomány, mint az
iparosok minden szakaiból — kivéve a csizmadiát.

Mert valóban, a mi azt illeti, ebben a világ-
városban az iparos ép ugy mint a müvész, meg-
találja a maga pályáját, melyben magát gyakorolni
kiképezni törekszik. Azonban ne legyünk azon
hiedelemmel, mintha talán minden párisi tárgy
párisi volna, azaz — hogy csak akkor lehet valami
jó s szép, ha Párisból való, mint a mai világban
hiszik a divatkedvelők. Igaz ugyan, Párisban sok
a müvészi készítmény is, de — ha megvalljuk az
igazat — talán sehol sem találtatik annyi rosz kézi
munka, mint itt. Igy pl. hogy saját szakomról
néhányat szóljak.

Kell, hogy tudjuk először is a mi legolcsóbb s
egyszersmind legroszabb munkájok a francziáknak:
az étes vasszeggel ritkán 3zegozett férfi s nő láb-
beli, a mely előbb bomlik, mint szakad, s mégis
ezen kényelmetlen lábbolioknek, mondhatni, a
legnagyobb kelete van; miért? mert valamint min-
denütt, ugy itt i8 sok a szogény, kik kénytelenek
inkább kétszer roszat, mint egyszer jót venni,
minthogy a szép s jó igen drága, a rosz pedig
nagyon is olcsó; igy t. i. a z emlitett vas-szegezett
lábbeliek; do egy fokkal jobb a réz-szegezetű,
melyet ugyanazon módon a mennyiségben készite-
nek számtalan gyárakban. A többek kőzül feltünő

T A R H Á Z.
volt előttem a mit az 1867-diki világkiállításban
láttam, nöm fából vas karikát ugyan, hanem ércz-
ből kaptafákat, a melyekre a helyszinén a megren-
delő számára 90 percz alatt tökélotosen elkészített
s kifényesített lábbelit alakítottak. Valóban nem
sok idő egy pár czipő vagy csizmát ennyi idő alatt
elkészíteni, de azonban nincs semmi csodálni való
rajta; hogy miért, mindjárt meglátjuk.

A páriái csizmadiákkal emanczipálva vannak
a munkásnők is, tudniillik a szár ogybe-állitást
átaljában ők végzik, s azután, a mit mi ugy szok-
tunk nevezni — az alsó munkát — a segédek készitik,
és oz már igen nagy előny a gyorsan megrondelt
munkához; s még nagyobb pedig az, hogy egy-
szerre hárman dolgoznak rajta, a legnagyobb előny
pedig a jártas és gyors kéz.

Megjegyzendő, hogy ezen érczalakokra készült
czipök ezüst-érmet kaptak, hanem hihetőleg a
jury nem a munkát, hanem az alakokat, vagy
hogy jobban megértse a tisztelt olvnsóm — az
érez kaptafákat bírálta meg, mi valóban sokkal
szolidabb, mint a reá készült czipök. Azért tehát
mi csak maradjunk a kaptafa mellett, mert bizony
ennél jobbak minden tekintetből a mi amerikai
faszeggol szegezett magyar csizmáink. Do ezt a
párisiak nemhogy nagyban készitenek, do még
több része a csizmadiák kőzül nem is ismeri; azon-
ban hihetőleg idővel a fentebb emlitett vas- és
réz-szogozottok helyett a faszegcs csizma és czipő
fog előtérbe lépni, de még csak 13 mester van, ki
csupán a?t készíttet. A varrott munka pedig ugyan-
az, a mi nálunk.

Találunk ezenkívül varrás nélkülit is, ragasz-
tottat, a moly csakis nedves időben használható.
Nem különben látni faragott czipőket — fa-papu-
csokat, 8 talán az egész Baranyavármegyében nem
latunk annyit, mint Párisban, ebben a modern
városban. No de mégis nagy hatással bir sokakra
cz a név: Páris! Még az illatszernek is nagyobb
kelete van, ha párisi név alatt árultatik, ellenbon
pedig Párisban a bajuszpomádét magyar (pomade
hongroise) név alatt kaphatni, melyet a ruo
Rochechouarteban készitenek, a moly jóságra
nézve ép oly távol áll a miénktől, mint Páris Pest-
től. De nem akarom parfumc-be mártani tollamat,
hanem visszatérek a kaptafákhoz, azaz: a csizma-
diagyárakba, a hol gépekkel készitik a legjobb, j
szolidabb, s mondhatni talán a legszebb lábbe-

lieket. S ez nem ujság, nem is mostani találmány,
a mit most akarok röviden megismertetni azokkal,
kiket érdekel, mert magam is olvastam ezelőtt
vagy hat évvel valamelyik hírlapban, hogy akkor
már mily gyorsan s mi módon késziték az úgyne-
vezett csavar (vize) lábbelieket.

_ Fölösleges volna mindazon eszközöket előso-
rolni, melyek egy csizmadia-gyárban szükségesek,
azért tehát mellőzve a többit, nézzük a gépek for-
gását. Do kik foglalkoznak ezen gépekkel? Itt
ismétanőiomanczipácziót kell megomlitonem, nem
a szivarozásban ugyan, hanem a munkában, a hol
— do kiváltképen a rue Paradis-poissonior-ban —
a 12 és 14-dik szám alatt lévő gyárban, a mely
gyárnak a tulajdonosa már ép ugy bővelkedik a
munkáiért kapott ezüst- és arany-érmekkel, mint
a szegényebb párisi schusztor az elvásott papucsok-
kal; itt láthatjuk — mondom — ezen gyárban a
szoknyás kollegákat a csavar-, fárahuzó, nem-
különben a tüző gépekkel szorgalmasan munkál-
kodni, s odább a férfiakat, talp-darabitó, s egyszers-
mind szabó, talplapitó, körülvágó, ráspoló és
fényositő gépekkel hihetetlen gyorsasággal mun-
kálkodni. Megjegyzendő, hogy mind ezen gépeket
ép ugy a legfinomabb, mint legerősebb csizmákhoz
egyaránt lehet alkalmazni.

Láthatunk ezenkivül Párisban még czipővarró
gépeket is, a melyek gyorsaságra ugyan felülmúlják
az előbbenit, do jóság tekintetéből attól igon távol
állanak. Ezt tehát megköszönjük szépen a fran-
cziáknak; ellenben pedig a fentebb emlitett réz-
sodrony csavaró-gépokkel, hasonló csizmadiagyá-
rakat tettleg is utánozni s alakitani, igen-io-enis
czélszerü s előnyös lenne mindenkire nézve, s ily
gyári munkák által szoktathatnánk aztán a kül-
földi vásárlókat fővárosunkba, mely 200 személy-
ből álló munkásaival képes kielégiteni a városi
publikumot olcsó és jó salon-csizmákkal, a magyar
hadsereget pedig erős bakancsokkal.

Igaz ugyan, hogy ezerokbe kerül az ily gyár
megalakítása, de Párisban sem egyosek — hanom
társulatok, vagy részvények utján alakittatnak,
mórt csak magában a legujabb s legjobb szerkezetű
csavaró-gép kóstál 1000 frankot, de kevesebbe
kerül aztán a fárahuzó és a többi.

• , , V é S r e i s a z a tanuság, hogy alapítsunk
minél több gyárakat, s okkor emelkedik kézmű-
iparunk is. Rapay Mihály.
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Melléklet a Vasárnapi Ujság 40-ik számához 1869. okt. 3.
Irodalom és művészet.

— („A hazai gazdasági felsőbb tanintézetek
szervezésének kérdéséhez") czimü füzet jelent meg
Sporzon Pál, koszthelyi igazgatótól. E 45 lapra
terjedő röpirat sok józan és életre való nézeteket
tartalmaz, s méltán megérdemli azok figyelmét, kik
egy ügy iránt érdekelve vannak. — Óhajtandó is
volna, hogy valahára a magyarországi tanintéze-
tekben a magyarországi viszonyokra legyünk fó'te-
kintettel.

— („Statistique ofjicielle de la Hongrie")
czim alatt jelent meg Keleti Károlytól, a keresk,
miniszterium statisztikai osztályának vezetőjétől,
azon kis jelentést, melyet a hágai statisztikai kon-
gresszuson a magyar képviselők benyújtottak. —
Ebben azon törekvéseket ecsetelik, melyek a sta-
tisztika terén részint magánosok, részint az állam
részéről történtek hazánkban a jelen statisztikai
tanács létrejöttéig; majd ez utóbbi szervezetét is-
merteti, s végre a legujabb összoirásra tett elő-
készületeket adja, az eddigi munkálatok főered-
ményével.

** (A „Corvina"-társulat) ismét öt kis füze-
tet adott ki. Első helyen emiitjük meg Greguss
Gyulától a „Természeti képek" első füzetét, a
következő igen érdekesen irt czikkekkel: „Esz-
mények", „A közlékenységről", „A tehetetlenség
törvénye", „A színjáték", „A havasok alján",
„Vonzódások"; 160 lap, ára csak 30 kr. — To-
vábbá: „Egy igaz polgár élete", történeti elbe-
szélés első füzete Györy Vilmostól, 64 lap, 15 kr.
— „Dalos könyv", jelesb költőink verseiből s
népdalokból összeállitott gyüjtemény 92 lap, ára
20 kr. — „Zrinyi Miklós, Szigetvár hős védője"
rövid történeti ismertetés, György deáktól, 32
lap, ára 50 kr. — „Toronyi Tamás, vagy a baj-
nokok Vég-Gyulavárában", hasonló elbeszélés
György deáktól, 30 lap, ára 5 kr.

** (Torna-zsebkönyv") czim alatt Matolay
Elek a pesti torna és tüzoltó-egylet elnöke 197
lapra terjedő könyvet irt, mely a tornászatot, an-
nak történelmét, a torna-egylotek szervezetét áta-
lában, a nemzeti torna- és tüzoltó-egylot alapsza-
bályait stb. ismerteti, s a tornászat német-magyar
műszavait is közli. Matolay ur közlése szerintPes-
ton kivül eddig Miskolczon, Debreczenben, Selme-
moczen, N -Kanizsán, Sopronban, Szombathelyen,
Kolozsvárt, Brassóban alakultak torna-egyletek;
ujabban Kassán és S.-A.-Ujhelyen szerveznek ily
egyletet. — A „Torna-zsebkönyv" Stolp kiadásá-
ban jelent meg, s ára 80 kr.

— („Attila ösei") czimü hőskölteményre
hirdet előfizetést Marikovszky Gábor M.-Szigeten.
A mű néhány év előtt az akadémiai Nádasdy-pá-
lyázatnál figyelemre lőn méltatva. Ára 1 ft. 50 kr.
Az előfizetési pénzek szerzőhöz M.-Szigetre kül-
dendők.

** (Forster József) előfizetést hirdet: „A
prostitutio történetére legrégibb időtől jelen ko-
runkig, közrendészeti, egészségügyi- és orvos-
rendőri szempontból tárgyalva." A munka négy
részből fog állani 10—12 ivén; előfizetési ára l f t ;
f. évi november 30-ra megjelen. — Az előfizetési
pénzek Fanda és Frohna könyvnyomdájába (Pest,
aranykéz-utcza) küldendők.

Köziistézetek, egyletek.
— (A magyar történelmi társulat) Ipoly-

sághon, szept. 27-kén tartá zárülését. Az elnöki
székre helyettessé Majthényi László főispán vá-
lasztatott meg. Azután az egyes bizottságok adták
be jelentéseik. Thaly Kálmán a Koháry-féle levél-
tárban tett kutatásairól értekezett, Haan Lajos a
korponai és selmeczi városi, igen szépen rendezett,
s adatokban gazdag levéltárak egyes okmányairól;
h. Nyáry Albert a kiskéri Majláth-féle levéltárról
referált; Géressy Kálmán a bagonyai Janoki — és
a szudi Sembery-féle levéltárak egyes okmányait
sorolta el. — Véghelyi Dezső és társai, mint a
zsély-kékkői bizottság tagjai, táviratban tudatták,
hogy be nem végezhetett kutatásaik miatt nem
jelenhetnek meg. — Mint nekünk irják, e bizott-
ság tette a legbecsesebb találmányokat a nógrád-
megyei zsélyi Zichy-félo levéltárban, mely Árpád-
Anjou-kori okmányokban, a XII. század elejétől
kezdve, rendkivül gazdag. Nöm egyes oklevelek-
ről van itt szó, hanem ezer meg ezer nagyérdekü
okmányról, melyek igen sok részére történelmünk-
nek magukban önálló, összefüggő világot vetnek,
csak a nevezetes régi Gutkeled családról több

mint 40 Árpád-kori okmány van. Nagy Imre
Véghelyi többhnintlOO okmányt másoltak le, köz-
tük 73 Árpád-korit.

** (A Kisfaludy-társaság) két havi szünet
után szept. 29-én tartá olső ülését az akadémia
palotájában lövő termében nagyszámu hallgatóság
ölött. A gyülés legérdekesebb tárgya Gyulai Pál
fölölvasása volt: „Romhányi" czimü költői beszé-
lyének elsö éneke. Szerzö ezt lapunk számára volt
szives átengedni s közlését már mai számunkban
megkezdjük. — Gyulai zajosan megtapsolt költe-
ményét Degré Alajos székfoglaló értekezése előzte
meg: „Emlékbeszéd egy elitélt felett"; Kuthy
Lajosról emlékezett meg, ki a 40-es években
egyike volt a legnépszerübb íróknak, az 50-es
években pedig politikai magatartásáért mindenki
elitélte. Degré Kuthy életrajzát adta elő, s jelle-
mezte munkáit, melyekben főleg a táj és szokások
leirásai, a lápok vidéke, az alföld sara, az ezzel
küzködő fuvaros, s a többi honi rajzok oly hűek,
oly megkapóak, minőt előtte irodalmunkban sonki
sem mutathat föl. — Harmadik felolvasó Dalmady
Győző volt, „Ha szerettek, oh valijátok" czimü
rövid lyrai versével, melyet szintén a közönség
tapsa kisért. — Ezek után jelentések következtok.
Vadnai bejelentette, hogy Szász Gerőné, szül.
Papp Anna, megemlékezve Toldi Ferencz azon
fölhívására, hogy a hölgyek, midőn életük legbol-
dogabb korában vannak, t. i. monyasszonyok, gon-
doljanak a Kisfaludy-Társaságra, — ogy hozzá
intézett levéllel 100 db aranyat küldött, felét a
Társaságnak, felét pedig az irói segélyegyletnok.
— Shakespeare „A hogy tetszik" czimü vigjátékát
Rákosi Jonő fordítása szerint a birálók kiadásra
ajánlák. — Az elnök, b. Kemény Zsigmond mind-
járt a gyülés elején bejelenté Greguss Gyuls
elhunytát, mely természettudományi irodalmunkra
nézve oly pótolhatlan veszteség, a Kisfaludy-Tár
saságot is ogy buzgó és szorgalmas tagjától fősz
totta meg. Emlékbeszédet testvére Ágost fog
fölötte tartani.

** (Az orsz. erdész-egylet) közgyülése Kassán
e hó 20-dikán nyilt meg. Elnökké ismét Keglevich
Béla gr., alelnökké pedig Tisza Lajos és Wágner
Károly választattak. A diszlakoma után a közeli
erdőkbe tettek kirándulást. A város a megjelen
tagokat kitünő fogadtatásban részesité.

Egyház és iskola.
** (A budai kir. József műegyetemnél) meg-

ürült elemi mennyiségtani tanszékre rendes tanára
dr. Hunyadi Jenő műegyetemi magán tanár, a me-
zőgazdasági tanszékre pedig szintén rendes tanárrá
Wagner László műegyetemi ideigl. tanár nevez-
tettek ki.

** (Kodolányi Antal) a kolozs - monostori
Tormay Béla a debreczeni felsőbb gazdasági tan-
intézet igazgatójává neveztetett ki.

** (A kisdedovó intézeteket Magyarországban
terjesztő egyesület) képző intézetének új tanfolyama
megnyilik f. é. okt. első napjaiban és tart teljes
egy évig. A belépni szándékozók a szükséges:
kerosztelési, tanodái, erkölcsi sat. bizonyítványok-
kal ellátva jelentkezzenek alulirt igazgatónál. A
legszükségesebb föltét a magyar nyelv birája,
jó irás, olvasás, számolás, kedvező külső, jó maga-
viselet, 21 és 23 évek közötti kor. Magasabb ta-
nultság vagy miveltség az ügynek hasznos emel-
tyűjeként szolgáló előkészültségül tekintotik. A
férfiak, mig kerül, szállással és a legszükségesebb
eszközökkel, agyi ruhán kivül, az intézetben el-
láttatnak. Nők még most csak künlakás mollett
vehetők föl. Kelt Pesten, 1869-ik szept. 23-án. —
Kapós József, igazgató (Valero-utcza 1.)

Ipar, gazdaság, kereskedés.
— (A biharmegyei gazdasági egyesület) által

rendezett szántás és eko-verseny szept. 18-kán
Biharmegye gazdaközönségének nagy érdeklődése
között folyt lo, daczára annak, hogy a hozzákötött
reményeknek — a nem várt részvétlensé» miatt
—• nem felelt meg. A működő bizottságok°itélete
folytán Gazdag János 3 darab arany, Bikácsi Péter
3 darab tallér jutalomban részosittettek a szántás-
versenynél kifejtott buzgalmukért. Az ekeverseny-
nél kipróbált ekékre vonatkozólag pedig a biráló-
bizottság a Pergő István nagyváradi gépész által
kiállitott ekét, ugy a Rózsavölgyi József által ki-
állitott Howard-félő lengő ekét olső osztályu
dicsérő oklevéllel; a Zsiga János által kiállitottat
pedig Il-od osztályu dicsérő oklevéllel tüntette ki.

Az ugyanakkor tartott gazdasági eszközök kiállí-
tása alkalmával többek közt Kövesi Dániel „Ma-
lom baktere" is I-ső oszt. dicsérő oklevelet nyert.

** (A szüretek a budai szőlőhegyekben) meg-
kezdődvén, Budaváros hatósága azon helyes és
eléggé nem méltányolható intézkedést tette, hogy
a munkások és a munkaadók közt ily esetben ren-
desen előfordulni szokott czivakodások meggátlása
végett a szüretelők napi-diját 50 krajezárban, a
puttonosokét pedig 70 krajezárban megállapitotta.

** (Juhnyirás gőzgéppel.) Egy franczia ujság
tudósitója ezt irja: Közelebbről egy kis rézből
készült gőzgépet láttam, mely a juhtenyésztők
üzletében, a gyapjuárban lényeges változásokat
fog előidézni; juhot nyirtak velő. Egy kis 3 hü-
velyk átmérőjü kerék forgatja, mely egy másik,
késsel felszerelt kerékbe fogódzik; elől egy fésű
halad, mely az állat bőrét védi. Épen olyan köny-
nyen lehet vele bánni, mintha olló lenne, de sok-
kal gyorsabban s pontosabban dolgozik, mint a
szabad kézből nyíró ember, a nélkül, hogy a juh
megvérzésétől tartania kellene.

KOzlekedés.
** (A piski-petrozseni vasut,) mely a zsil-

völgyi köszénbánya iparra oly nagy fontosságu, s
melyen két év óta kitartó szorgalommal folynak a
munkálatok, valószinüleg csak a jövő év augusztus
havában lösz készen. Hunyadmegye e vidékén az
építkezést szokatlanul élénk forgalmat és mozgást
honosított meg. Több mint nyolcz ezor olasz és
más idegon munkás van itt, különösön a földmun-
kálatoknál alkalmazva, kik naponként 2 frt, 2 frt
50 krt. keresnek meg. Barakk-ok s étkek, italok
és más áruezikkekkol tolt bódék nagy számmal
szemlélhetők az egész pálya hosszában. Benszü-
lött munkások nem igen dolgoznak a pályánál, s
igy a szorgalmas s rendkivül takarékosan élő
olaszok kezein keresztül minden második hét
postanapján ezerekre menő pénzösszeg költözik ki
az országból.

Mi ujság?
= (Országgyülés.) A képviselőház elnöke a

következő jelentést teszi közzé: „A képvisolő-ház
legközelebbi ülése f. év okt. hó 16-ik napján reggeli
l l órakor fog tartatni, miről a képviselő urakat
tisztelettel értesiti — a képviselőház elnöke Soms-
sich Pál." — A felsőház elnöke, Majláth György
szintén „siet a főrendi ház tagjait fölkérni, misze-
rint az országgyülési tárgyalások folytatása czéljá-
ból okt. 16-án Pesten megjelenni méltóztassanak."

A (E9V fiatal franczia tudós,) Sayons Eduárd,
a párisi Nagy Károly lyczoum történelem-tanára
járt itt Pesten, s töltött Magyarországon pár hetet.
Ez ifju tudós a franczia geographiai társulat tagja,
s a magyar akadémia által cserepéldányképon oda
küldött történelmi és más munkák ébresztették
benno a vágyat, hogy magyarul megtanuljon, s mög
is tanult, ugy hogy ma már egészen jól beszél és
ért. Tanulmányozza főként történolmünket és iro-
dalmunkat, mert — mint mondja — irodalomtör-
ténet nélkül nem adhatni teljes képét a nemzetnek
és kornak, s igy alaposabb ismertetéseket várhatunk
tőle, mint azoktól, a kik Kertbeny után ismernek
bennünket. A derék ifju tudós jelen volt a Kisfa-
ludy-társaság szerdai ülésén is.

** (Az aradi honvédegylet) a szabadságharcz
aradi vértanúiért okt. 6-kán d. e. 9 órakor, mint
vértanúi haláluk huszadik évforduló napján, Ara-
don gyász-isteni tiszteletet tart.

** (Az 1849. február 8-án Aradon) elvérzett
honvédek síremléke, melyet Aradi Zsigmond ké-
azitett, megérkezett Aradra. Ünnepélyes lelep-
lezését a jövő évfordulóra tervezik.

** (Izsó Miklós), kitünő szobrászunk legkö-
zolebbi utazása alkalmával nagybocsü épitészeti
és szobrászati anyagokra talált Erdélyben. Egyik
óriás alabástrom telep, mely Tordától BánflFy-
Hunyadig terjed, s mely tehát mostanában már
vasuthoz is közel jut, és igy értekositése könnyen
eszközölhető. A másik nagybecsü találmány azon
fehér márványkészlet, mely a székely földön Csik-
Szorda és Gyorgyó-Szt.-Miklós közt az Olt völ-
gyén nyulik ol, de a moly egyszersmind a Marosnak
is szintén közeiébon feküdvén, szállitása oz uton
még könnyebben eszközölhető. E márványok ugy
finomság és szin, mint keménység tekintetébon
a carraraival vetekednek; oly anyagok tohát, me-
lyek méltán hivatva vannak az eddig drágán
szállitott külföldi árukat pótolni, s egyszersmind



azon vidékok iparának s hazánkban a művészet-
nok nem kevés lendületet adni.

= (Épitkezési statisztika.) Pesten 1866. jan.
1-je óta, tehát nem egészen négy év alatt összesen
1177 uj ház és melléképület, s 41 gyár épült. Az
uj házak közül 115 egy, 63 két, 41 három és 13
négy emeletes. — Kőbányán 68 ház és egy gyár
épült.

** (Kecskemét városa) ezután már diszes alak-
ban fogja magát képviseltetni Pesten. Eddig
ugyanis a zöldfa- és borz-uteza szögletén rozzant
földszinti fogadó viselte a „Kecskeméti" ne-
vet. A város most oz 500 négyszög ölnyi telkén:,
diszes 3 emeletet szállodát akár emeltetni, mely-
ben aztán, ha csakugyan fölépítik, fizetni fog a ki
beszáll. Kecskemét város ugyanis régidő óta csak
azért tartott volt házat Pesten, hogy abban a
Pestre bármiféle járatban felmenő kecskeméti la-
kos ingyen szállást nyorjon, s a mintegy százezer
forint értékü rozzant házak után a város semmi
jövedelmet sem látott.

** (A reversalisok kiállítását) vegyes házas-
ságok kötésénél a határőrvidéken ő Felségének
aug. 20-án kelt rendelete megszünteti.

** (Szepesmegyében) Szepesbélán a hétsze-
mélynökké kinevezett Raisz Szilárd helyébe Sala-
mon Tivadar baloldalit választák meg szept. 22-én.
Ellenjelöltje: Gergely Tivadar szintén ellenzéki
volt; jobboldali jelölt fel sem lépett.

** (Fiume városa) Pest városának nagy ezüst
emlékérmet küldött a magyar orvosok és termé-
azetvizsgálók fium;:i nagygyüléséuek emlékére. Igy
szintén megküldte a „Fiume és környéke" czimü
műnek egy díszpéldányát.

** (Fiuméból irják:) A magyar orvosok és
természetvizs^álók gyülésének egyik tagja, Ocs-
váry Ede orvos még mindig városunkban időzik s
tavaszig itt marad, hogy észlelhosse: mi az oka
annak, hogy a tengerparton lakó embereknél ke-
vesebb a mellbetegek száma mint Bécsben és
Magyarország al vidékén, a fentemlitett orvos eddigi
észleletet szerint Bécsben aránylag több mellbeteg
van mint ogész Magyarországon, Magyarország
alföldi vidékein több mint a felvidéken, annál
kevesebb van azonban a tengorpartakon lakó em-
berok közt.

** (A sok érdekes idegen) közt, kik most Pes-
ten időznek, feltünt egy török őrnagy vörös fez-
ben, arany váürojtokkal, mellén három érdemjel-
lel; de nem ezek miatt tünt föl, hanem mert
magyarul beszélt. Különben született magyar:
Biró volt honvédszázados, ki sok idő óta a török
s-iregben szolgál, s bár 13 év óta nem volt alkalma
anyanyelvén beszélni, a lapokat fonhangon olvasva
nem felejtett el mitsom. Rokonait jött látogatni, s
közelebb Tokajba utazik.

** (Hymen) Szász Gerő ismert nevü költőnk,
kolozsvári ref. pap és esperes mult hó 25-én tartá
mennyegzőjét Kolozsvárott Pap Anna kisasszony-
nyal. — Ifj-gr- Károlyi István, gr. Károlyi György
tia, esküvője gr. Csekonics Margittal szept. 27-én
ment végbe nagy fény nyel Pesten az egyotemi
templomban.

** (Párisi élelmesség.) A pantini nagyszerü
gyilkosság hőséről, Knick Jánosról, egy élelmes
párisi fényképész képeket csinált és azokat Páris
utczáin vetekedve kapkodták el. Knicket senki
sem ismerte a párisiak közül, s igy bárkinek arcz-
képét kiadhatta az övé gyanánt. De az ily charla-
tánságot még a tyuk is kikaparja. Igy jöttek rá a
Párisban lakó magyarok, hogy az érintett fényké-
pész egy kitünő magyar ember arczképét adta el
Knick gyanánt. Már megtették ellenében a ható-
sági lépéseket.

** (Az orosz czár) is ép oly beteg, mint a fran-
czia császár; de az ő buja nem üt annyi zajt a vilá-
gon, mert Napoleon után jöhet az árviz, do Il-dik
Sándor után nem jön más, mint Ill-ik Sándor. A
két uralkodó baja az, hogy sokat áldoztak amytho-
lógiai istenek oltárán: Napoleon a Vénusén, Il-ik
Sándor pedig a Bachusén. Ez utóbbi most is áldoz-
gat még. Valahányszor nagy lakoma van: ő Fel-
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ségo mindig „meghűti" magát. Oroagországban
már tudják: mit jelent ez orvosi kifejezés.

© (A fák mint a kolera) elterjedésének aka-
dályai. Az indiai kormány e tárgyra nézve érde-
kes jelentést tesz közzé, melyből kiderül, hogy a
fa ültotményo a kolera elterjedésének akadályaiul
tekinthetők.

** (Pestmegye írnokai) folyamodtak, hogy a
megye idei költségvetéséből történt levonások
folytán az o fizetésük, mely ugyis csekély, ne
essék a 8 százaléknyi levonás alá. Ugy halljuk,
hogy a belügyérség, tekintetbe véve a lakások
és élelem drágaságát, a kérelemre nézve kedve-
zőleg intézkedett.

** (Egy különcz angol) Southvvell viscont, ki
fogadás tett, hogy a középeurópai folyókon át a
Fekete-tengerre s innen a suezi csatorna megnyitá-
sára megy saját miniatűr-gőzhajóján, keddon Po-
zsonyba csakugyan megérkezett. Gőzöse 4 s fél
öl hosszu, egy öl magas, és egyszerü, de olég ké-
nyelmes cajüt-tel bir; árboczán az angol lobogót
viseli. A viscounton kivül csak inasa s egy fütő
utazik a kis gőzösön, moly Rotterdamból a Rajnán,
a Majnán s a Lajos csatornán át jutott a Dunára.
Pozsonyból távoztátnagy kiváncsi tömeg személte.

** (Nagy-Kun kerületi csendbiztos,) Szánna
Gábor, legényeivel együtt, m. hó 14-én Hevesme-
megyében Puszta-Kócson Gedai Mátyást elfogta,
Gedai 18i>7- ben julius hóban, Ugocsamegyében Sa-
lánkon, ogy juházgazdát pénzéért meggyilkolt; s
azóta ugró betyár volt. Gyilkos tettéf bevallva, a
karczagi börtönben ül, a honnan Ugocsamegyének
lesz átaladandó.

** (Aradon egy uj darabot adnak) ilyen czim-
mel : „A zsidó apácza és József császár , vagy a
kapuczinus és ursulita nő." Az ottani lap szerint
haszontalan férezmű, mely megbotránkozást kel-
tett a jobb izlésüekben.

** (A budai népszinház) szept. 26-án nyilt
meg Czakó Zsigmond „1445 és 1845" czimü drá-
mai költeményével, melyhez Molnár „1848" czim-
mel még egy allegóriát toldott. Ezen kivül két
kis vigjátékot adtak. Molnár megfogyott társula-
tának ez első előadása csekély közönség előtt
ment végbe.

Nemzeti szinház.
Péntek, szept. 24-én. Elöször: „Szerafina." Színmü 5

felv. Irta Sardou; ford. Deák Farkas és Szépfaludi.
Szombat, szept. 25. „Hugono'tdk." Opera 4 felv. Zené-

jét szerz. Meyerbeer.
Vasárnap, szept. 26. ,.IV-ik László." Eredeti tragödia

5 felv. Irta Dobsa Lajos.
Hétfő, szept. 27. „Szerafina.'* Színmű 5 felv. Irta Sar-

dou; ford. Deák Farkas és Szépfaludi.
Kedd, szept 28. ..Ördög Bábért." Opera 5 felv. Zenéjét

szerz. Meyerbeer.
Szerda, szept. 29. „Mátrai vadászok.'' Vigjáték 3 felv.

Irta Fáy András.
Csütörtök, szept. 80. „Zampa." Opera 3 felv. Zenéjét

szerz. Herold.

Szerkesztői mondanivaló.
— Pi'st. B. L. Költeményeit nem olvastuk érdek és

remény nélkül, mert bennök szép tehetség biztató nyomait
találtuk. Máris tud hangulatot költeni itt-ott, érzékkel bir
a formák iránt s kivált leiró költeményei Ízlésre is mutat-
nak. Csakhogy leírásai még hosszadalmasak s tulhalmozot-
tak, s elfelejti: hogy mindent elmondani felesleges s a sok
közt elvész a hatás. A velünk közlöttek közt legsikerülteb-
bek a Tengerparton és Sajónál ezimüek; s egyedül kegyed
érdekében teszszük, ha közlésüktől vonakodunk. A kiben
tehetség van, ne lépjen föl csak félig sikerült müvel.

— Angyalkát. Ó. Á. íly kezdetleges leirási kísérle-
tek, melyekben semmi tartalom nincs, irálygyakorlatnak
megjárnak, de közlésre nem érdemesek.

— W . S A novella tárgya olyan, mely csak kitünő
iró tollától nyerhet érdeket; az előadás még gyakorlatlan
kézre mutat. Nem közölhetjük.

— Bakonybél. H. J. A levelet átadtuk a kiadó-hiva-
talnak, mely a kivánt változtatást megtette.

— N.-Oroszi. Á. J. A rajz készül. Szliácsi levél az
idén nem érkezett kezünkhöz.

— Ófalu. B. E. I. A sok érdekes adatot tartalmazó
Czikket rövid időn közölni fogjuk.

— Laczháza. K. T. K. Várjuk a folytatást. A dolgok
állásáról bővebb fölvilágositást ad S. L. vasárnap.

— (A „Vasárnapi Ujság" régibb évfo-
lyamai.) Eladó: a „Vasárnapi Ujság" és „Poli-
tikai Újdonságok' nyolcz évi folyama 1855 — 1862.
Értekezhetni Miskolczon: Bibza Dániel urral (kis-
ujváros-utcza 2695. sz.), vagy Frankl Bernát
könyvkereskedése utján.

SAKKÜÁTÉK.
514-ik sz. f. - T. A. Gravestö l .

(A „Sakk-diók" czimü amerikai munkából.)
Sötét.

a b c d e f g h
Világos

Világos indul s a 2-dik lépésre mattot mond.

Az 509-ik számu feladvány megfejtése.
(Gold Samutól, Kövágó-Eörsön.)

Világos.
1. Vh3-f5
2. Hg7-h5
3. Fd7—c6 matt.

Sötét.
Hh6—fö:
Kd5-e4:

Világos.
1
2. Hg7-e

(a) Sötét.
Fa6—d3
tetsz. sz.
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3. He8—e7v.Bb2—bömatt.
Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.

— Harasztiban: Gr. Festetics Benno. — Csákváron: Kling
Iván. — Jászkiséren: Galambos István. — A pesti sakk-kör.

Rövid értesítések. Veszprém. V. J . és Haraszti. Gr.
F. B. Becses észrevételeiket, az 506-ik feladványt illetőleg,
köszönettel vettük. A tehetséges szerző ezen feladványa
csakugyan inkorrekt.

Elöfizetési feltételek

A VASÁRNAPI UJSÁG
és

Politikai Üjdonságok-ra
(„Országgyülési Beszédtár"-ral s más rendkivüli

mellékletekkel.)
Postán küldve vagy Budapesten házhoz hordatva:

A két lap együtt:
Évnegyedre (okt.—decz.) 1 ft. 50 kr.

Csupán Vasárnapi Ujság:
Évnegyedre (okt.—decz.) 1 ft. 50 kr.

Csupán Politikai Újdonságok:
Évnegyedre (okt.—decz.) 1 ft. 25 kr.

A. pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.

\Vasár». Ujság és Pólit. Újdonságok
kiadó-hivatala.

(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)

8W Melléklet: Szurmák J. fiai arany-
ezüst és pénzváltó üzlete árjegyzéke.

Hónapi, és
hettnap

3
4
5
6
7
8
9

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
Szóm.

Katholikus es

H
protestáns

naptár

Oktober
C ÍO Olvasó fl.
Szeráf. Ferencz
Piacidus vért. 0
Bruno hv., Emil
Justina
Brigitta özv.
Dénes, Földes

C 19 Fejér
Aranka
Peregrina
Emil,Magnus
Juszti
Brigi Pelagia
Földes

E T 1 - N A P T Á R.
öroic-ore»z

naptar

Septemb. (ó)
21
22
23
24

E15 Kodrát;
Phokás
János fogs.
Thekla

25 Euphrosina
26
27

Hold változásai.

János ev.
Kaliszt

Izraeliták
naptara

Tisri
28 Abdiás
29
30 Roschod.

1 Marches.
2
3 Abiram
4 S. Lehlen

hossza

f.
190
191
192
193
194
195
196

• Ujhold 5-én 3 óra 36 perczko

V-
15
14
13
13
12
11
l l

i

6.
fi
6
6
6
6
fi
6

i p

[él

P-
5
7
8
9

10
12
13

r délután.

nyüg.

6.
5
5
5
5
5
fi
5

V-
33
32
29
27
26
23
21

H ö
hossza

f.
159
174
190
205
220
235
249

P-
46
47

5
22
28
13
30

I d
kél

6.
3
4
5
7
8
9

10

P-
7

25
45

5
24
41
56

nyüg.

ó.
4
5
5
6
6
7
8

P-
55
19
49
19
52
27
8

T A R T A L O M .
Greguss Gyula (arczkép). — Romhányi. — Egy csésze

kávé. — Képek a hazai népéletből (képpel). — A balogi
kastély (képpel) — Két elfeledt magyar tudós (képpel).
— Természetes kisértetek. — Az őstörténelmi kutatások
eredményeiről. — Egyveleg. — Tárház: Csizmadia levél
Párisból. — Irodalom és müvészet. - Közintézetek, egyle-
tek. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. —
Közlekedés. — Mi ujság? — Nemzeti szinház. — Szerkesztői
mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.

Felelöt szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-utc«i 21 sz.)

HIRDETÉSEK.

Hirdetmény.
legnagyobb vászon és fehérnemü gyári raktára

Bécsben, Rothethurmstritsse 29. sz.
bátorkodik a t. cz. közönséget azon igen előnyös alkalomra figyelmeztetni, melynél

HKJT* fél becwáron ""̂ Wf
és biztositék mellett hibátlan vászon és meglepő szép uri és női fehérnemüt sze-
rezhetni. A pamutnak előnyös beszerzésű és olcsó munkaerő következtében azon
kellemes helyzetben van nevezett gyár jelenleg (mig a készlet tart), hogy e tekintetben
jutányos árra nézve, rendkívülit nyujthat, mi a következö árjegyzékből is látható:

Vászon árjegyzék.
1 db. 30 röfös fehéritetlen vászon,becsára 12—14ftig., most csak 6— 7 ft. a legfin.

30

1
1
1
1
1
1
1
1

» 30
» 30
» 30
» 38
» 40
» 46
» 50
» 50

50

18—20
16—18
24—28
30-36
28-32
30—36

52—60

60-80

9 — 10
8— 9

12 — 14
15-18
14 — 16
15—18
17—19
20—24

26-30

30—40
30, 35, 40.

feheritetlenjó kézi-
szövet vászon »

fehéritett ereas-vászon »
jeles sziléziai vászon »
kitünö rumburgi vászon
irlandi ezérnavászon »
rumburgi ezérnavászon »
tiszta fehérorosz lenvászon 34 — 38
finom irlandi szövés becsár 40—48
hollandi szövés legal-

kalmasabb uri ingekre
brabanti szövés legfino-

mabb, legjobb és leg-
tartósabb a mi csak lé-
tezik

Rendkivüli nagy választéka a legnehezebb rumburgi szövéseknek 24. 28,
45, 50—60 ftért darabja, melyek azonban kétszer annyira becsülve vannak.

1 db. 30 rőfös ágy-kanavász mindenféle szinekben csíkozva és koczkázva, becsár
14—18 ft., most csak 7—9 ft. a legfinomabb.

1 » 30 rőfós igen finom és tartós pamutszövetü atlaszgradli, becsár 18—24 ft. most
csak 9—12 ft.

1 » 30 rőfös angol shirting (chifon) igen finom, s oly tartós mint a vászon, becsár
18—24 ft, most csak 9—12 ft.

1 szegésnélküli lepedő, 2 rőf széles, 3 röf hosszu, csak 3 ft.
1 szegésnélküli lepedő 2, egy négy. 3 rőf széles, 3 rőf hosszu, most csak 3 ft. 50 kr.

4 ftig fejgellebb.
1 damaszt asztalkészlet 6 személyre (1 asztalterítő hozzáillő 6 asztalkendővel) most

csak 5, 6, 7, 8—10 ftig a legfinomabb.
1 damaszt asztalkészlet, 12 személyre (1 asztalterítő, hozzáillő 12 asztalkendővel

most csak 10, 12,14, 16—20 ftig a legfinomabb. 617 (3—6)
1 tuczat konyhatörlö, most 2 ft. 50 kr. 3 ftig.
1 tuczat asztalkendő, vagy törülköző, különösen tartós, ára csak 4 ft. 50 kr.. 5. 6, 7,

8 ft. a legfinomabb.
Zsebkendők árjegyzéke.

1 tuczat vászon-zsebkendő 1 ft. 20 krtól 2, 2.50 3, 3.50, 4, ő, 6 ftig a legfinomabb.
1 tuczat nagy rumburgi vászonzsebkendő, 3, 4, 5, 6—7 ftig a legfinomabb.
1 tuczat legfinomabb fehér franczia batisztzsebkendők ajour szegessel 8,10, 12—13ft.
1 tuczat szines vászonzsebkendő burnóthasználók számára, igen finom és tartós,

becsár 8—12 frt, megszerezhető 4—6 ftig a legfinomabb.
1 tuczat batiszt vászonzsebkendő, fehér vagy szines szegélylyel csak 5. 6, 7, 8, 9, 10

ftig a legfinomabb.
Férfi s hölgy fehérneműk árjegyzéke.

1 női ing jó vászonból 1 ft. 50 krtól 2 ftig a legfinomabb.
1 női ing kitünö rumburgi vagy hollandi vászonból finom sziv- vagy kertfsztalaku

himzéssel, most csak 2, 3, 3.50, 4, 5 ftig a legfinomabb.
1 női ing kitünö rumburgi vagy irlandi vászonból, legelegánsabban elkészítve, (az

ugynevezett Erzsébet császárné ingek), most csak 5, 6, 7. 8 ft. a legfinomabb.
1 női éji felöltő (corsette) kitünő szép, most csak 5, 6. 7 ft. a legfinomabb.
1 Eugénia császárné éji eorsette diszes kiállítással, most csak 4, 5, 6, 7, 8 ft. a legf.
Női alsószoknyák 100 "különféle párisi minta szerint, ugy szintén a most általánosan

i kedvelt szegbe vágott szoknyák himezve, varrott szegessel, most csak 3, 4, 5,
6, 7, 8 frt a legfinomabb.

Hölgy pongyolák a legfinomabb batisztból, valódi valoncienni csipkével és csodaszép
hímzett betétekkel a legujabb és legelegánsabb e nemben, 15, 18, 24, 30, 35 ft.
a legfinomabb.

Női nadrág finom shirtingből, vagy vászonból apró szegősekkel, vagy himzessekkel
kitünö kiállitás, most csak 2, 2.50, 3 ftig a legfinomabb.

Uri ingek, gallérral vagy anélkül, fodrozott mellel vagy simán kitünö finom chifon-
ból. mely épen oly tartós mint a vászon, fehéren és szinezve, most csak 2.50, 3
ft. a legfinomabb.

Uri ingek, legjobb rumburgi vagy irlandi vászonból, gallérral, vagy a nélkül, simán,
vagy fodrozott mellel a legujabb divat szerint erősen varrva, most csak 2, 2.50
3, 4, 5—6 ft. a legfinomabb.

Uri ingek legfinomabb batiszt mellbetéttel, legelegánsabb, a mi csak létezik, most
csak 6, 7, 8,10—12 ft. a legfinomabb.

Uri gatyák igen jó és tartós vászonból, félig magyar szabással, most csak 2.50, 2 ft.
a legfinomabb.

Uri gatyák, igen jó és tartós vászonból magyar szabással nagy üleppel, most csak 2 ft.
2 ft. 50 kr. a legfinomabb.

1 tuczat uri inggallér a legelegánsabban, és legujabb divat szerint, most csak 2 ft. 50
kr., 3, 4 ft. a legfinomabb.

1 tuczat uri kézelő a legelegánsabban és divatosabban kiállítva, most csak 4 ft. 50 kr..
5, 6 ft. a legfinomabb.

kik 25 ftig vásárolnak, egy finoman himzett batiszt-kendőt; 50 ftig, egy
( csodaszép kávékészletet, t. i. kávé-abrosz hozzáillő 6 kávékendővel. 100

ftig vásárlók egy igen finom cachemir-asztalteritőt kapnak ráadásul
W^ Ingek vagy uri gallérok megrendelésénél .a nyakbőség kiteendő. ^ E J
Tisztelt vevőim kényelme kedvéért, az oly fehérnemükért, melyek nem jól álla-

nak a testhez, vagy bármi oknál fogva nem tetszenek, az értők fizetett ár bérmentve
visszaküldetik. — Kivánatra a készletben levö vásznakból minták bérmentve küldetnek.

A leTeleket kérjük c^imeziii: Meíh S. Bécs, Rothe-
thnrmstrasse Nr. 20.
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Az elsö

és nemezkalap

(1-6)

magyar

gyári-raktárból

PESTEN,
fő-raktár; kigyó-tér.

Nagy választéku
( raktár mindennemü selyem-
ésneniez-kalapokból urak,

^hölgyek és gyermekek szá-
mára, saját és külföldi gyárt-
mányok ; kelme-vadászka-
lapok, házi- és vadász-sip-
kak, kucsmák, nyakken-
dők, utazási nemez-topán-
kák, ugyszintén hfilgyi ne-
mez-czipök bortalppal, pa-
pucsok és egészségi nemez-
talpak. ;

Az összes formák az alanti*!
számok szerint kaphatók. Vi-
déki megrendeléseknél a mel-|
letté álló számok pontos kité-*
tele mellett, még a kalapok <
árát, szinét és a fej nagyságát
kérjük megjelölni.

Kalapok, festés, tisztítás s
vagy divatositás végett a leg-s

nagyobb készséggel elfo-
gadtatnak és gyorsan elké-
szíttetnek.

Nagybani<gm>(ÍS dara-
l> önkin ti flKÜS eladás.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4-ik szám) megjelen-
tek és minden hiteles könyvárusnál kapható:

A telekkönyvi törvény
gyakorlati alkalmazása.

Irta

Fiedler Ignácz.
A felek és ügyködők használatára.

Második Erdély tolekkönyvezésére valo tekintettel átdolgozott és bővített
kiadás. 1869. (8-rét. VIlI. 311 lap). Fűzve 2 forint.

KÁNYA JÓZSEF
Pest, Józseftér 10-ik szám alatt,

ajánlja ujonnan berendezett

női divat- és vászonáruk kereskedését.
Különösen a vászonárukra hivom fel a hölgy-világ figyelmét;

mert azok gazdag változatosságban és oly kitünő valódiságban vannak
kereskedésemben készletben, hogy a legjobb minőségüoktől kozdve a
közhasználatra való vásznakig, a lehotő legjutányosabban szabott ára-
kon szolgálhatok. 606 (3-8)
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Az iskolák
kezdetével ajánlja

Takáts i A. a v v ö l e g é nyhez."
Fiu ingeket chiffonból:

6 évos 1 ft. 10 kr., 10 éves 1 ft. 20 kr., 14 évos 1 ft. 30 kr.
Színeseket:

6 éves I ft. 20 kr., 10 évos 1 ft. 8ft kr., 14 éves 1 ft. 40 kr.
Vászonból:

6 éves 1 ft. 30 kr., 10 éves 1 ft. 50 kr., 14 é\os 1 ft. 15 kr.

Vászon lábravalók:
6 éves 1 ft., 8 évos 1 ft. 15 kr., 10 éves 1 ft. 20 kr., 12 éves

1 ft. 30 kr., 14 éves 1 ft. 35 kr. 5 2 0 ( !_ 2 )
0SJT" KiHhid-uteza a vastuskőhoz czimzett házban.

I

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában (Pesten egyetem-uteza 4. sz.)
megjelent s minden könyvárusnál Magyar- és Erdélyországban kapható:

A magyar gazda

TARCZANAPTAR

Elöfizetési felhívás

(íiizdíiNzali Közlöny
(1860)

eddig „Falusi Gazda" czimü időszaki lap 9. évi folyamára.
Kiadó-tulajdonos: Felelős szerkesztő:

Heckenast Gnsztáv. Wágner László,
a m. k. Józsefműegyetemen a gazdászat tanára stb.

E l ö f i z e t é s i á r :
Évnegyedre (október—deczember) . 1 ft. 5 0 kr.
Félévre julius—-deczember) . . . . 3 „ — „

Az előfizetési pénzokot a „Gazdászati Közlöny" kiadó-hivatalának
(Pesten, egyotem-uteza 4-ik szám alatt), a lap szellemi részét érdeklő köz-
lemények és levelozéseket pedig a „Gazdászati Közlöny" szerkesztőségé-
hez (Pesten, bálvány-uteza 18-ik szám alatt) kérjük beküldeni.

8 ^ " A „Gazdászati Közlöny" megjelenik nogyedrétü 5 ívnyi havi
füzetekbon, számos képpel, minden hó 15-én.

A „Gazdászati Közlöny" kiadó-hivatala
(2—3) (Pesten, egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

-dik évre.
Szerkesztő

K É G L Y S Á N D O R ,
a magyar kir. természettudományi társulat rendes tagja.

Bolti ára 1 forint.
Ezen 15 ivre terjedő naptár, mely az idén már negyedszer jelenik meg, finom angol-

vászon kötésben, tárcza-alakban van, ugy hogy azt mindenki kényelmesen zsebében hord-
hatja, s alább elősorolt tarfalmán kivül folyó jegyzetekre az idén kétszer annyi tiszt*
lappal s egy irónnal van ellátva.

TARTALMA:
1. Az összes gazdászati és kertészeti teendők mind a 12 hónapban. 2. Az egyes ta-

karmányfélék és elkészitési módjuk. 3. Vetőmag szükséglet kimutatás. 4. Vetési és aratási
ideje az egyes gazd. növényeknek. 5. Gazdasági növények termés-átlaga. 6. A magvak
csiraképességi, kikelési és tenyészeti tartama. 7. A magvak csirázási tartama. 8. Gabona
s egyéb magvak sulya. 9. A gazd. állatok naponkinti tápszükséglete. 10. Takarmányér-
téki tábla. l l . Harmincz font szénával felérő takarmányadagok. 12. Legjobb takarmány-
füvek. 18. Vetésre ajánlható fűmag vegyitékek. 14. Legelő jövedelem. 15. Köbláb tartalma
az egyes takarmányféléknek. 16. Zöldségmagból 100 • láb térségre kivántató mennyiség.
17. Egy igás fogat végezhet naponkint. 18. Egy napszámos végezhet naponkint. 19. Csi-
kózási. borjazási, ellesi idö. 20. A fogak megjelenése és kiváltása idejének táblás kimuta-
tása. 21. Az üzekedési idö tartama. 22. A párzásnál egy him állatra számitható. 23. Med-
dig alkalmasak az állatok a tenyésztésre. 24. Azon betegségek, melyeknél az adás-vevések
törvényesen, megszüntetnek. 25. A gazd. háziállatok betegségeinek gyógyítása. 26. Alom
szükséglet kimutatás. 27. A gazd. háziállatoktól nyerhető trágyamennyiség. 28. Egy 1600
• öles megtrágyázására kivántató mennyiség. 29. Az egyes trágyafélék főalkatrészei. 30.
Az istállótrágya apadása. 31. Gazd. épületek térségének kiszámítása. 32. Az erdömivelési
viszonyokról. 33. A tüzelőanyagok aránylagos értéke. 34. Gömbölyü fák körtér kiszámí-
tása. 35. Cséplö és nyomtató rész kiszámítás. 86. Napszámok és napidijak kiszámítása. 37.
Vadászati naptár. 38. Gyapjunyirési átlag. 39. Őrlési számitások. 40. Sorvetövel való vetés-
nél szem előtt tartandók. 41. Átalános szabályok a selyemtenyésztésnél. 42. Baromfi
tenyésztés. 43. A takarmányfélék ásványi alkatrészei. 44. A takarmányfélék konyhasó tar-
talma. 45. Olajtartalma az egyes gazd. növényeknek. 46. különféle hévmérők összehason-
lítása. 47. Apadásarány a gazd. terményeknél. 48. A métermérték és sulyrendszer. 49.
Kamatkiszámitások. 50. Bólyegilletékek. 51. Országos vásárok. (2—3)

Heckenast fiuszlav könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4-ik szám) megjelent
tek és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:

A Bach-korszak adomákban.
Összegyüjté egy Bach-liuszár.

(Nyolczadrét. VIII. 200 lap.) Füzve 8O krajczár.

Páláyzat tanári állomásra.
A m.-szigeti h. b. lyceumban a II. latin

osztályu segédtanári állomásra pályázat nyit-
tatik.

A folyó évi november 1-sőtől augusztus
végeig terjedő iskolai csonka évre 526 forint
fizetés járul, bele értetvén a lakbér is. Úti-
költség megtérítésre az illető igényt nem
tarthat.

Ha az iskolai év folyama alatt a megvá-
lasztott segédtanár a iiözvárakozásnak és
bizalomnak megfelel, rendes tanárrá léptet-
tetik elő 650 forint évi fizetéssel; különben
pedig uj pályázat nyittatik.

Tiz évi folytonos hirataloskodás után a
fizetés 50 forinttal javittatik.

Az elválasztott tanár, a tanári nyugdíjin-
tézetnek tagja lenni köteles.

A gymnazialis Il-od osztály tanitása után
az I-ső osztály, és ezután ismét a II-dik osz-
tály lesz általa évenkint felváltva tanítandó.
A tanórák hetenkint 20 — 22.

A pályázók bizonyítványaikkal felszerelt
és a fennevezett lyceum kormányzó-tanácsá-
hoz intézendő kérvényeiknek legfeljebb ok-
tóber hó 9-dik napjáig leendő beadására azzal
hivatnak fel, hogy az elválasztott tanár állo-
mását legfeljebb november 1-sőre elfoglalni
köteles.

M.-Sziget, 1869. évi szeptember 13.
Várady Gábor, s. k.

625 (2—3) felügyelő gondnok.

Régi pénzeket
és mindennemü régiségei, drágakOvel,
lovagló és nyeregHzerHzámokat létaka-
rókkal együtt, arany, erőst és drága-
kövekkel kirakva; továbbá gyöngyöt,
BzineakAvet, aranyat, esdstAt. ásványo-

kat vesz és cserél a Iegmagasb áron.

Régiségek és természetiek
irodája,

Posten, Dorottya-utcza a Lloyd épü-
letben, 14. sz. a.,

hol egy nagy választéku raktár mindeknemü
régiségek, régi pénzek, gompok, övek
és mentekÖtékbftl a lególcsóbb áron, ugy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék, bogarak, modárbftrok, tojások,
szemüvegek is találhatók. 603 (4—4)

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

tnal szórni szóra azonosak és saját nevem aláirásával vannak hamisitva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen összetéveszt-
hetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: ho$y az általam készitett Seidlitz-porok
minden egyes katalyat, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett védmárkkal vannak ellátva.

Ára egy bepecsételt eredeti katulyának 1 ft. 25 kr. — Használati utasitás minden nyelven.
E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert háziszerek között

tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél lévé
hálairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok rö^zött szorulásoknál, emésztéshiány és gyomorhévnél; továbbá: gdr-
esök, vese- és ideges bajokban, szivdobogasnál, idegesség okozta főfájásnál, vértódnlásnál, csazos fogfajdalomnál, végül
liysteriára, búkórra és hazamos hányásra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb gyógyhatást eredmé-
nyezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéről, kik miután nálok minden,
gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü háziszerhez folyamodtak, és ebben rongált
egészségüknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőiratok szerzői között a társada-
lomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei gazdák, tanárok és hivatalnokok,
sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrá-
sok sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségök csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata által állíttatott helyre.

B T A főraktár létezik: " W
) TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-dik szám alatt.
) UHL JÓZSEF ur kereskedésében, granátos-utezában.

Ezen czégek alatt szintén megrendelhető:

a norvégfai Bergen városból való valódi Dorsch-májtialzsirolaJ is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. o. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés előtt
vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a Dorsch-
halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem vonatott,
hanem a bepecsételt üvegekben levö folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a teruénet
által nynjtatott. — E valódi Dersch-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer a mell- é»
tddóbajokban, serophnlus és raehitie, kos*vény és csúz, idolt borkifltés, azemgyuladás, ideg- és több más bajokba*
alktlmaztatik. . Uf O l I A gyógyszerész Bécsben,

508(17-50) „mm Storck" Tuchlauben.

553

Csak *

A Takatsi-nál a „vőlegényhez."
kapható:

darabja 2 ft. 15 kr. szép disz chiffon-szoknyák;
„ 2 ft. 20 kr. fésülő gallérok;
„ 1 ft. 60 kr. háló ujjasok perkai ;
„ 2 ft. „ „ barchent;

1 ft. 30 kr. női lábravalók perkai; 520 (1 -2)
1 ft. 50 kr. „ „ barchent;

50 kr. nyilt gyermek ingek;
30—35 kr. batiszt zsebboliek szinszéles;

3 ft. 50 kr. férfi flanell Garibaldi ingek.
Kis hid-uteza a vastuakóhoz czimzett házban.

Nevelőül kerestetik.
Egy fiatal ember, ki all-ikgymnaziumbeli tantárgyakból, és hegedün egy növendék

nek alapos oktatást adhat, — havi 30 ft. fizetés és ellátás mellett. Jelenkezhetni Er
dődre Szathmármegyébe, ezen czim alatt: „K. K." mérnöknek. 623(2—2)

Magyar átalanos

közgazdászatMpar és kereskedelmi
központi ügynökség

Pesten, Sehestyén-ateza S-ik szán.
Ezen 10,000 forintnyi óvadék mellett e»gedéiyezett intézet üzlettárgyai:

B i r t o k o k a d á s v é t e l e é s h a s z o n b é r l e t e . K ö l c s ö n ö k k i e s z k ö z -
lése ingatlanokra 1000 ftól felfelé. Biztositási ügyekben az érdeklettek által a bizto-
sitási szerződések alapján támasztható jogos igények érvényesitésénél felek jogképvi-
selete. Pénzbehatási ügyletek. Bel- és külföldi intézetek, társulatok, községek,
gyárak, kereskedőházak s magánosok érdekeinek képviselete. Egyesek
pénzngyi és birtok-viszonyainak rendezése s vagyonának kezelese. Társula-
tok és vállalatok létrehozása. Uj felfedezések és találmányok értékesítése.
Ügyletek és üzletek körüli ntbaigazitás, felvilágositás s tanácsadás.

Az ügyködő felek előnyének s érdekeinek lehető előmozditása tekintetéből az
intézet, a tulajdonos ügyvédi irodájával egyesiltetett.

Programmok, melyekből az intézet díjszabályzata is kivihető, dij nélkül és
bérmentve küldetnek. K á r m á n liflJOS.

397 (9—11) köz- és váltóügyvéd s a fentebbi intézet tulajdonosa

i - i

A „Corvina"
könyvkiadó részvény társalat I

kiadványai.

Épen most jelent meg és nálam, vala-
mint minden könyvárusnál kapható :

Erzsók asszony története. Irta Jám-
bor Jeremiás. Első fűzet. 5 iv. Ára
12 kr.

A fösvény. Népies regény. Irta Milesz
Béla. Elsö füzet. 6 iv. Ára 15 kr.

A malom alatt. Irta Jókai Mór. 5 iv.
Ára 15 kr. 620(2-2)

Attila, isten ostora. Irta György deák.
2 iv. Ára 6 kr.

A népbankokról. Irta Kenessey Kál-
mán. 4 iv. Ára 8 kr.

Petrifc
(elöbb Osterlamm Károly) |
a „Corvina" buda-pesti fő-

ügynöke.

Különös figyelmeztetés
a szülék számára,

Gyakran felmerült eseteknél alkal-
mam lévén sajnosan tapasztalni, misze-
rint ,.GilÍ8zta-C8okoladé" név alatt
ismert, kitünő hatásu szeleteim üzér-
kedő csalók által utánoztatnak, az álszer
sajátomról vett minta szerinti utasitás
mellett terjesztetik; van szerencsém a
tisztelt közönséget ezennel figyelmez-
tetni, hogy valódi általam készitett „Gi-
liszta-csokoládénak" esak azt ismerje
el melynél a mellékelt utasitáson nevem
nem nyomtatva, hanem sajátkezüleg alá-
irva van, mint itt alább látható. Egyéb-
iránt legczélszerübb a megrendeléseket
közvetlenül nálam, vagy a könyvecském-
ben megnevezett t. bizományosoknál
eszközölni. ő82 (7—12)

Kapható Pesten: Tőrök Jozsef és
Thallmayer és társ uraknál.

gyógyszerész.

AL szülékhez!
Érdekelt bizonyitvány „Giliszta-csoko

ládém" tekintetébe. Szikszó, január 13-án
1869. Tekintetes érdemes ur! üraságodnak
bizonyosan jól fog esni a tudósitás, hogy
„Giliszta-csokoládéjának" hatása csodá-
latos nagyszerü volt, és csakugyan sajnálatos
volna, ha a tekintetes urnak titka időjártával
nem kerülne nyilvánosságra, mert daczára Í
vegyészet nagybani előhaladásának, az ntán-
zott „Giliszta-csokoládé" az önéhez képest
semmi'- Most tehát ismét felkérem Önt, ezen
ide mellékelt pénzért számomra „Csokolá-
dét" küldeni sziveskedjék. Mely kérésem
mellett vagyok és maradok alázatos szolgája

N a g y Mihály, s. k.
Kapható Pesten: Török József ésThall-

nayer és társ uraknál. 583 (7—12)

VADÁSZFEGYVEREK ¥
nagy választékban, a legjobb rendszer szerint, szilárd puskamüves munka

!•>"* na ját készítmény *TB§
finom sodrony és damaszk csövekkel s csinos vesétekkel 60. 70. 80. 00 . 100 eyéez

120 forintig, továbbá

Lefaucheux vadászfegyverek,
a leghiresebb franczia gyárakból 42, 45, 50, 6O vgész 115 forintig; mindennemü

csappantyus-fegyverek, mint
Egy szimpla vadász-fegyver vascsővel 7—10 ftig.
Egy dupla fegyver vascsővel és patentcsavarral keményen forrasztott . . 15—18 „
Egy dupla fegyver drótcsővel (Rubans) lüttichi 22—28 „
Egy dupla fegyver, zsinór vagy finom damaszk csővel 30—50 „

Revolvereket **2g£M
Lefaucheux módszer 6 lövéssel, tökéletes önfelhuzással 10, 12,

15, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 60 forintig.
D i t f r ^ Í A l V A I / P^rJa szimpla 2 forint 50 krajczártól, dupla
l l ö M U l j U l i csővüek 4 forint 50 krajczártól fölfelé.

. _ F lobert P i s z t 0 | y é s RK k* k ' ra*"£
faucheux puskatöltények, franczia gyártmány, ajánlja

-„, UNSCHÜLD EDE,
fegyverkészitö és kereskedő

Pesten, váczi-utcza a „!evél"-hez.
HCjT A legszilárdabb munkáért, e a fegyverek szaba-

tos lőképességeért jótállás vállaltatik, e nem tetszés esetében
14nap leforgása alatt kicseréltetnek. _
I V Vidéki megrendelések leggyorsabban teljesittetnek. "^pQ

P^S^

SWS1 ^^mysfs^mm^^^^^^-
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Polgártársaink pártfogásába ajánljuk a következö, Hecke-
nastnál megjelent naptárakat:

A Népzászlója naptára
18?0-ikévre.

A. magyar nép számára.
Szerkeszti

Tartalom: Igaz szivet nem hagy el az isten, beszély Tóvölgyi Titusz-

ből. Leányok a pataknál, képpel. A lókötő, képpel. Történeti emlékkövek.
Kálmán király elfoglalja Dalmácziát, képpel. Az aradi vérnap, képpel. A
nagyvilágból. Hajótörés az Alposek tetején, képpel. Költöző madarak meg-
érkezése Afrikában, képpel. A próféta sirja Medinában, képpel. 1848, vers,
Petőfy Sándortól. Hiszek egy, vers, Felsőbányáitól. Adomák. A mit a gaz-
dának tudni kell stb. Ára csak 40 kr.

Balpárti népnaptár.
1870-ik évre.

Balpárti polgártársai számára.
Szerkeszti

Vasgyuró Tamás.
Tartalom: Czimkép: Éljen az 1848! Miért küzd a balpárt? A balol-

dal vezérfiai: Tisza Kálmán képpel, Ghiczy Kálmán képpel, Jókai Mór
képpel, Irányi Dániel képpel, Simonyi Ernő képpel. A honárulókhoz, vers,
Vajda Jánostól. Ö is egy az igazak közt, beszély Tóvölgyi Titusztól. 1848,
vers, Tompa Mihályról. Egy bujdosó története Mazzini arczképével. Kossuth
Lajosa48-ki országgyülésen, képpel. Három forradalom: A franczia, a bécsi,
a pesti, 3 képpel. Mit nem beszél az a német, vers, Petőfitől. A kik a szabad-
ságért nemcsak élni, de halni is tudnak, képpel. Mózes gazda, képpel. Apró-
ságok. Gazdák naplója, stb. Ara 50 kr.

Uj honvéd naptár
1870-ik évre.

szerkeszti

Á L D O R I M R E .
Tartalom: Czimkép: Honvédélet. Arezképcsarnok: József főhg, képpel.

Voronieczki hg., képpel, Tompa Mihály, képpel. Az özvegy és fiai, vers, Tom-
pától. Honvéd pantheon: A váczi honvédemlék, képpel. Lonkey síremléke Ara-
don, képpel. A szolnoki honvédemlék, képpel. Igaz történet, vers, Tompától.
A hatvágás, huszáros tempók, Tóvölgyi Titusztól, 8 képpel. Az osztrák-ma-
gyar hadsereg uj egyenruházata, 3 képpel. Az angol katonaság, képpel.
Khinai katonaság, képpel. Japáni katonaság, képpel. Az oaztrák-magyar
hadsereg legujabb ruházata, 4 képpel. A lengyel szabadsághős, vers, Pap
Gábortól. A három testvér, a 48-diki szabadságharczból. Adomák. Honvéd-
mozgalmak 1868—69-ben. Honvédelmi adatok. A magyar honvédelmi mi-
niszterium hivatalszemélyzete stb. Ára: 60 kr.

—-'•---^-•-•-------Wt%m%m%Wmmi%m%mmWamm%%%t%%%Wl%*m

Lefaneheux-töltények
Geveiot J.

hírneves gyárából Párisban,
a következő legolcsóbb árért ajánltatnak u. m.:

1 mille marké Geveiot zöld kai. 16 ft. 30 kr. *•
1 » » » » » 12 » 35 »
1 » » Bieno » » 16 » 20 »
1 » » » » „ 12 » 22 »
1 » » G. J . barna » 16 » 16 »
1 » > » » .v 12 » 18 »

Unschuld Ede,
Pesten, váczi-utcza a „levélhez."

#W* Van szerencsém ezuttal a t. cz. közönséget jólrendezett

| fegyverraktáram s vadászpuska gyáramra
J tisztelettel figyelmeztetni, hol mindennemü Lefaucheux, Lancaster stb.
ja legszilárdabban s jótállás mellett készittetnek el, s azon helyzetben
(ragyok, hogy e szakbani minden kívánalomnak a lehető legolcsóbb árak
mellett gyorsan s pontosan megfelelhetek.

Vidéki megrendelések szokott pontosság-
ival eszközöltetnek. 573(5-8)

Heckenast Gusztáv könyvkiadóhivatalában Pesten, (egyetem-utcza 4-ik
szám) megjelentek és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:

Gróf Cziráky Antal.

A magyar közjog alapvonalai.
Szerzö nyomán irta

Hegedüs Lajo§.
Második bűvitett kiadás. 1869. (8-rét. 400 lap.) Fűzve 2 forint.

LIEBIG-féle HÜSKIVOHAT
FRAY-BEXTOS-bóI (Dél-Amerika)

LIEBIG-féle HUSKIVONAT-TÁRSULA'FLONDONBAN.

Nagy megtakarítás a háztartásra nézve.
Azonnali elc.Ülitása erőteljes húslevesnek, mely V, részszel olcsóbb* kerül mint a

fris marhahúsból készitett. — Készitése s megjavítása mindennemü levesek, mártalék s
főzelékeknek stb.

Erösítö szer gyengék s betegek számára.

Aranyérem. Páris 1867. — Aranyérem. Havre 1868.
Csalódások kikerülése tekintetéből arra vagyunk bátrak a t. cz. fogyasztó közön-
fili h i d é l lódiá b L
Csalódások kikerülése tekintetéből arra vagyunk bátrak a t. cz. fogyasztó közön-

séget figyelmeztetni: hogy minden tégely valódisága, báro LIEBIG J. tanár s dr.
PETTENKOFER M. aláirásával ellátott'bizonyitvúnynyal van igazolva.

Részletes árak az ejrész osztrák-magyar birodalom számára.
1 angol[fonttart tégely '/, angol font % angol font •/, angol font

5 frt. 80 kr., 3 frt>, 1 frt. 70 kr., 92! kr.
Kapható; a legtöbb kereskedések s gyógyszertárakban.

Nagybani raktár: ivmétieladók számára a mennyiséghez képest rabattal a tártulat
leveletötagjamtu:

V}.}}-'ÍM*Y¥M A- é 9 t a r s - Pes*en. 556 (3-16)
VOICT JOZSEF és társ., s KLOGER és fiánál Bécsben.

owsai

Lótulajdonosok 8 gazűászok számára.
Hangok a Kwizda-féle állatgyógyászati készítmények felett.

Dr. Swoboda Gusztáv az innsbrucki cs. kir. egyetem állatgyógyászati tudomány
érdem, tanárának birálata a korneuburgi ínarhaport illetőleg.

Alólirott, a tárgyhoz mértten bírálat alá vonja annak belbecsét, s fösulyát az
összeállitott alkatrészek pontos tudása s a háziállatok betegségeseteibeni gyakori
használatára fekteti. — Annak elismert s megpróbált hathatósága bebizonyul a táp-
belek mindazon bajainál, melyek az emésztési nedvek henye s hibás elkülönítéséből
erednek, — s igy nevezetesen a nyálkahártya s légzőszervek betegségeinél. — Teljes
meggyőződés s lelkiismerettel ajánlható ezen szer a következő alább elösorolt beteg-
ségekben, s különösen marhatenyésztőknek, kiknek közelében nem létezik mindenkor
állatorvos s hiányzik az anyagi gyors segély, hogy váratlan megbetegedett háziálla-
taikat megmenthessék. — A szarvasmarhák kóreseteiben hathatósága felülmulhatlan
különösen a megváltozott tejelkülönitésnél s az emésztés háborgatásánál, melynek
oka: a kevés és rosz tej szolgáltatása annak minősége folytonos használata által lénye-
gesen javittatik; továbbá a vérfejés kezdetekor, máj-gilisztabetegségeknél. Ló-
vaknál: nátha és gége, jónemü és kétes mirigynél s röpgilisztánál — hasznossága min-
den kétségen kivül áll. — Juhoknál: jótékony befolyással bir a máj-giliszta eltá-
volítására, rodthadás s mindazon fájdalmakban, melyek az altest szerveiből származ-
nak s tétlenség forogván fenn. — Ezenkivül gyógyereje, emlitett három állatnemnél
a nyálkahártya minden betegségeiben, melyek a nyálkafolyáshoz vezetnek a mennyi-
ben a légzőszerveket érnék, s igy a tüdöhurutnál stb.; továbbá a gastricismus minden
fajai s az ebböl gyakran keletkező görcsök és szélhas eseteiben kitünőnek bizonyult be.

588 (3—3) Dr. Swoboda Gusztav,
az innsbrucki cs. kir. egyetem állatgyógyászati

tudomány érdemült tanára.

A Kwizda-féle állatgyógyászati készítmények valódi minőségben kaphatók:
PESTEK Török József ur gyógyszerésznél, király-utcza 7. szám; Thal-

mnyer A. s társa; Halbauer testvérek; Glatz J.; Kindel Rakodczay A.
gyógyszerészeknél. BUDÁK, az udvari gyógyszertárban; ezenkivül Magyarország
majdnem minden városa- és mezővárosában léteznek raktárak, melyek összesen az
olvasottabb lapokban időnként közzététetnek.

pe ^ t# c z " m e z e ig a z ( lák s birtokosok, kik a fentebbi elősorolt
Ca. czikkeket valódi s hamisitlan minőségben megrendelni

óhajtják, különösen arra terjeszszék ki figyelmüket, hogy minden csomag s
üveg pecséttel s „Franz Joh. Kwizda in Korneuburg" czéggel el
van-e látra.

Csakis az, mely valósággal j<5 és hathatós, s magának átalános hirnevet vala képes
kivívni — hamisittatik meg s utánoztatik. A Kwizda-féle korneuborgi marhapor s
annak többi állatgyógyászati szerei egyátalában a legjobb elismerésnek örvendnek, s épea
ez csábított el néhány iparost az utánzásra. Ezen hamisítványok átalában értéktelen nö-
vényhulladék, s ahoz hasonló anyagok keveréke, s igy a vevó pénzében megcsalatik mert
a szerek hatásnélküliek, s e végből gyakran ártalmasak is. A ki tehát a Kwúda-féle állat-
gyógyászati szereket valódi hamisitlan minőségben kivánja megrendelni, — a vásárlás-
nál arra figyeljen, hogy minden csomag s üveg „Franz Joh. Kwizda in Korneuburg"
czéggel s pecséttel el legyen látva.

A Kwizda-féle állatgyógyászati szerek raktárait — lásd, a mai számban megjelent
hirdetményben. 575 (4—4)
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A valódiság \
b i z t o s i t á s a

mellett.

Ajánlandó

emlékeztetés!
A v;i i(idisáir

Jztositása
mellett.

Dr. Béringuier
cs. kir. szab.

Nú vény gyök-olaj a
eredeti üvegcsékben 1 frt. o. ért.

Balzsamos

Olajbogyó-szappan
eredeti csomagokban 35 kr. o. ért.

Dr. Suin de Boutemard

FOG PAS TÁJA
Vi és '» csomagokban 70 és 35 kr. o é.

Dr. Béringuier

növényi hajfestőszere
teljesen tokban kefével és csészével 5 ft.
ESiHS9R3 Növényi

RUD-HAJKENÖ
ára darabonkint 50 kr. o é.

Dr. BEKiNtillEK L.
iliatos-gyógy

K O R O N A S Z E S Z E
(a kölni viz qulntessenti^a.)

Eredeti üvegekben 1 ft. 2ó kr. és K 75 kr. oszt. kr.

Dr. Béringnier cs. kir. szab. nfivénygyfikolaja menten minden ártalmas keverék-
tói, a legalkalmatosabb növény-alkatrészekből és olajos anyagokból összeállitva,
széntartalommal gazdagon ellátva, melynek rendkivüli hatását az ujabbi kisérletek oly
tagadhatlanul bebizonyitják, a hasonló készítmények l e g j o b b j a i közé sorozható, és
bizonyára minden előkellő piperének különös díszére fog válni.

A balzamos olajbogyó-szappan nem csupán tisztító, hanem p u h í t ó és ü d í t ő
tulajdonságánál fogva is minden a t e l j e s e n jó pipere- én egészségi szappantól
megkivántató követeléseknek megfelel, és ezért mint enyhe és egyszersmind hatá-
sos napi m o s d ó s z e r még a leggyengédebb és legérzékenyebb bőrű nök- és gyer-
mekeknek alkalmilag ajánlható.

Dr. Snin i l l a t o s fogpa§taja vagy f o g s z a p p a n a különösen kedvelt és legáltalá-
nosabb és legbiztosabbnak elismert szer a fogak és foghus épentartása és szépítésére,
sokkal k e l l e m e s e b b e n és g y o r s a b b a n tisztítja, mint a különféle fogporok,
egyszersmind az egész szájüregnek igen jótékony és kedves üdt-séget ad.

Dr. Béringnier hajfestószere minden szakértő és az összes fogyasztók által mint
t ö k é l e t e s e n a c z é l n a k megfele lő és egyátalában á r t a l m a t l a n szernek
ismertetett el a haj és szakái, szintugy a szemöldök tetszésszerinti szinü festésére, a
nélkül hogy a bőrt beszenyezné vagy szagot hagyna hátra; használata igen könnyü,
és az ezen festék által helyre hozott hajszín igen t e r m é s z e t e s szinü.

Ezen Dr. Lindes kir. vegyészeti tanár hitelessége alatt Berlinben, tisztán növényi
alkatrészekből összeállitott rud-hajkenöcs a haj növésére jó t é k o ny an hat, és
azt puhán tartja és a kiszáradástól megóvja; e mellett a hajnak szép fényt és ru-
g a n y o s s á g o t kölcsönöz, és egyuttal különösen igen alkalmas a haj összetartására.

Dr. Bérlnguier L. cs. kir. szab. korona-szesze a legfinomabb illö égényszesz a jó j
illatú, éltető és erősítő, a növényvilág kifejtetlen és legbecsesb alkatrészeivel olymódon
van összekötve, hogy nemcsak i l l a t o s és m o s d ó v i z , hanem mint kitünő segéd-J
szer az é l t e t ő e r ő fel v i d i t á s á r a és az idegek e r ő s í t é s é r e szolgál.

„ , Dr. Koch

NOVÉNY-CZUKORKAI
1 • és '/«dóborokban 70 és 35 kr. o. ért.

Dr. Hartung

CHmi-IIÉJ-OL.4JA
bepecsételt és ax Qvégbe nyomott bélyeggel.

Egy üveg ára 85 kr. o. é.

NÖVÉNY-HAJKENŐCS
bepecsételt és a tégelybe nyomott bélyeggel.

Egy tégely ára 86 kr. o. é.
Dr. BORCHARDT

„ , illatos-gyógy

NOVENY-SZAPPANA
bepecsételt csomagban 42 kr. o. é.

A porosz kir. kerületi orvos Dr. Koch növényczakorkái, tekintve a kitünöbb füvek
és növények nedveinek dustartalmu alkatrészeit szakadatlanul jónak bizonyult be a
köhögés, r e k ^ d t s é g , t o r o k s z á r a d á s , n y á l k á s o d á s stb. ellen, a mennyiben
mindezen esetekben enyhi tö leg , ing er esi l l a p i t ó iag és különösen j ó t é k o
n y a n hatnak.

Egy előrehaladott, gondos, tudományos elismerés szerencsés eredményének a Dr. Har-
tung-féle szab. hajnövesztő szerek vannak rendelve magukat hatásukban kölcsönö-
sen kiegészíteni: a mint a chinahéj-olaj a h aj f e n t a r t á s á r a szolgál, ugy a
nővényi-kenócs a h a j n ö v é s é n e k f e l e l e v e n í t é s é r e és e l ő m o z d í t á s á r a van
rendelve ; az első a haj ruganyosságát és szinét emeli, ugy az utóbbi megóvja a haj
idő előtti szürkülését és kihullását, a mennyiben a fejbőrnek egy uj, jótevő anyagot
kölcsönöz és a hajhagymát a legerőteljesebben táplálja.

Dr. Borchardt tudományos alapok után pontosan kiszámitott és általában szerencsé-
sen összeállitott i l l a tos-gyógy növény-szappana, jellemző = eddig elérhetlen =
előnye által, minden eddig létezö hasonló pipereczikkek közt elvitathatlanul az elsö he-
lyet foglalja el és egyszersmind nagy dicsérettel használtatik mindenféle fürdökhőB.

A fentebbi összes jeles tulajdonságaik miatt jelesnek bizonyult czikkek az eredeti arakon mindig készletben van-

PESTEN:
BUDÁM:

Török Jozsef Jezovitz M. Scholz J. Kiss K. Sztnpa 6.
gysztár a ,,sz. lélekhez"

király-utcza 7. sz.;
gysztár a „Magyar

királyhoz"
városi gyógysztár; gyógyszertár

a „kigyóhoz'
gyógysztár a sze- j

natéren.

Udvari gyógy- Ráth P.
SZCrtlir? gyszerész, Tabán.

valamint a következö magyarországi t. cz.
A.-Kubfn: Tyroler és Sehle- í Heves: Bbu J .

singer. ' Igló: Tirscher G. gysz.
Alma*: Koby Beck. i Ipolyság : Winter János.
Altsolil: Lange Antal. i Jolsva : Porubszky S.
Arad : Tedesehi J. Ad.Schaffer j Kassa: Eschwig E. és fia, Quirs-

gysz. és Elias Ármin. féld K. és Münster Gyula.
Baja: Klenancz és Babocs. Késmárk: Genersich A. gysz.
Bártfa: Waniek és társa. í és Faikiss J. gysz.
B.-Gyarmat: Moldoványi S. Kecskemét: Milhofer János
Besztercze: Kelp Fr., Dietrich gyógyszerész.

és Fleischer. Keszthely: Singer Mór.
Komárom: Belloni A.
Kalocsa: Behr L. B.
Kisújszállás: Nagy S.
Kolozsvár: Wolf J. gysz. és

Engel J. gysz.
KArmöcz : Ritter J.
Kan-Szt.-Miklós: Csappó G.
Károlyfehérvár: MathernyE.
Kőszeg : Bründl J . CVsz.

O-BUDAN: BakatsA. Prochaska J.í
gyszertár; kereskedése.

czégeknél, és a hozzá kapcsolt részekben
1 Nagy-Varad : Huzella M. és I Szeged : Kovács M. gysz., Ko- j

vács Alb. gysz.Janky A.
! Nagy-Kanizsa Rosenfeld A.

Bonyhád: Straicher B.
Breznóbánya : Göllner és fia.
Böszörmény: Lányi M.
Bazin: Nagl L.
Brassó: Stenner F. és Jeke-

lius F. gysz.
Csáktornya: Kárász A.
Csongrád: Roth Róbert.
Csakvár: Lukács Gyula gysz.
Debreczen: Czanak József,

Roth8chneck Em. gysz., Ge-
rébi és Hannig.

Detta: Braumüller J. gyógy-
szerész.

Déva: Bosnyák A.
D.-Földvár: Nádhera P
Deés: Krémer S.
Erzsébetváros: Schmidt A.
Érsekujvár : Latzko F. és fia.
Eperjes: Pap J. S.
Eszék: Horning J . gysz.
Eger: Pillér J.
Esztergom: Rudolf M. F.
Facset: Hirechl D.
Gyöngyös: Koczianovich J.
Georgenberg: Hensch Ed.
Gölnicz : Fischer C E.
Győr: Szailer Gyula.
Gy. - Szt. - Miklós: FröhlichE.
Gyula: Oerley Istv. gysz és

Winkler F. E.
Hatzfeld: Schnur J. F.
Högyész: Rausz W- és fiai.
H.-M.-Vásárhely: Braunj.

Kézdivásárhely : Fejér L.
Lippa : Csordán A.
Liptó-Szt.-Miklos: Krivotz J.
Losoncz : Bódy J . R. és Ge-

duly A. gysi.
Lőcse : Kubatschka G.
liUblo : Glatz J.
Lugos : Schieszler A. fiai
Léva: Boleman E. gyógysz.
Makó: Ocsovszky S.
Magyar-Óvár: Czeh 8.
Marczali: Isztl Nándor.
Marosvásárhely: Fogarassy J.
MiskolcB: Medveczky F. gysz.

Spuller Ferencz és Pasteiner
Ferencz.

Mnnkács : Haupt J. L. é« Hö-
rowitz S.

Malaczka: Röhrich J. gysz.
Nagy-Bánya: Haracsek J.
Nagy-Abony: Lukács A. gysz.
Nftgy-Károly: Schöberl C.
Nagy-Mihály: Brenning F. és

Sznitsak Gyula.
Nyírbátor: Legányi E.

! Nagykikfnda: ManojlowitzP.
; Nagy-Szeben: Zöhrer J. F. és
i Lurz J.
| Nyíregyháza: B. Reich és Pav-
! lovits Imre.
Í Nagy-Becskerek: P. Arseno-

vits.
Natty-Rftcee: Nandrá*sy M.
Nagyszombat: Heuffel C. F.

i Nyitra: dr. Láng E. gysz.
Nádudvar: Lippe S.

i Nagy-Kallé : Mandl S
JNagy-Enyed: Horváth F.
; Oravicza: Schnabel Gy.
! Ó-Orsova : Böhme K. könyvk.
i Paks: Flórián J.
I Pancsova: Huber J.
'• Pápa: Bermüller J.
Pécs: Zách K.ésZsolnayW.E.

• Pozsony: Weinstabí C. és Hein
! rici F. gysz.
'• Potnok: Fekete F. gysz.
I Pozsega: Kusevic Sp.
! Reps: Szentpéteri János.
Rimaszombat -. Kratschmar K.

1 Rózsahegy: Jureczky gysz.
Rom.-LnS08 : Popovits J.
Sassin: Müke A. gysz.

; gegesvár: Miszelbacher és fiai.
Selmeci: Dimák J. C.

! Szombathely : Tempel F.
! gysz., Pillicb F.
I Székesfehérvar : Deutsch R.,
j Légmán A. és Braun J. gysz.
'Szamosujvár: Placsintár G.
• és fiai gysz-
Sz.-Egerszeg: IzsóF.
Szarvas: Réthy V.
Szathmar: Weisz J.
Szabadka: Farkas J. és Si-

mony J.
Szegszárd: BrassayM.gysz.

Schopper. 319(14-20)
Sz.-Udvarhely : Kaunrz J. A.
Szereda: Gozsy A.
Sz.-Keresztnr: Binder M.
Szasz-Régen: Kinn Ján. G

és Wachner T.
Sikló* : Holmik F. gy
Szigeth : Tyrnauer G.
Sz.-Somlyó: Ruszka Ign.
Szoboszlo: Túry J.
Sopron : Éder F. gysü. Pach-

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

ránszky Istv. gysz.
S. Szt.-Gyérgy: Sigmond

Bogdán.
Sz.-Várallya: Weisz Mátyás
Tasnád: Szongott J,
Temesvár: Quiriny A. gysz.

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

Thorda: Rigó J . Friedr.
Trencsén : Kulka Izid.
Topolya: Sárkány L. gysz
Uj-Verbász: Singer H.
Unghvar: Liszkay J.
Uj-Becse: Weliachajun.
Ujvidék: Schreiber Férd.
Versecz: Fuchs J.
Vagnjhely: Baiersdorf L.
Verőcze : Bész J- K. gysz.
Várasd : Tauschek S. A. ét

Halter A. gysz.
Veszprém : Guthard fiai.
Vácz: Michalik és Meiszner
Vnkovár: Stanits T. Kraicso-

vics A gysz-
Zenta: Wuits te»tv.
Zombor: Popits J. ésFalcione

Gyula.
Zágráb: Cejbeck J . J . gysz.

és Hegedüs Gyula.
Zimony: Joannovics A. D.

Függönyök
4 ft. 50 kr., 5 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft.,

10 ft., 12 ft. és feljebb

Türsch F.-nél
Pesten, váczi-utcza 19-ik szám alatt.

611 (3-4)

Hatodik kiadás

(magyar nyelven harmadik).

A nemi élet
titkai s veszélyei.

Értekezések a nemzés és nemi be-
tegségekről, az utóbbiak óv- és gyógy-
módjaival. 616 (3-12)

Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. Rodet, lyoni orvos
ragáiyelleni legbiztftsb óv-

szeréről.
a férfi és QÓÍ ivarszerek boncztani ábráival.

Ára: 1 uj forint.
Postán megküldve 10 krral több

utánvétellel 40 krral több.
Megrendelhető szerzőtől következő

czim alatt:

Dr. Eiber V. P.
Pesten, József-utcza 66-ik számu

saját házában.

forintig.
Ezüst henger órák 4 rubinra . . 10—ll

» » arany foglalv. rugóra 12—IS
» » kettős födéllel » 15—16
» » kristalüveggel » 15, 16—17
o horgonyórák 16 rubinra » 15, 16—17
" >> 15 » kettős födéllel 19

20—22
» angol horgonyórák kristalüveggel 19,

20—22-24
» ugyanazok kettős födéllel . 24—26
n vál. remontoir kengyelnél felh. 28—32
» ugyanaz kettős födéllel 35, 38, 40—45

Arany órák 3. sz. horg.lö rub.36,40, 45—50
ugyanaz kettős födéllel 55, 58, 60—80

» valódi remontoir kengyelnél
felhúz 70, 80, 90-100

» valódi remontoir kettős födél-
lel . . 100, 110, 120, 130—200

Arany hölgyórák (3. sz.)
» hengeré—8 rubinra . . 25,28—32
„ „ 8 Mb. kett. födél. . 38, 42—45
» horgonyórák 15 rub. kettős fö-

déllel . 50, 55—60
» vál. remontoir kett. födéllel 70,80—100
, h. órák zom. gyem. . 60,70,80-100

Inga-órák hetenkinti felh. ft. 16, 20, 22—24
> órai és félórai ütéssel . . . 30 32
> óra és negyedóránkénti ütéssel . 48

50—55
Havi regulatorok . . . . . . 30 32
Ébresztő óra g

Ezüst lánczok 4 ft 50 kr.,5, 6, 6ft. 50 kr.,
7 ftig; legfinomabb franczia alakúak 8 ft.
8ft. 50 kr. 9, 10 ftig; hosszu nyaklánczok
7 ft., 8 ft. 50 kr., 9,10, 15 ftig.

Vidéki megrendelések a pénzösszeg elő-
leges beküldése vagy utánvét mellett, gyor-
san és pontosan teljesittetnek.

Egy inga-óra pakolásáért 1 ft. 50 kr.
Órák cserében is elfogadtatnak.
S-W Nem tetsző árn kicseréltetik.

Javitások legpontosabban és jutányos árért,
teljesítetnek. 598 (6-12)
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Vadász- és védő-fegyverek.
Nevezetesen:

KKJCHÖVÜ percussló» fegyverek ft. 7.80—15 ftig.
KétesővQ percussiós vadasz-leiijverek. vas-csövekkel ft. 14.50—20 ftig. Ruban-csövekkel

ft. 20.50—2fi ftig. Zsinóros, patkószeg, angol Bernát- s egyéb damaszk-csövekkel
ft. 28—55.

Ketrsővű Lefauclieux (hátultöltö) vadász-fegyverek Ruban-csövekkel ft. 38—45, patkószeg-,
rózsa-, angol, moire-, Bernát-, damaszk-csövekkel ft. 48, 55, 65, 75—120.

KetcsövflLancaster (hátultöltö) vadász-fegyverek, különnemü damaszk-csövekkel ft. 85—120.
I.efauchcnx marok- (zseb) revolverek, batlövetüek ft. 9.80—20.
Lefaucheux-revolverek 2 mozgással, hatlövetüek, egyszerü simák ft. 12,13, 14. Finomabbak,

ébenfa és elefántcsont agyakkal, szép vésésekkel, arany és ezüst berakattal ft. 15, 18, 21,
24, 30-50. — 10 és 12 lövetüek. különnemü kiállításban ft. 39—45.

Egyszerü zsebpisztolyok (tercerollok) párját ft. 2.50—12.—
Kétcsövfl » v » ft. 4.80—20.—
Flobert-féle szoba-czélpisztolyok darabja ft. 9—13.50. Nemkülönben puskák ft. 19—25.
Papirtőltények, Lefaucheux-fegyverek számára, több rendbelije minőségben, ezrét ft. 16 —32.
Készen töltött vörös rézpatronok, revolverek számára, százát 7™/m ft. 3.20, 9"% ft- 3.80,

12m/,„4.20.
Mindennemü ló kapa csök. foj fások, töltd-k észületek Lefaucheux-fegy verek számára,

vadiwztaskak, Leíaut-heux patrontartók és övek, löportíilkök, 1—5 fontnak való tüzmentes
lőportárak, sőret-zxncskók, lAkupacs-gépek, vadászkürtök és jelsípok, fegyverszij-
jak. fegyvertokok s minden egyéb legujabb vadászó-szerek das választékban, jutányos
árak mellett ajánljak

KERTÉSZ ÉS EISERT
Pesten,

Dorottya-utcza 2. szám, a „Magyar király"-hoz czimü szállodával szemközt.
SW~ Különöoeii kiemeljük, miszerint irásbeli megbízásoknak gyorsan és leg-

nagyobb figyelemmel felelünk meg, minden nálunk megrendelt, vagy személyesen vásárolt fegy-
vert pedig, ha bármily okból nem találna megfelelni, s egy hó letelte alatt változatlan karban
bérmentve küldetik vissza, masoal cseréljük ki, vagy esetlegesen annak értékét téritjük meg.

Kimer i tő árjegyzékkel kívánatra szolgálunk.

607 (3 - 6)

Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában
Pesten (egyetem-utcza 4-ik szám), megjelen-
tek és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:

Kárpáthy Zoltán
Regény.

irta J ó k a i M é r .
Harmadik kiadás.

Három kötet (a népszerü kiadás 32—37. fü-
zete) füzve 2 ft. 40 kr.

41-ik szám Tizenhatodik évfolyam.

Egy magyar nábob.
Irta

J ó k a i .Húr.
Regény 3 kötetben.

Harmadik kiadás.
Népszerü kiadás 38—43.

16-rét 255, 255, 253 lap) fűzve * ft. 40 kr.

Az uj földesur.
Regény két kötetben.

irta J ó k a i M ó r ,
(Jókai munkái 44—47.) Második kiadás.

(16-rét, 221, 243,1.) Füzve 1 ft. 6ü kr.

Szegény gazdagok.
Regény.

irta J ó k a i M ó r .
Második kiadás.

(Jókai munkái 48—53) 3 kötet (kis 16-rét
239, 263 1.), füzve 2 ft. 40 kr.

A magyar eloidokbol
Irta J Ó k Í MOT.

Második kiadás.
(Jókai aunkái 54—55.) (16-rét 267

füzve 80 kr.

Titkos

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy kó-
rodában, mint magán gyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nélkfil,
hogy a beteg hivatásában vagy élet-
módjában gátoltatnék, gyökeresen,

biztosan és gyorsan gyógyit

Med. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-utcza 27. szám Medetz-ház-
ban, 1-só emelet, délelött 7—9-ig, dél-

után 1—4 óráig.
9 ^ ~ Dijazott levelekre azonnal

válaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek ts megkttldetnek.

579 (10 — 12)

Bőrbajok
valamint

titkos betegségek
és sulyos ntóbajai ellen, sok évi tapasz-
talás s a világhirü Ricord (egykori pá-
risi tanárának) módszere után, siker

biztositása mellett, rendel:

Sll^ár V. orvostudor stb.
Lakása Pesten,

váczl-atcza 15 ik szám alatt,
a korona kávéház mellett.

Elfogad naponkint ll órá-
tól l-ig. 602(10-12)

Megkereshető levél által i«.

E l ö f i z e t é s i f e l h í v á s

TARKA VILÁG
KÉPES REGÉLŐ

szövegben és rajzokban dús változatossága folyóiratra.

Elöfizetési feltételek:
Postán küldve, vagy Buda Pesten házhoz hordatva.

Évnegyedre (október—deczember) . . . . . . 1 ft. 5 0 kr.
Félévre (október—márczius) 1869 —1870.). . . . 3 „ — „
Háromnegyedévre (október—junius 1869-1870.) . 4 „ 5 0 „

*** ,*; olyó évi januártól kezdve teljes számu példányokkal még foly-
vást szolgálhatunk.

•*" £ P*n*e8 levelek bérmentes küldése kéretik.
Lryujtoinknek tiz előfizetett példány után tisztelet-példánynyal

Világ és Képes Regélő" kiadó-hivatala,
(Pest, egyetem-uteza 4-dik szám alatt.)

y
kedveskedünk.

(3—3)

Elöfizetési felhívás

„E L L É N Ö R"
október—deczemberi folyamára.

Elöfizetési árak:
Egész évre 16 ft. — kr.
Félévre 8 „ - „
Negyedévre 4 „
Egy hónapra 1 „ 40 „

Előfizethetni Heckenast Gusztav kiadóhivatalában Pesten, egyetem-
uteza 4-dik szám. (2—2)

Heckenast fcu«zíav könyvkiadó-hivatalában Pesten, egyetem-utca 4-ik síám alatt
megjelent s ott, valamint minden hiteles könyvkereíkedésbenkapható:

A m a g y a r

irodalmi tünni Hiányolt
kézikönyve.

A felgynuiásiumi s felreáltanodai tanalók számára
SZVORÉNYI JÓZSEF,

cist r. áldozár, egri főgymnáziumi igazgató s magyar akadémiai tag' ől.
8-rét 453 lap, fűzve 2 forint.

Elsö nyilvános niagasb

kereskedelmi tanintézet
Bécsben, Praterstrasse 22. sz. alatt.

A legközelebbi iskolai év f. évi oktober 4-én veszi kezdetét, a
beiratások szeptember 25-től kezdve történnek. Programmok az igaz-
gatóság részéről ingyért küldetnek meg.

fl^* A végzett tanhalgatók, a cs. kir. hadseregben az egyévi ön-
kéntes szolgálat kedvezményét élvezendik.

Porges Károly,
613 (4—4) igazgató.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gosstar. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Pest, október 10-én 1869

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok egyöU: Egész évre 10 ft, — Fél évre 5 ft.
~ Oupnn Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Oapan Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

g y Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelík Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasengtein és Vogler Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 krajczár.

A Jászkunság legtekintélyesebb családai
közé tartozik az Illéssy-család a Nagykun-
kerületben. Tekintélyét nemcsak jelenté-
keny birtoka, összeköttetései az ország több
részeiben, hanem főkép az biztositotta másfél
századon át, mert folyvást fiakat adott a
hazának, ugy a katonai mint a polgári pá-
lyán, kik részint saját kerületükben viselt
hivatalok, részintszélesb körben működésük
által háboruban és békében jó szolgálatokat
tettek, s mig magoknak elismerést és kitün-
tetéseket szereztek, ismertté
tették az Illéssy nevet az or-
szágban.

Mióta Illéssy György, nejé-
vel Bartók Zsuzsannával, Zem-
plénmegyéböl még a jászkun
váltság (1745) előtt a Nagy-
kunságba költözött s Kisújszál-
láson települt le, s a váltság
alkalmával szép birtokot sze-
rezve, tudományos képzettsége
által is kitűnve, törzs-atyja az
Illéssy-család jelenben is vi-
rágzó nagykunsági ágának: *
azóta nem volt nemzedék, mely
egy vagy több jeles Illéssyt ne
ismert volna ez ágból. A kato-
nai pályán jeleskedtek Illéssy
Sándor altábornagy, János ör-
nagy, László százados, Sámuel
főhadnagy; s ismét Sándor for-
radalmi (1848.) önkéntes had-
nagy. A polgári pályán: négy
kapitány a Nagykun kerületben.

E hazafias család két legne-
vezetesb tagjának arczképét s
életrajzát mutatjuk be mai szá-
munkban, Sándorét az altábor-
nagyot és Jánosét a nagykun
kapitány ésl84%-ki kormány-
biztosét.

I.
l l l é s s y S á n d o r .

(1769-1832.)

Ki a Jászkunság helyzetét
a multban fölismerte: fogja
érteni egy jeles nagykun mon-
dását, miszerint a kun ember a kőhöz ha-
sonló, a mit bármennyire dobunk föl, csak
fekhelyére esik vissza. A Jászkunság sza-
badalma, melyre oly büszkén szeretnek

K é t I l l é s s y .

hivatkozni, különbözött a megyei élet szabad-
ságától; s igy abban az egyénnek, ki országra
szoló hivatást rejtett keblében, kétszeres ne-
hézséggel sikerült a nyomott helyzetből való
kiemelkedés, s tehetségének érvényesítése.

Az időszak, melyben Illéssy Sándor élt
és küzdött, kiválóan kedvező volt, a kato-
nai babér megszerzésére, s a gyors előlépte-
tésre; az utolsó török háborúk és a franczia,
napoleoni háboru korszakába esett az ő élete

Ezen alkalomnak bozontos üstökét azon-í s .

Kisújszálláson, a Nagykun-kerületben; atyja
János, nagykun kapitány volt. Elemi iskoláit
szülővárosában végezte, szélesb körü kiké-

I L L É S S Y SÁNDOR.

ban csak bátor, erélyes és eszélyes, s had-
tudományilag is képzett egyén ragadhatta
meg szerencsésen.

Illéssy Sándor 1769. márcz. 4-én született

peztetést pedig a debreczeni reform, kollé-
giumban nyert. Mint családja számára hátra-
hagyott önéletiratában föl van jegyezve:
kisded korától „állhatatos hajlandósága"
levén a katonai pályához, atyja engedelmé-
vel, és a szintén kun származásu Mészáros
ezredes (az 1848-iki hadügyminiszter atyja)
meghívásával 1785. ápril 11-dikén magyar

királyi lovas ezredbe lépett, s
a kollégiumtól akkori szokás
szerint elbúcsúzván, ezredéhez
Lengyelországba utazott.

1786-ban káplár volt, 1787-
ben a m. kir. nemes testőrséghez
tétetett ugyan át, de a török

v háboru kiütésekor, saját kére-
ti sére, miszerint inkább „ott szol*

*\ gálhasson, a hol hazájának, fe-
jedelmének több hasznot tehet,"
ez év októberében Greven ma-
gyar lovas ezredhez hadnagy-
nak neveztetett ki, sietös kül-
detéssel Horvátországba. Részt-
vevén a hadjáratban, 1788-ban
török Dubicza alatt nagy sebet
kapott, de kigyógyulván sze-
rencsésen még azon évben a
nagy Laudon fővezér személye
mellett, mint szolgálattevő tiszt
sokáig működött; jelen voltNovi
vár ostromlásánál is, szintugy a
következö évben Gradiska (Bre-
bir) és Belgrád váraknál is a
kiválasztottak között fénylett.
Belgrád megvétele és Lesnyi-
cze, Valyova, Dvornyik erössé-
gek bevétele után a Belgrád
körül táborozott Abdi basát
megriasztották, s a Morava vi-
zén által kergették. Hadaink
ezután egész tavaszig Jagodina
és Cupria városokban nyomo-
rogtak a beállott kemény tél
miatt, mikor a nagyvezir ál-
tal Szmederovába visszanyo-
multak, hol a fegyvernyugvás

érte öket. Illéssy a rendetlen élelmezés s gya-
kori koplalás miatt elgyöngülten s nagy bete-
gen feküdt négy hónapig Zimonyban, hol egy
éjfélkor becsapott villám által kigyuladt la-

rfr


