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

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

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

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

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

Heckenast Gusztáv,
kiadó- tulaj donos.

Pest, deozember

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

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

2) kitűzött miveltetö irányát, haza ("mi szellemét s népszerű modorát mind
végig megtartotta, « ámbár tartalmi s tecknikai javításokra minden kedvező alkalmat
fe használ, minden ok nélküli változtatásokat kerül, s inkább bizonyos megállapo-
dottság és állandóság által kivánja hitelét fenntartani. Előadásaiban sem népies
együgyüséggel nem akarja untatni a magasabb irmodorhoz szokott közönséget, sem
érthetetlen nem kivan lenni a kevésbbé gyakorlott olvasó előtt;

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

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

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

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

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

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

Pákh Albert,
felelős szerkesztő.

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

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

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

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

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

Tájékozás végett kérjük a régi czirnszelvények szíves megküldését.

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

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

vagy csupán

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

Tizenkettedik évfolyam.

Előfizetési föltételek 1865-dik évre : a Vasárnapi Ujsafí és Politikai l'jdonsá&ok e l jö t t : Egész évre 10 ft. — Tél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — t'supán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft.

$HT Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ijság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november 1-től kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszőri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában : Ilaaseiistein és Vogler.- M.-Frankfurtban :
Ottó Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. - és Pesten : a kertéaz-gaztlnsznti ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 njkr.

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

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

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

E körülmények nem csekély aggodalmat
okoztak jobb érzésű magyar uri házainknál,
ezzek között különösen néhai id. báró Vay

Miklós tábornoknak s hozzá méltó, magas
müveltségü nejének. Csak a legközelebbi
időkben közölte néhány hazai lap ez utób-
binak, a b á r k ü l f ö l d i s z á r m a z á S u , de egész
lelkével a hazához hű, magas szellemű hölgy-

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

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

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

S Z A B Ó J Á N O S .

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

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

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

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

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

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

3-ik szám.

Pest, január 15-én 1865.
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ilékeinek javára, s átalában a hazai nevelés-
ügy emelésére szentelje. Működése első
részét az általa tisztelt nemeslelkü család
körébeu, Zsolczán Borsodmegyében vette
gyakorlatba, „csendben és magányban, mely
a zsenge kor szellemi kifejlesztésére oly igen
üdvös." Segédül Egger Vilmost, Pestalozzi
közvetlen növendékét hivta mag 1812-ben
Sveiczból, ki a rajzolásban, zenében és test-
gyakorlatban oktatta a család gyermekeit.
A haladás a legszebb sikerrel és gyorsan
ment előre s ISHi-ban, midőn a növendékek
egyike 14, másika 15 éves volt, az egész
család Pestre költözött, hogy az ifjak a m.
k. egyetemnél a felsőbb tanfolyamot is be-
végezhessék.

Szabó János tevékenységének Pesten uj
tér nyilt. Ekkor ismerkedett meg a hazai
tudományosság egyik zászlótartójával Sche-
dius Lajos egyetemi tanárral s a pesti ev.
egyház felügyelőjével, ki épen akkor a nem
rég alapított pesti ev. gymnasiumtökéletesb
szervezésével foglalkozott. E munkájában
hiven segité Szabó János s a nevelés meze-
jén szerzett ismereteit s tapasztalatait müveit
emberhez illő készséggel közölte mindenki-
vel, különösen a tanulni vágyó tanítókkal,
kiket Pestalozzi rendszerébe bevezetett s
ennek nemcsak előnyeire, hanem hiányaira is
figyelmeztette. Ö eszközlötte ki azt is, hogy
segéde Egger Vilmos 1817-ben Pesten nyil-
vános rajztanodát nyitott, sőt az ő befotyá-
sának köszönhető, hogy b. Vay Miklós Pes-
ten, a nevezett Egger vezetése alatt az első
nyilvános testgyakordát (gymnasztikát) fel-
állittatta, s igy'a nevelés egyik jelentékeny
része, a testgyakorlat, voltaképen Szabó Já-
nos által honosult meg fővárosunkban. De
ki emlékezik már ma az első kezdeménye-
zőkről !

És Szabó János figyelme még a távolabb
eső körökre is kiterjedt. A magyar falusi
iskolák szomorú állását mélyen érezé s ha-
son érzelmű honfiak által is serkentetvén,
egy korszerű munkát irt ezen iskolák ügyé-
nek emelése érdekében. E munka ezime:
„A hazabeli kissebb oskoláknak jobb lábra
állitássokról, nevezetesen,hogy kellene azokat
a szorgalom (industrialis) iskolákkal egybe-
kötni. Különös tekintettel a protestánsok
iskoláira készitette Szabó János stb. Pest,
1827." Ezen gyakorlati irányú munka elol-
vasása még most is érdekkel bir, s már csak
azért is megérdemelne egy uj kiadást, hogy
lássuk, mikép gondolkodtak a múlt idők je-
lesebb elméi azon kérdés felől, mely még
napjainkban is igénybe veszi figyelmün-
ket. A munka, az akkori nehéz, lelketlen
idők daczára is megtette hatását. Jobbjaink
gondolkodni kezdtek a népiskolák javításá-
nak szükségéről, a tanítókat nagyobb buz-
galom és tanulási vágy szállottá meg s e
mozcralinakban található fel a mai tanítóké-
pezdék legelső csirája.

A nevelési téren kivül egyéb humanis-
ticus iránya is volt a müveit és termékeny
lelkű Szabó Jánosnak. Az 181 fi évi országos
inség szüleménye volt a máig is áldásteljesen
működő pesti jótékony nöegylet, mely József
főherczeg nádor szelíd lelkű leánya, bold e.
Hermina föherczegnö és gróf Teleki-Mészá-
ros Johanna vezetése, b. Vay Miklósné s
több derék hölgy közreműködése mellett
jött létre. A fötényezö e nemes ügyben
Schedius Lajos volt, ki e részben is Szabó
Jánossal szövetkezett, s ez utóbbi volt fő
szervezője s berendezője a szegény gyerme-
kek számára felállított elemi iskolának s egy
önkéntes dolgozóháznak, melyet szegény
emberek számára a nöegylet felállított.

1822-ben bevégezvén növendékei a tan-
pályát a fővárosban, Szabó János az ifjú
bárókkal hosszabb útra kelt. Először is be-

utazta velők Magyarországot és Lengyelor-
szág egy részét; 1822—24-ig Bécsben tar-
tózkodott velők, hol a polytechnikum némely
tantárgyait hallgatták. Tervök egy nagyobb
külföldi utazásra már készen volt, midőn
azon leverő hírt vették, hogy b. Vay Miklós
tábornok, az ifjak édes atyja, meghalt. Visz-
szasietett növendékeivel Zsolczára, s a
körülmények ugy hozták magukkal, hogy
növendékeit teljesen szabad szárnyukra
ereszté, kik ezután nélküle utazták be Euró-
pát. Mindenki tudja, hogy az idösbik (b. Vay
Miklós, volt kanczellár) később a közélet
pályáján, a másik (b. Vay Lajos) leginkább
a mezei gazdálkodás terén tüntette ki
magát.

Szabó János ezután magáról is kezdett
gondolkodni s 1826-ban szive választottjá-
val, Bártfai Szabó Erzsébettel, házasságra
lépvén,maga körül alkotott egy szép családi
kört. 1830-ban Debreczenbe költözött, hol a
közjó, a nevelésügy s átalában a humanis-
mus érdekében működni soha meg nem
szűnt, mindaddig, inig 1864 márczius 12-én,
életének 81 éves korában a halál ki nem
szólitá az élők sorából.

Mint halljuk, hátrahagyott számos ira-
tait most rendezi Pesten a boldogultnak egy
régi jó barátja. Kp.

Mátyás király kedvese.
(Ballada.)

Boroszlói polgármester leánya
Haloványan lefeküszik az ágyba.
Árva fiu oldalánál sirdogál . . .
,..Csitt te fiam, megharagszik
FAcs apád a király."

Kopogatnak odakinn az ablakon :
.,Nyisd ki, babám, nyisd ki ajtód, angyalom!'
Ki se' nyitja, le se' szállhat az ágyrul,
Gyönge karja ölelésre nem tárul. — —

,,Kékül ajkad . . . szép tagjaid remegnek . . .
Oldaladnál mért zokog ugy a gyermek?"
„Hadd zokogjon, árvaságát siratja, —
Azt kérdezi könyeiben :
Te maradsz-e az apja?"

„Jaj teremtőm, be véres a takaród!
Micsoda vér? — te titkolni akarod?1'
,.Oh dehogy vér; szép pünkösdi rózsaszál . . .
Érted fakad; — azt hallottam,
Hogy te volnál a király."

„Ki árult el? ki mondta ezt felőlem?
Ki gyilkolt meg? ki rabolt el én tőlem?"
..Öltözködjél, Magyarország királya!
Epedve vár menyasszonyod,
Lengyel király leánya."

„Szép királylány csak hadd sírjon, epedjen,
Megesküdtem, hogy hű marad szerelmem."
„Megfogadtam ősz embernek a szavát . . .
Jói van-e igy Vitéz János!?
Nem haragszik rám hazád?"

„Oh átkozott, átkozott a gazember!
De elérem boszuálló kezemmel."
,,0h ne átkozz . . . oh ne boszulj . . . bocsánat. .
Visszaadtam Mátyás királyt
A jó magyar hazának.

Ha meghalok, öltöztess föl fehérbe,
Ugy temess el virágos kert ölébe.
Hogy balálom' megsirasd, nem kívánom,
Csak egészen el ne felejts,
Szerelmes jó királyom!" . . .

Szép menyecske a virágos sír ölén,
Vitéz János sötét börtön fenekén,
Magyar király karjai közt az árva . . .•
ölelgeti . . . fölneveli
A magyarok királya. Csengéi Gusztáv.

Egy nóta meséje.
Népies beszély.

(Folytatás.)

III.
Nem engedem, még ha belehalok se',
Hogy a rózsám tőlem más elszeresse,
Nem hagyhatom, hogy megöljön a bánat,
Törött szárnynyal a madár el nem szállhat.

Mikor ezt a verset hallották a puszta
fűszálai, akkor a szépen vigan kezdődő tör-
ténet szomorúra fordult.

A csikósbojtár magában dühöngve jár-
kált a ménes körül, s a kétségbeesés adta
ajkaira a szavakat.

Sokáig boldogan teltek a napok. Meg-
nyerte a kis leány szeretetét, s az olyan
örömmel töltötte el, hogy a közbenesö két
hónap alatt nem nőtt a nóta egy cseppet
sem. Ez a versszak hosszú idő után az első
volt, melyet a bojtár csinált. Ez már szo-
morú.

Két hónap alatt rendesen találkoztak a
vasárnapi táncznál; néha hétköznap is lát-
ták egymást, beszéltek egymással a Kardo-
sék kis kertje alatt. Józsi bevágtatott esten-
kint a falu alá, s ott furulyázott a kis leány
ablaka alatt, mig az kijött, hogy a kerítésen
át szót válthattak egymással.

Mindenki tudta, hogy szeretik egymást,
s nem ütközött meg rajta senki. A legdere-
kabb két fiatal voltak a faluban; még a vén
asszonyok sem találtak bennük más kivetöt,
csak azt, hogy szegények. Hogy kelnének
össze?!

A szegény leány segitni akart ezen a
bajon is. Egy este azt mondta a legénynek,
hogy holnaptól kezdve a kastélyba megy
szolgálni. A nagyságos asszony meghivatta
szobaleánynak. Be is áll, hogy legalább sze-
rezzen valamit. I

A bojtár megrezzent e hirre. Pedig az '
olyan megszokott dolog, hogy szegény leá-
nyok elmenjenek szolgálatba, a hol szerez-
nek valamit, mig férjhez mehetnek.

Csakhamar szinte kinevette magát gyen-
geszivüségeért.

— Hisz, látjuk egymást úgyis, a mikor
csak lehet, azután majd megsegít az Isten.

A kastély udvarának hátsó része, fűz-
fáktól határolva, a pusztára rúgott ki. Józsi
ezután idejárogatott el estenkint egy dara-
big a méneshajtón.

Első találkozásukkor a leány meg volt
elégedve uj helyzetével, a másodikon elbe-
szélte, hogy az ifjú, a ki odafent tanul Pes-
ten, megérkezett a szünnapokra, a harma-
dikon sirva borult kedvese karjai közé.

— Mi lelt? — Mi bajod? — kérdezte a
legény elrémülve.

— Ne kérdezze kend, ne kérdezze! —
felelt a leány, s szinte reszketett a zokogás
miatt.

A legény nem kérdezte tovább. Hanem
a gyanitás kínzó saskeselyüje mart bele szi-
vébe. Félretolta karjával a leányt, felneve-
tett keserűen, lovára ugrott s mint a szél
vágtatott vissza a méneshez. Ekkor született
az a kesergő haragos negyedik versszak.

ülte magát keserű bujával kinn a pusz-
tán, s volt ereje,hogy ne menjen be a faluba,
csak vasárnap a tánczhoz.

Julcsa nem volt jelen. Józsi vérbeborult
szemekkel kereste; nem találta sehol. Nem
jutott eszébe, hogy a cselédlányokat nem
igen szokták tánczolni ereszteni.

Elbusultan tért vissza.
— Vége van! — suttogta lemondó kétség-

beeséssel és dalolt, dalolt, inig csukló zo- i
kogása el nem fojtotta hangját.

Töprenkedett magában hosszú, keserű
ideig; akkor egyszerre vigasztalni látszott
magát. Ott kereste a vigasztalást, a hol ilyen

i

bajban hej, de nem lehet találni : a korhely
ségben. Meggyülölte a világot s régi élete
rnég semmi ahhoz képest, a melyet most
kezdett élni. Nem gondolt, semmivel, egé
szén neki-szilajodott; a számadó szavára nem
adott semmit és sokszor őrizet nélkül hagyta
a ménest, hogy „Mi-tetszik" uramnál leigya
magát Egészen elvadult rövid idő alatt.

Hejh, hamar meg is szólták miatta; egé
szén veszett hírét költötték.

A nóta gyarapodott egy-egy versszakka
folyvást. A legközelebbi folytatás ez :

Két fa közül kisütött a holdviliig,
A rósz világ kigyót, békát rám kiált.
Nem bánom én, hadd szóljanak engemet.
Ha a rózsám már elhagyott engemet.

Rendesen dalolt a méneshajtón, a mint
járogatott rajta. Az általa ekkor költött ver-
sek legziláltabbak. A bor teszi értelmüket
homályossá; hanem az igaz érzés benne van
minden szavában.

IV.
Pattincs Józsi nótája apránkint terjedt.

A meglevő versszakokat énekelgetni kezdték
a környéken.

Szegény Józsinak nem nagy öröme telt
benne.

A nép megértette az érzelmek összefüg-
gését, s a hol Józsi elhagyta, folytatta a
népdal tovább-költését.

Egyszer, a mint bent iddogált a „mitet-
szik"-korcsmában, a „Mitetszik" szolgálóját
hallotta Józsi énekelgetni a pitvarból. Ismerős
volt előtte a dallam, a verse is; csóválgatta
a fejét raja nagy busán. Az a vers volt,
melyet ö csinált.

— Ugy v a n , ugy van! — suttogá, és
ivott nagyokat.

Egyszerre felugrott.
A lány énekelt a pitarban, hanem, a mit

most énekelt, azt nem ismerte Józsi ma-
gáénak.

A lány azt énekelte, hogy :
Kardos Julcsa szobalánynak beállott,
A nagyságos urasághoz frajlának;
Bojtár Józsi keservesen siratja :
Szerettelek kedves rózsám, mihaszna?

— Mit danolsz te itt? — riadt a bojtár
a szurtos leányzóra, megmarkolva meztelen
karját durva szorítással, inig szemei vil-
logtak.

A kis toprongyos szolgáló megijedt,
özuite összerogyott ijedtében.

. ~ J a j , ne bántson engem, Józsi bácsi;
hisz nem tudtam én, hogy magára szól.

— Kitől tanultad? Mondd meg; hoo-v ki
tanitottrá? 6 ° J

A lány sirva fakadt neheztelésében.
— Nem tudom én. Danolják a faluban,

ugy hallottam. Ereszsze el a karomat, ördög
bujjek a dolgába. ö

Józsi eleresztette a karját
— Hát hogy is volt csak!? — szólt a

leányhoz,_ a haragból érzékenységre térve
át. — Fújd el csak még egyszer!

A szolgáló nem akarta.
— Dalold el, lelkem, —. kérte a bojtár.

— Lásd, meg akarom tanulni. Nem bánta-
lak, bizony isten, nem bántalak!

, A n a g y biztatásra aztán elénekelte neki a
Jeány még egyszer. Józsi szomorúan billeg-
et te a taktust.
a i T" % a z> igaz! — sohajtá, aztán maga

oita tovább, hogy : Kardos Julcsa szo-
Ddl<gynak beállott!

jjjh, t n i e r t t e t t e ) m i é r t t e t t e ? !

P<H«/ MiLUltan i v o t t é s d a l o l t a z ivóban késő
nehéz JoU V ? ? *. lüU '• " * " » • {

bánattól. Hanem ̂ . " ^ . m é g ^hezebb
bizonyosan leeífc a lő^óT 8 Z U l e t e t t V ° l

A mint kifelé ért a faluból,a balsors egy j
uri lovast hozott, rá szemközt. Fütyürészve, j
csendesen léptetett a falu felé.

A csikós szemei felragyogtak, dühében
és keservében. A nagyságos urfi volt. Ezt a
jó sors rendelte igy. I

Eléje állott a méneshajtóval s megfogta
a magas angol ló kantárját.

— Egy szóra, ifiur! Ha nem restelne
megállani egy szegény legénynek! —• monda |
mogorván,

Az ifiur megütődve tekintett reá.
— Nincs nálam pénz, — monda palás-

tolhatlan ijedtséggel.
— Nem is az kell nekem, — szólt a boj-

tár egész alázattal, miközben mindig köze-
lebb hajlott a lóról a fiafal emberhez.

Az ifiurban feltámadt a bátorság az alá-
zat láttára.

— Akkor mit akar kend? — ripakodott
a csikósra, — ereszsze kend azt a kantárt,
hajó kell.

— Nekem pedig jó kell! — csattant fel
a csikós, sötéten, még közelebb hajolva.

Az urfi belevágta sarkát paripája olda-
lába, s lovagostorával botorul a legény ar-
czába csapott.

— Itt van, ha kell! - kiáltott elbizako-
dott dühhel.

n egészen ki sem mondhatta e szava-
kat. A részeg csikós megkapta balkézzel a
lovagostort, annál fogva közelrántá magá-
hoz ellenségét, s puszta öklével szörnyű
ütést tett fejére. Akár csak egy buzogány-
nyal sújtott volna oda.

— Ez kellett nekem!" — riadt kéjes
elégtétellel, aztán még egyet ütött az urfi
homlokára, aztán a mint az alól a nemes
paripa kiugrott, megkapta félkézzel mellét
és fölemelte a levegőbe. Egy darabig ugy
tartotta, akkor lehajitotta az útra, hogy na-
gyot lódulva, bebukott az árokba.

Az uri ló a falu felé vágtatott el, a csikós
pedig a puszta felé eresztette a méneshaj-
tót, a hogy birt menni. Az ifiur ott maradt
az árokban eszméletlenül, vagy talán holtan.

(Vége köv.)

„Pesti Hirlapnak", a teljes kiképzettségü, fárad-
hatlan munkásságu, genialis Dessewffy vezetése
alatt. Azonban egy váratlan esemény 1842 elején
nagy fordulatot hozott elő e közügyek feletti
szenvedélyes vitákban; gr. Dessewffy Aurél lázba
esett, s néhány nap múlva életének 34. évében
megszűnt élni. „Mennyi ész, akarat, tettváoy _
igy kiált fel halálának hirere, legnagyobb ellene,
Kossuth, a Hirlapban, _ mily lángoló érzelem
mennyi remények, s mi fényes jövendő voltak e
névhez csatolva — s néhány napi láz és véo-e
mindennek!-' - A Világot Andrássy helytartó-

Hirliipirodalmunk a 19-ik században.
Harmadik közlés 1841—1847.

(Folytatás.)

„Világ" czimü politikai hírlapot indított meg
1841 kezdetével Borsos Márton, az „Ismertető"
szerkesztő-tulajdonosa, a lap czim-homlokán
Vajda Péter van szerkesztőtársul megnevezve. —
Vajda Péter 1841. máj. 1-én lemondván a lap
szerkesztéséről, azt Jablanczy Ignácznak adta ál-
tal, ki aug. 14--én a lap vezetését is átvette s azt
1842. jun.̂  l-ig vitte, ugyanezen év jun. 18-tól
Szenvey József szerkesztő a lapot annak megszűn-
téig. — Borsosnak a gazdasági, kereskedési,
műipari s öszmüvészeti ismeretek körüli érdemei
ismeretesek voltak, ő ezúttal sem kiméit semmi
áldozatot, hogy uj vállalatát érdekessé tegye. E
lap mind irányára mind szellemére nézve a kor
politikai szekerétől elmaradni nem akaró közép-
osztályra, és igy épen arra számolt, mely mint
másutt, hazánkban is egykoron nagyobb szerepre
leend hivatva. Egy konservativ szellemű orgánum-
ról kezdtek gondoskodni, mely a Pesti Hírlappal
megmérkőzhessek. Ily lap még nem létezett az
országban; mert a Világ, mely uj súlytalan szer-
kesztője alatt szint változtatott, merő piszkolódá-
sok lajstroma lévén, ilyennek nem tartathatott;
igy uj szerkesztőnek s uj lapnak kellé a „Hírlap"
sllenében megjelenni. E szerkesztő maga gr. Des-
lewffy Aurél lett. A Pesti Hirlap irányát Des-
sewffy Aurél is veszélyesnek tartotta; s nem is-
mert fontosabb feladatot, mint szintén a sorom-
póba lépni s vele a napi sajtóban megküzdeni,
késedelem nélkül átvette tehát az 1841-ki év kö-
:epén a „Világ" igazgatását, mely eddig az által
ikart magára figyelmet vonni, hogy Kossuthot
ékezetlen hevességgel támadta meg, de mind e
nellett is nem sokára bukásnak indult. Az uj ke-
;ekbe jutott „Világ" hatalmas ellenévé lett a

sági tanácsos vette igazgatása alá. A lap jelleme
lényegesen változott, bár szine a régi maradt;
czikkeiben, melyeken a rajok fordított erőködés
nagyon meglátszott, mind negativebb állást fog-
lalt el, s majdnem egyedül a Kossuth némely né-
zeteinek czáfolgatására, szavainak „devalválá-
sara" szorítkozott; és bár azzal több kérdésre
nézve egybehangzóit, végiglen mérges, de hatás-
talan ellene maradt a Hirlapnak. 1844 jul -tói
kezdve a Világ, melyet elébb Dessewffy Aurél
lángesze hatott át. nevét Budapesti Híradóra vál-
toztatván, az elhunyt Aurél testvérének, gróf'Des-
sewffy Emilnek vezérlete alatt, egészen a kormány
erdekében s irányában annak ui tervei mellett
küzdött. Ezen átalakulásról a Pesti Hirlap imi-
gyen élczelt : „A múlt Világ, mely az élő világhoz
csak sokszori forgásában hasonlít, most fenekes-
tül felfordult, s nagy nevét a szerény „Budapesti
Híradó" ezimre változtatásié higyük, hooyazor-
országban több vagy kevesebb világ leend most;
unalmatlan programmja több világot nem Ígér, s
kevesebbet alig adhat az előbbinél." (Pesti Hirlap.
1844. I. 447.) Nagy Iván nevét az irodalmi téren
az 1844-ia „Világ" tárczája mutatja föl, hol „Egy
nepfaj hazánkban" czimü értekezése jelent nieo-.
— Melléklapja : „ísmerMÖ a gazdaság ipar és
kereskedésben," mely lapot, miként az Athenaeum
igen találóan megjegyzé „még az igen kegyelmes
kritikus is minden kritikán alulinak mondana."
(1641. II. 3!»9.) Számai mindinkább összementek,
mígnem 1841 végével végkép megszűnt. — Meg-
jelent a Világ Pesten hetenkint kétszer szerdán és
szombaton nagy ivrét alakban vclinen; társlapja
megszűntével két két íven. Az Ismertető 4 rétben
hetenkint kétszer egy egy ivén. A két lap ára
félévre 4 ft., postán 4 ft. 48 kr. 1842-től kezdve
5 ft. postán küldve 6 ft. p. p. Nyomatott 1841-ben
Landerer és Heckenastnál; 1842-től Trattner-
Károlyinál. A Világból 1842. nov.-ben postán
1244 példány küldetett szét.

(Pesti Hirlap 1841. 1. 24. 295. 697 — 1843 1 7 —
Liter. Lapok 1841. 1.46. 49. 129. Athenaeum 1841 II 388
899. - Hírnök. 1841. 15. sz. - 1842. 45. M . - Horváth
M. lluszonótev Magyarország történelméből. II . 67 80
:502. — Pannónia 1842.1. 3 — Uj. Ismeretektára II 370
- Világ. 1841. I. 1. II. 854. - 1842. I. 369. - Tud Tár'
1842. VI. 482. - 1843. VII. 482. 1. - Danielik : Magyar
írók. Életrajz-gyűjtemény, Pest 1858. II 218 )

Erdélyben 1828 óta az egy „Erdélyi Híradó"
czimü politikai hirlap létezett. Az 1831. keletke-
zett s mindinkább terjedő politikai mozgalmak és
ellenzéki súrlódások, mik kivált a megyei életben
s az 1834—5-i erdélyi országgyűlésen jelentkez-
tek, kívánatossá tették a kormány részéről, a
közvéleményre sajtó utján is hatni. Az „Erdélyi
Híradó" ellenzéki lap ellenében, a coiu-servativ és
kormány-érdekek képviselésére Kolozsvárit egy
második lapnak alapítása szükségesnek ítéltetett,
melyre Szilágyi Ferencz „Múlt és Jelen. Históriai
és politikai Erdélyi Hirlap" cziin alatt engedélyt
nyert, „Hon és Külföld,'1 tudományos és azépiro-
dalmi lappal együtt. E két folyóirat a kifejezett
irányban 1841 — 1848 közepéig tartott. 1843 és
1844-ben a nevezett lapnak „Mngynr Gyermekba-
rát" czím alatt egy gyermekfolyóirat melléklete is
volt, mely azonban 1844 végével megszűnt. A
„Múlt és Jelenj társával együtt kis hatású poli-
tikai lap volt, s épen ellenkezője, koránsem méltó
versenytársa az Erdélyi Híradónak. Erdély köz-
ügyeinek megvitatásába ritkán bocsátkozott, s ha
tette, még ritkábban volt benne köszönet. Italában
kevés érdekest közölt a jelenből. A múltra nézve
históriai tekintetben, sok jeles adattal állt elő, de
tartalmat illetőleg nem bélyegzé azon jó szellem
és nemes irány, mely egykor ezen lapok szerkesz-
tőjének „Klio" czimü törénelmi zsebkönyveit oly
közkedvességü olvasmánynyá tevék. A „Hon és
Külföld, históriai, statistikai és f'Öldleirási tekin-
tetben" a napi események felvilágosítására és ért-
hetésére szükséges, történeti, föklirati, statistikai
és rokonnemü ismereteket, továbbá elbeszéléseket,
életrajzokat stb. közölt.

A pártolás e lapok iránt igen gyér volt, mert
mig az előfizetők száma az első félévben 800-at
alig haladta meg, a másodikban már 200-ra leol-



vadt. — Megjelent a M. és J. hetenkint kétszer,
kedden és pénteken Kolozsvárit 1841 és 1842-ben
4-rétben, 1843 — 1847-ben pedig ivnagyságban,
egy egy iv velinen; Hon és Külföld 4-rét fél fél
ivén vagy másféliven is gyakran; a Magyar Gyer-
mekbarát 8-rétü fél fél ivén képekkel Előfizetési
ára félévre mellékleteivel együtt helyben 5 ft.,
postával 5 ft.12 kr. 1843-tól 6 ft. volt p. p. 1845-
ben a Gyermekbarát megszűnvén, a Hon és Kül-
föld egy ives számokban jelent meg, ára meg-
maradt.

(Pesti Hirlap. 1811. I. 414. — 1843. I. 14. — Hírnök
1842. II. 97. sz. — 1843. II. 63. sz — 1844. II. 602. 1. —
Literat. Lapok. 1841. I. 48. 80. — Athenaeum 1841. II. I
383. 414. Uj. Ismeretektára.
VI. 303. — M. tudom. Acad.
Almanach 1863-ra 226. 228.
— Tud. Tár. 1842. VI. 4 8 1 . -
1843. VII. 481. — Honi irod.
Hirdető. 1844—1847.)

Budapesti Híradó.
A „Világ"-ból átalakul-
ván, 1844. július elejével
mint konservativ irányú
lap megindult grófDes-
sewffy Emil vezérlete
alatt. Tulajdonosa Borsos
Márt., szerkesztője Szen-
vei József volt. Ezen lap
elve volt: „Kérlelhetle-
nül megtámadni és leküz
deni az ellenzék minden
mozgalmát, szándokát,
javaslatát;" e szerint ha-
talmasan vitte volna a
zászlót hátrafelé. AB.H.
első volt politikai hírlap-
jaink közül, mely tárczát
nyitott a szépirodalom-
nak, ugyanis gr. Dessewffy Emil azt monda „le-
gyen forradalom politikai lapjainkban!" és 1845
elejével megkezdő Jósika „Akarat és hajlam"
czimü regénye közlését. 1846-ban pedig „Tudo-
mány és irodalom" rovattal szaporodott. — Nagy
Ignácz ügyes journalistánk ezen lapnál kongatta
elejétől fogva a jeles „Hirharangot," s élénk
tollával a lapnak nem csekély szolgálatot tőn.

Megjelent Pesten (1847. őszén az országgyű-
lés alatt Pozsonyban) hetenkint négyszer egész-
rétü ivén; félévi ára hely-
ben 5 ft., vidéken 6 ft.
volt p. p.; nyomatott
Landerer és Heckenast-
nál. 1847. első felében
2335 példány küldetett
szét belőle.

(Pesti Hirlap. 1844. 403.
447. 1846. I. 11. — Pesti Di-
vatlnp 184p. I. 568. —Élet-
képek 1845. I. 127. 199. —
Magyar 1.1. Névkönyv. 1846.
70. 1848. 78. — Horváth M.
Huszonötév Magyarország
történelméből. II . 3O2.Magy.
tudományos Akadémia Alma-
nachja. 1863-ra 284. 1.)

Szinnyei József.
(Folytatás köv.)
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bambus ütleget, hogy a meggörbült testtel mo-
zogni is alig tudó bűnöst gyorsabb haladásra
nógassa, mint e jelenet képünkön is látható.

A chinai büntető törvényben a bambusnád
játszsza a főszerepet, melylyel legkevesebb, ha tiz
ütést osztanak ki, de a birák sokszor épen nem
fösvények, s ilyenkor a bűnös 200 ütésben is ré-
szesül, mert noha a törvénykönyv egyes bűnökre
sok helyen megszabja az ütések számát, de a bű-
nök osztályzásában oly határozatlan, hogy jófor-
mán minden a mandarin belátására van bizva.

A bambus-ütéseken kivül szokásos büntetések
még a nyakszoritó, a bebörtönzés és a bitó. A
mandarinokat, ha valami politikai vétséget követ-
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Chinai törvénykezés: A tolvaj elfogatása.

nek el, a tatár földre szokás száműzni. A halálité-
leteket csak akkor lehet végrehajtani, ha azokat
a pekingi legfőbb törvényszék is megerősitette;
de ez a bűnösre nem nagy vigasztalás, mert már
az alsóbiróságok előtt annyi kínzást kellett elvi-
selnie, hogy helyettök sokszor szivesebben válasz-
totta volna a halált; a chinai hóhérok nagymeste-
rek a kínzás különböző nemei összeválogatásában, s
jól elgyötrik, a ki kezök közé akad, a nélkül hogy
ez által közvetlen halálát okoznák.

Chinai törvénykezés.
(Vége.)

Chinában a rendőr-
ség meglehetősen jól van
szervezve, s különösen
Pekingben, a fővárosban.
A rendőrminiszter ren-
delkezése alatt több sza-
kasz rendőr áll, s ezen
kivül még nagy számú
Ti pao vagyis éji őr, kik
közül mindegyikre meg-
határozott számú ház őri-
zése van bizva, s a fel-

Chinai törvénykezés: Régi halálbüntetés, a darabokra vagdaltatás.

ügyeletök alatt álló városrészben minden lopásért,
gyujtogatásért, s egyéb szerencsétlenségért felelő-
sek.Történt,hogyTientsinben a franczia konzul mu-
latságot adott, s a kapu elé két nagy gyertyatartó
volt kitéve.Ezeket ellopták; deatipaonak feljebb-
valója meghagyta, hogy a tolvajokat három nap
alatt kerítse elő, különben a büntetést ki nem ke-
rüli, s minthogy azok nyomára akadnia nem sike-
rült, harmadnap két gyertyatartóval állott elő,
melyeket saját költségén csináltatott.

Ha azonban a tolvajt elcsipik, első dolog,
hogy kezét lábát deszka-kalodába szorítják, nya-
kára lánczot kötnek, s mig egyik rendőr harago-
san rángatja maga után, a másik nem kiméli a

Hajdan a halálbüntetéseknek több neme di- j
vatozott, melyek közül-az egyik legborzasztóbb,
a testnek darabokra szétvagdalása volt, melyet
egy erre szánt kinzó eszközzel hajtottak végre,
mint az képünkön látható. Képzelhető, hogy a
szerencsétlen mennyit szenvedett, mig végre oly
helyen találta a gyilkos vas, hogy élte kialudt.

A most szokásban levő halálbüntetések a kö-
vetkezők :

A megfojtds, mely rendesen nyakszoritó-vas
vagy selyem sinór által történik. Az előbbi a spa-
nyol garote-hoz hasonló, és csavar által szorítható
mindig szűkebbre, mig az élettel végez. Ezt az
olyan szegény ördögök ellen használják, a kik

után a varjú sem károg. A selyem sinór már maga
nagy kiváltság, s reá csak előkelők és az udvar
tagjai tarthatnak számot.

Továbbá a lefejezés, mely közönséges gonosz-
tevőkön mindenkor nyilvánosan hajtatik végre.

Végre a felségárulók, apagyilkosok és vér-
fertőzés büntetése a kés. Az elitéltet ugyanis kezé-
nél és lábainál fogva a bitófához kötözik, azután a
bíró egy rejtett szekrényből egy kést von elő,
melynek nyelén azon testrész van följegyezve,
melyet a hóhérnak le kell vágnia, mindaddig,
mig a vágás nem halálos. Ily büntetésnél az-
után a rokonok gondoskodnak, hogy mindjárt
az első seb a szivet érje.

Egy másik utazó, a
ki a kék folyam közelé-
ben eső egyik harmad-
rangú városban, Kuang-
tsihuen-ben huzamosabb
ideig tartózkodott, még
borzasztóbb képét nyújt-
ja a chinai büntető eljá-
rásnak.

Midőn a városba ér-
kezett, épen egy kínval-
latást hajtott végre abiró.
A mint az európai a tör-
vénykezési terembe lé-
pett, a bűnös a levegő-
ben függött, kezeinél és
lábainál fogva egy geren-
dára akasztva, ugy hogy
teste egész ivalakra meg-
görbült ; körülötte hat
hóhér állott bambusokkal
és korbácsokkal, s annyi-
ra összeverték, hogy teste
rongyokban csüngött alá.

A nagy közönség némán állt s a részvétnek leg-
kisebb jelét sem mutatta.

Az idegen megérkeztére a bíró félbe hagyta
a tárgyalást, s elmondta, hogy most aránylag
még nagyon is kíméletesen járt el, mert szem előtt
tartja, hogy a tisztviselő egyszersmind atyja is a
népnek. Elmondá, hogy a bűnös, a ki most lakolt,
egyik legborzasztóbb rabió volt azok közül, a kik
a folyamokon a kereskedő hajók ellen űzik vétkes
mesterségöket, s számtalan hajót rabolt már ki és

több mint ötven gyilkos-
1 ' ságot követett el. — Ez

' | ! [ | volt a rablóbanda vezére,
már pedig úgymond —

/i( ha valaki egy fát ki
akar irtani, nem elég ha
gályáit vagy derekát le-
töri, hanem tövét is ki
kell t é p n i ; hogy uj ága-
kat ne hajthasson."

Az ilyen rablók
Kuan-kuen nevet visel-
nek, a mi törzsbanditát
jelent, a kik valódi gyö-
nyört, s büszkeséget he-
lyeznek abba, hogy a
hatóságot boszantják, s
ezt az által kívánják el-
érni, hogy rablásaikon
kivül az emberek és nők
nyelvét kivagdalják s más
borzasztó kegyetlensé-.
geket visznek véghez. I

Különben Chinában
valódi jogtudósok, nem
is léteznek; biró is arány-
lag igen csekély számmal
van; ügyvédek pedig
épen nincsenek, azért a
vádlottnak élete és va-
gyona többnyire csak a
mandarinoktól függ. A
vallatás alatt a vádló tér-
depelni köteles. Rende-

sen egy biró hallgatja ki a feleket, s ugyanaz
mondja ki az ítéletet is. Különös helyzetök
van a tanuknak; ugyanis sokszor megtörté-
nik, hogy ha valaki olyan tanúvallomást tesz,ami
a bírónak nem tetszik, a teremből kikorbácsol'
tatja. Ily nagy tér van engedve az önkénynek'

Pedig Chinának irott törvényei is vannak-
Maga az államtörvénykönyv, a Ta tsing lu li, "
mely a Tsing nagy uralkodóház törvényeit és ren-
deleteit tartalmazza, — elég nagy halmaz, és hét'
részre oszlik, melynek egyes szakait a polgár1'
büntető, katonai stb. törvények képezik; de e re"'
dezetlen tömegben a birónak nagyon tág tere vad
azok jobbra vagy balra magyarázására. Kül 0 0 '

ben az egész törvény büntető színezetet visel,
mert minden rendeletnél a bambus-pálcza az el-
lenőr. Határozatlanságára példa lehet többek közt
a következő hely: „Ha valaki magát illetlenül vi-
seli, ha eljárása nem ütközik is külön törvényekbe,
40 bambussal bűnhődjék; de 80 botot kell reá
verni, ha illetlen viselete súlyosabb minőségű."

Egyébiránt törvényeikben oly he-
lyek is vannak, melyek józanságról és
emberi érzetről tanúskodnak. így bün-
tetőtörvényükben elfogadják az eny-
hitő körülményeket, tartják, hogy a
törvény visszaható erővel nem bir, a
folebbezés szabad , s átalában a meg-
kegyelmczés minden esetre fönn van
tartva. Látszik, hogy a törvényhozás, a
népet a hivatalnokok nyomásától már
a nyilvánosság által is védeni akarta,
de hogy czélt nem ért, a nép tudatlan-
sága az oka. Egyébiránt minden bíró
felelős azon Ítéletért, melyet kimond, s
ha tévedésének vagy részrehajlásának
nyomára jönnek, szigorú Ítéletnek van
alávetve.

Egy alsóbb rendű hivatalnok, a
körülményekhez képest halállal is la-
kolhat csupán azért, ha egy levelet nem
egészen szabályszerüleg pecsételt le. Ha
a hivatalos pecsétet nem helyesen, vagy
fölforditva ütik föl, minden hivatalnok,
a kinek kezén keresztül megy, 80 bam-
bus ütést kap.

Ilyen rend van a „mennyei biro-
dalomban." **

harsánysággal tesz tul valamennyin, a másod- és
harmadnapos zsemlyék eladója, a füstölt nyelvek-
nek élénk nyelvű vesztegetője, a violaszin tejnek
merész méregetője, a fényes hajú, sárga belü
soroksári kenyérnek sütője, stb. stb. szűrik egy-
másba a magyar, tót és német szót, mig, — mi

Fővárosi képek.
I. A fenyves madaras tót Pesten.

Bizony, bizony atyafi, nem igen
kell most a fenyves madár, mikor mar-
hahúsra is alig telik; pedig olcsóbban
adod most, mint tavaly, s akkor nem
volt madarad oly teljes, mint az idén.

Fővárosi képek : I. Fenyves madaras tót. — (Lüders rajza )
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Eléje is tartogatod mindenkinek; egy némelyikkel,
ha már sehogy sem fog rajta a tót szó, megpróbál-
kozol németül s ha ez is hasztalan volt, neki fanya-
rodol a magyar nyelvnek, hogy Isten panaszkép ne
vegye tőled.

Miután könnyebben akad meg hurkon a
fenyvesmadár,
mint kínálásod-
ban az arrame-
nő: szóba eresz-
kedel azzal a
haragosképü
kom'asszony-
nyal, ki sehogy
sincs megelé-
gedve a világ
járásával. Hogy
a jó isten csak
mindig veri ezt
az országot!
Tavaly inség,
az idén meg
bő termés! —
Ugyan micso-
da csapást mér
ránk ez uj esz-
tendőre? Ta-
valy, hogy nem
volt burgonya,
kis zsákját há-
rom piros fo-
rintjával adta
el s most, mi-
kor olyan ol-
csó , s annyi
van, alig bir
túladni rajta.
Ö nem is érti
az ilyen bom-
lott időt. Egé-
szen máskép
volt ez azelőtt
stb. — A „kra-
aavetes" atyafi
a ztán előáll erre a maga panaszával s még talán azt

élelmes vargainas több rendbeli tejes fazekak föl-
borltása s egy-egy harmadnapos czipónak eltün-
tetése által, tereli vissza a patvarkodó tulajdono-
sokat tiz és öt krajezáros helyeikre.

A Kárpáti hegyek szivós természetű fia, a
fenyvesmadárral színig rakott kast, melyet a

ebédre" tesz szert, tán csak apránkint mégis
elkelnek az olcsó, ízes húsú szárnyasok.

Természetes dolog, hogy ezen házaló atyafi
csak téli vendége a pesti utczáknak, a midőn ma-
darainak az idő pusztítása nem árthat. Hogy mi
lesz belőle majd nyári időben,odáig még nem ter-
jedt vizsgálódásunk.

Pusztai kovácsműhely.
Szép tavaszi délutánt képzeljünk.
A nap vidáman nézdeli sokszo

rozott képét a szeszélyesen kanyargó
Tiszában, melynek két partján gulya-
ménes dúskál a java-legelőben.

A távolban barátságos tanyák fe-
hérlenek s el is hallatszik néha egy-egy
kocsi zörgése, mely üresen jött meg a
szomszédfaluból, hova szénát vitt; most
fordul be épen ama dűlőn. A határ-
hancsikban a hátulsó kerek megakadt,
nagyot faroltat a szekérrel, de azért An-
drás gazda bátran közéje csap a két
állatnak, melyek csendes koczogással
csakugyan el is érnek a pusztai ko-
vácsműhely elé, mely legkülönb a var-
jasi járásban, jóllehet pusztán van.

Az egyik kerék agyára pántot kel-
lene szorítani, mert ugyancsak megvá-
gott már. Aztán meg, hogy ne hazud-
junk, egy kis szóbeszéd is jól esik ugy
este felé és a kenessei műhelyben még a
harmadik határból s negyedik tanyáról
is akadnak ismerősök. No meg aztán
maga Macsó Ambrus uram olyan jóízű
férfiú, hogy akár mondva csinál az em-
ber magának kifogást, csakhogy a mű-
helyében lehessen.

Ambrus mester azért, hogy ko-
vács, ért a bognársághoz, lakatosság-
hoz, a doktorsághoz, s hogy igazat
szóljunk, ama masinához is, mely a lát-
határ szélén hosszú kocsisort neszte-
lenül von maga után s minden zök-
kenés nélkül siklik tova. — Mikor

1 8 cltnondogatja, ez mind onnan van, mert nincsen
rs^aSgyülés s az ezüstből puskaport csinálunk,

meg hogy a fjodzsa haragban van a magyarokkal.
««t kartárs értelmes beszélgetésébe csak-

hamar több hang is vegyül. A kopp'asztott, fehér-
mellu libák a kappanyok birtokosnéja, meggyőző

Pusztai kovácsmühely. — (Lüders rajza.)

városháztéri hevenyészett országgyűlés tartama
alatt letett volt, mélabus arczczal ismét nyaka
közé kanyaritja, s patkós, vasszegü, nagy csizmá-
ját végig kopogtatva az utczákon, megáll minden
kapuban s boltajtóban, s bánatos hangon kiáltja :
„Kranavct, kranavet!" S miután ünnepnapokon
mé"1 a legszegényebb sorsú is ,,bővebb s jobb

Magyarországon még csak a „rospont" járt,
már ő akkor, hogy Mainzban volt a regementnél,
ment is rajta, s dicsekedés nélkül legyen mondva,
abban a minutában meglelte a nyitját, mikor
rálépett. — így megindulva, Ambrus mester jól
is tartotta szóval híveit, kik minden felszólítás

nélkül merő
szívesség bői,
vagy tán hálá-
ból tettek foly-
tonos szolgá-
latot a fujtató
körül, s ennek
ugyan napestig
volt szüksége a
szuszra, mert
nagyvárosi mű-
helynek is tisz-
tességére vált
volna, a mennyi
munkája akadt
a pusztabeli-
nek.

Most is
borona, kerék
várja a javi-
tást, de előbb
arra a „kis-
asszonylábu"
csikóra ütnek
patkót. Csak a
minapában fog-
ták ki a mé-
nesből , s a
Bandi kocsis —
ki, noha And-
rásnak is beil-
lenékmár, most
is csak Bandi —
hónapokon át
maga tanitotta
a bogárszőrü
Sárkányt, s ez
nyom vala-

mit a latban, mert Bandi huszár volt. Ugy fogták
ki őt is a sok csikós-legény közül, mint ezt a
nyu^hatatlankodó kedvenezéc társai közül, s ha o
belőle jó vitéz s jó kocsis vált, majd csak ebből a
„dögből" is válik valami, mint szokta enyclegvc
mondani. Még négyet nevel hozzája, mind a maga
kezén, s aztán Aladár urfival ugy szüret korul e-1
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mennek leánynézőbe a Nyírségbe, csengő-bongó
ezerszámmal, messzehangzó esörditéssel, hogy
kivánKozva néznek utána a lányok, a hány falun
csak keresztül hajt.

A ,,kisasszonylábu" csikóra most vernek elő-
ször vasat, s nyilván ugy érzi magát, mint mikor
nevelője először bujt csizmába. Vad szemmel nézi
azokat a kinzó eszközöket, a körömgyalut, a ha-
rapófogót, a vasszöget, meg a kalapácsot, melyek
a zsámolyon vannak szétterítve; sejti, hogy mind
ez őt illeti s gazdag sörénye is megberzcnkedik e
Czivilizationalis szerszámoktól s mikor az első
ütést érzi patáján, akkorát szökött, hogy a gyü-
rübe akasztott kötőféket eltépte. Most a hátulsó
lábakra került már a sor s kissé csendesebben
viseli a pusztai kovács első és egyetlen legényé-
nek kalapácsa által rámért sorscsapásoka'. De
azért jól cselekszik Mihály gazda, hogy a kötő-
fékre ráteszi a kezét s türtető szókat mond a
tüzesvérü állatnak, mely a türelméből már-már
kifogyó Bandi kocsist apai szidalmakra fakasztja.
Nem hiában keresztelték el Sárkánynak az ostor-
hegyesnek szánt csikót. Megteszi még, hogy
kirepül az izmos férfiak karjai közöl.

A Jóska gyerek, a legkisebbik csik,ósbojtár,
most közeledik egy ügető, csendes vérükanczának,
a Sárkány anyjának szőrén a felavatás jelenetéhez
s aztán a kovács, az első legény, a kocsis s Mihály
gazda alapos fejtegetésekbe bocsátkoznak a lóne-
velés fölött, miket a bojtár tiszteletteljes szerény-
séggel hallgat. Az anyaló s csikó összenyeritenek,
mely utóbbi most lépett elsőt patkós lábaival. A
szakértő gyülekezet azt tartja, hogy a Sárkány
már is kényesebben szedi lábát s maholnap nagy
darab földön nem lesz hozzáfogható ostorhegyes.
Bandi kocsis megelégedett hunyorgatással veszi e
hízelgő nyilatkozatokat, miknek ráeső részeit is
kedvenczének szánja. Ambrus mester végül még
azzal is tetézi a gyöngéd kocsis örömét, hogy ez
a Sárkány szakasztott mása annak a hires lónak,
melyet annak idején kétezer aranyért vett meg
egy ánglius gróf az ő óbesterétől. Bandi könyö-
kével végig simítva a csikó fényes derekát s meg-
veregetve szügyét, azt tartja, hogy ha az ánglius
meglátná az ő Sárkányát, a két ezer aranyat egy
ió borravalóval megt ldaná még — s akkor sem
merné állítani, az ö Aladár urfia tuladna-e rajta ?
O legalább, már mint a kocsis, ellenzené, a med-
dig csak birná. Annyi bizonyos, hogy nagyon
megsiratná. Aztán hátára vetvén magát, egy kis
ideig körüljártatja a táltost, mely örömében
nyerit, hogy megszabadult a kellemetlen operá-
cziótól s szélnek eresztve lombos farkát, negéde-
sen lépeget nevelője alatt, ki egyszer-kétszer
megkerülve a műhely elejét, elbúcsúzik a társa-
ságtól s tovavágtat.

Mire a páaztortüzek kigyúlnak, a műhely kő-
szén-parazsa elhamvad, a pőröly s a nagy kala-
pács is elpihennek; a fujtató meg nagyot lehel
utójára s vastag ránczokban összeesvén, hajnali
harangszóig meg se szusszan.

Népszerű képek az élettanból.
I V é g O I

II.
Az élet vize, mesze és sava.

Az állati s illetőleg emberi test szilárd, csepp-
folyó és légnemű anyagok oly bensőén összeforrt
halmazából áll, hogy csak vegytani művelet sege-
delmével lehet azokat egymástól elkülöníteni.

Valamint a vérről áilitottuk fennebb, hogv az
nem egyéb földanyánk egy darabjának oldatánál,
azaz hogy hiában keresnénk abban mást, mint
ugyanazon anyagokat, melyek a földkéreg alkat-
részeit is képezik: szintúgy mondhatjuk azt egész
testünkről, már csak annálfogvais, mert hiszen min-
den legcsekélyebb részecskéje a testnek a vérből
képződik. De nemcsak az elvont okoskodás, hanem
az ennél becsesebb gyakorlati tudomány csalhat-
lan eredménye is e mellett bizonyít. Az elemző
vegytan kimutatta, hogy a test összes anyagjai,
— szilárdak, folyók és légnemüek, — tizenöt alap-
anyagra, vagyis elemre vihetők vissza, melyek a
szervetlen természetben, a földkérgen előfordu-
lókkal ugyanazonosak. Ez elemi anyagok a kö-
vetkezők : éleny, köneny, légeny, szén'eny kén,
vilany (phosphor), nátrium (szikeny), chlor (hal-
vány), fluor (folyany), kálium (hamany), calcium
(mészeny), magnium (kesreny), manganum (cse-
leny), siiieium (kovany), vas.

Miután a test csak oly anyagokból táplálkoz-
hatik, a melyekből maga is áll, természetes, hogy

az imént elősorolt 15 anyag mindmegannyi táp-
szer testünkre nézve, s csakis azért eszünk és
iszunk, hogy étkeink és italaink képében amaz
anyagokkal testünket elláthassuk.

Bizonyára kétes mosoly ült olvasóim nein
egyikének ajkára, midőn azt mondottuk előbbi
czikkünkben, hogy vizre, földrészekre nagyobb
szükségünk van testünk táplálását illetőleg, mint
húsra és kenyérre. Nálunk, hol a természettudo-
mányuk ápolására nézve oly zordon az égalj; hol
e magasztos tudományt kiszorítják iskoláinkból
zsidóhistoria,Xenophon és Caesar hadibulletinjei,
hol a metaphysika ködfátyolképein még most sem
birt keresztülhatolni a physika deritő fénysugara:
nálunk nem is lehet csodálni, ha a természettudo-
mány némely rég felderített igazságai hitetlenség-
gel, az igazság hirdetői pedig gyakran gúnynyal
is találkoznak De ne térjünk el tár-
gyunktól.

Tápszereink közt a viz az első szerepet játszsza.
Két harmadrészében minden ember vízből áll,. E
vizből naponkint bizonyos mennyiség felhasználta-
tik, mit ha nem pótolunk, előbb leszünk halál fiai,
mint szilárd tápanyagok hiánya folytán. Szilárd
táp nélkül s >káig, viz nélkül csak rövid ideig lég
nélkül egy perczig sem élhetünk. A leveg > jelen-
tőségéről már más alkalommal szólottunk e lapok
hasábjain : lássuk most a viz fontosságát életünk
fönntartására.

A viz, a mint láttuk, legnagyobb és leglénye-
gesebb részét teszi testünknek, bármily izmosak
és csontosak legyünk is. A mi testünkön igazán
szilárd és erős, az annak csak 30 százalékát
képezi; a többi 70 százalék nem egyéb, mint viz,
csupa viz! Nincs csont, nincs egy fogunk, mely
vizet ne tartalmazna szilárd anyagai között. Tes-
tünknek épen legjelentékenyebb szövetei legna-
gyobb részükben vizből állanak. Az idegállomány-
nak 80, a tüdők szövetének 83, s egyéb részeknek
00 százalékát teszi a viz. Testünk víztartalma az
élet vize, nélkülözhetlen kelléke és feltétele min-
den életnek. — Ez közvetíti a szilárd tápanyagok
felvételét; ez vezeti el testünkből ezer és ezer csa-
tornán át mindazt, mi felesleges vagy káros; ez
tartja fölsziva és feloldva magában testünk lég-
nemű és tömör alkatrészeit, — mindmegannyi
tényezőit éltünknek. Viz kölcsönzi minden ré-
szünknek jellegét, tulajdonságát, életét. Viz leg-
nélkülözlietlenebb feltétele mindazon folyamok
összegének, melyek együttesen az életet teszik és
fenntartják.

Innen az, hogy vízhiány a testben,mint égető
szomj nyilvánulva, sokkal borzasztóbb a szilárd-
táp-hiánynál, az éhségnél. Az éhező még jó ideig
elélhet saját te téböl, de az epedő nem talál önma-
gában semmi készletet, mert testének minden
csepp vize az illető részek által van igénybe véve.

Három heti éhségre van példa, de három
napig tartó vízhiány halállal végződik. Epesztés
a legiszonyúbb büntetés, mely valaha zsarnokok
és kényurak által feltaláltatott. A szomjuság bor-
zasztóbb a középkor valamennyi vallató kínszer-
számánál. Szomjusággal és annak kielégittetésével
a legdühösb fenevadakat meg lehet szeliditeni.
Az annyira elterjedt s a nyomorult emberi önzést
oly igen jellemző állatkínzás divatos nagy mes-
terei, a czirkusok és vándorló állatseregletek
tulajdonosai igen jó ismerik e szörnyű fegyvert!

A megkivántató mennyiségű viznek hiánya
testünkben és annak szöveteiben csakhamar lázas
és lobos bántalmakat idéz elő. A szomjusági láz,
ha egyszer erőre kapott, el nem oltható már egy
könnyen. A hosszas epedés után beálló beteges,
lázas szomj meggyulasztja a száj és torok ürjeit,
s e gyuladás hideg viznek itala által csak növel-
tetik. Az égető fájdalom és szomjuság nagyobbo-
dik. Ezért ily esetben s átalában hosszas szom-
jnzás előidézte nagy kimerültségben sohasem
szabad szomjunkat egyszerre hideg .vizzel oltani
akarni. E kisérlet halált is vonhat maga után.
Langy vizzel, theával, tejjel tétessék meg a kez-
det, bármi keservesen essék is a tartóztatás.

A viznek hiánya, mely nélkül élet nem kép-
zelhető, kimeríti, tönkre juttatja testünket, lel-
künket. A szomjuság következtében őrülések
példái nem tartoznak a ritka esetek közé.

A víz, bőrünk lyukacsainak ezrein, lég-
zés- és a test szilárd vagy hig váladékai által
folyvást nagy mennyiségben özönlik ki belőlünk,
kell tehát, hogy gondosan pótoltassék, mert bár
nem vagyunk is halak, testünk legkisebb része
sem élhet és működhetik rendeltetése szerint,
csak vizben és viz által.

Ha barátink egészségét borban is, de a ma-
gunkét csak vizhen iszszuk.

Említettük, hogy míg az emberi testnek két

harmadát viz képezi, addig csak egy harmada áll
szilárd anyagokból. Ezen egy harmadnak ismét
egy harmada merő ásványi részek,mint mész, sók,
vas, vilany, kén. Most csak a mészről és sóról
akarok néhány szóval, mint éltünk tényezőiről
megemlékezni.

Egy részecskéje sincs testünknek, mely több
vagy kevesebb mennyiségű meszet, mint lényeges
és nélkülözhetlen alkatrészt ne tartalmazna. A
mésznek hiánya betegesen elváltoztatná, elpusz-
títaná, elölné testünket. Különösen áll ez csont-
jainkról. Terhes nők, kik sok meszet kénytelenek
testükből átadni magzataiknak csontképzés és
táplálás végett, gyakran ugy elgyengülnek csont-
jaikban, hogy a náluk igen könnyen előkerülő
csonttörések csak nehezen vagy sohasem gyó-
gyulnak be. Innen az, hogy viselős nők sokszor
ösztönszerüleg falják a mésztartalmú tárgyakat,
mint krétát, faldarabokat stb. Fogadzó gyerme-
keknél a fogak képzésére s átalában a ciontrészek
alakulására igen sok mész használtatik fel, ugy
hogy épen e korban fejlődik ki oly gyakran,
mész-szegény táplálkozás mellett, a csontlágyu-
láson alapuló angol-kór, végtagelgörbülés, ge-
rinczelferdülés, mindennemű kinövés stb. E né-
hány példa már elég arra, hogy a mésznek, mint
tápszernek, mint életfenntartónak fontosságáról
meggyőződjünk. A mész képzi testünk szilárd
alapjának, az egész csontváznak f'őalkatrészét
(két harmadát) s nélküle a szó teljes értelmében,
meg sem állhatnánk lábunkon.

Midőn azt mondjuk, hogy a mész nélkülöz-
hetlen „tápszer", természetesen nem azt követ-
keztetjük belőle, hogy az ember lakjék jól mész-
szel ugy, a mint az a természetben előjön. Mert
valamint, ha a szintoly fontos tápanyagot képvi-
selő vasat vagy ként netán patkószegek és kén-
gyertyák képében küldenők le gyomrunkba, na-
gyon pórul találnánk járni, ugy a meszet is nem
a mészveremből, hanem mint vilisavas meszet
sok ételünkben öntudatlanul eszszük. Ily étkek
egyebek közt a lencse, borsó, bab. (A vasnak jó
liferánsa a nálunk oly méltatlanul lenézett spenót,
a kénnek pedig a tojás).

Közvetve a ezukor és káposzta is arra szol-
gál, hogy testünk a szükséges mészkészlettel ellát-
tassék. A ezukor ugyanis a gyomorban tejsavvá
változik, mely nagyban előíegiti a vilisavas mész-
nek feloldását, a/az oly állapotbai átalakulását,
hogy az rendeltetése szerint az illető testrészek-
nek táp- és képző-anyagául szolgálhasson. Innen
van ismét, hogy a fejlő lő gyermek ösztönszerüleg
kedveli azt, mi főleg csontjai képzésére és szilár-
dítására o,y nagy befolyással van, t. i. a ezukrot.
Szintúgy segíti a meszet rendeltetése felé a sava-
nyitott káposzta, mely már eredetileg nagy tej-
savtartalommal bir.

A mésznek élettani szükségessége állatokon
tett kísérletekből is bebizonyult. Ujabb időben
nevezetesen egy franczia physiolog több galam-
bot kizárólag oly tápanyagokkal etetett, melyek-
ből hiányzott a mész. Rövid idő alatt mind elhal-
tak s csontjaik ellágyulva találtattak.

A só nemkülönben lényeges alkatrészét ké-
pezvén testünknek, az élet fenntartására nélkü-
lözhetlen A test minden nedveiben, izmaiban és
szöveteiben bennfoglaltatik az. Bibra, Bárral és
más jeles physiologok vizsgálataiból a kérdés
minden kétség fölé van helyezve. Az összes táp-
lálkozás főforrásának, a vérnek, szilárd alkata
75 százalékát képezi. A só hiánya sok beteg-
ségnek kútfeje. Só miatt már gyakran véres há-
borúk folytak. Állat és ember egyaránt megkí-
vánja azt, s hogy hozzá férhessen, nem kiméi
semmi fáradságot. A sóegyedáruság, mely e nél-
külözhetlen tápanyagot drágítja, a legszomorubb
előjogok közé tartozik.

Száz mérföldnél is tovább elszáguld Amerika
őspusztáin a vad bivaly, hogy egyszer kedve
szerint tót nyalhasson. Mindig jó zsákmánynyal
térnek haza a vadászok Délafrika belsejében, va-
lahányszor so's forrásokhoz állnak lesbe. Örömest
követnek bennünket a házi tehén, kecske, birka és
ló, ha tenyerünkre hintett csekély sóval csalogat-
juk őket. Ember és állat elvész nyomorun, ha
hosszabb ideig nélkülözni kénytelen a sót. Tudták
ezt már a régi zsarnokok és hóhéraik is, kik a
sótalan táplálék általi halált a legkegyetlenebb,
leggyötrőbb büntetések közé számiták, s ezért
igen gyakran alkalmazták is rájuk nézve veszé-
lyes emberek ellen.

A só Afrika némely vidékein pénz gyanánt
használtatik, s Sierra Leone partjain a családi
köteléknél is feljebb helyezik becsben. Leg-
alább igen gyakran előfordul ott az eset, hogy
sóért eladja a férj nejét és gyermekeit, ha- olcsóbb
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árért nem juthat hozzá. Me:-t mit meg nem tesz
az ember az életfenntartás kedvéért? A só pedig
minden munkálataira nézve az életfolyamnak föl-
tétlen szükséges, különösen a mennyiben a
közvetlen tápszerek leglényegesbjeit, a fehérnye
tartalmunkat feloldja s ez által emészthetővé teszi.
Maga a só ezalatt sósavvá, mely a gyomornak
lényeges alkatrésze, s mely nélkül nincs emésztés,
és szódává, mely az egészséges emésztésre szintén
nélkülözhetlen epére bir jótékony befolyással,
változik át.

A só végre főközvetitője a leglényegesebb
és legtitokszerübb táplálkozási folyamnak minden
egyes testrészre nézve.

Hogy a dolgot a legrövidebb utón érthetővé
tegyük, mindenekelőtt arra figyelmeztetjük az
olvasót, hogy tápszereink, melyeknek feladata :
minden részecskéjét testünknek táplálni, ezekkel
mégis sohasem jönnek közvetlen érintkezésbe. Ét-
keink a zárt tömlőt képező gyomorba, s innét az
ismét zári csatornát képező bélhuzatba mennek
át. Hogyan és miképen juthatnak el már most a
tökéletesen elzárt eledelek, mint tápanyagok, az
egyes izmokhoz, szövetekhez, idegek- vagy cson-
tokhoz? — Mindannyian zárt tömlők hártyá.in
hatolnak át és keresztül, mely folyam átszivárlás-
nak (endosmosis és exosmosis) neveztetik.

A természet törvényein alapuló ezen tünet
megértésére képzeljünk valamely állati hólyagot
megtöltve borszeszszel és jól bekötve. Tegyük az
ekképen megtöltött hólyagot egy vizzel telt
edénybe. Rövid idő múlva a hólyagba zárt bor-
szesz annak falain keresztül át fog sétálni az
edényben levő vizbe (exosmosis), a viz pedig
viszont a hólyagba zárt borszeszbe, szintén annak
falain keresztül (endosmosis). Es e kölcsönös
átszivárlás mindaddig tart, mig tökéletesen egy-
nemű kevrékké nem válik mindkét folyadék. Hogy
azonban a két különböző folyadék közt ily átszi-
várlás létrejöhessen, feltétlenül szükséges, hogy
azok sűrűségre nézve egymástól különbözzenek.

Az átszivárlás törvénye tehát ekképen hang-
zik : szerves falak vagy hártya által egymástól
elkülönzött és sűrűségre nézve különböző folyadé-
kok egymásba átszivárlanak mindaddig, mig
i'rüségük különzéke ki nem egyenlíttetik.

-És ez tulaj donképeni titka és törvénye
emésztésnek és táplálkozásnak is.

A só növeli testünk folyadékainak sűrűségét,
s épen azért hat emésztőleg és táplálólag mind-
azon ritkább nedvekre, melyek a sós tápnedvet
körülveszik. Só nélkiil e kétféle nedv egyenlő
sűrűségű volna; ezért minden kölcsönhatás és
anyagcsere nélkül folynának el egymás mellett.
A só azonban átszivárlási anyagcserét idéz elő, s
ebben rejlik varázshatalma az életre.

Tisztelet, becsület tehát a sónak, s ha a sze-
relmes szakácsné néha el találja is sózni levesün-
ket, ezért ne igen haragudjunk meg reá.

De tisztelet a viznek és mésznek, a phos-
phornak, kénnek és vasnak is. ők mindannyian
nélkülözhetlen oszlopai testünk épületének, lénye-
ges tényezői életünk és egészségünknek.

Berky Gusztáv.

A néma egyetem.
Az ókor műveltségtörténetéből ismeretes a

mres szamosi bölcsész Pythagorás, ki Krisztus
születése előtt mintegy 600 évvel élt, s az első
volt, ki magát bö'.cseség kedvelőjének (philosophus-
nak) vallotta. Iskolája azon időben a leghireseb-
bek egyike volt. Tanítványait öt évi hallgatásra
kötelezte, s szigorú életrendet javasolt nekik, s
kötelezte, hogy javaikat közösen élvezzék.

A hajdani Egyiptom fővárosában, az ős Mem-
phisben is volt egy ily hires egyetem, melynek fő-
alapszabálya méltó volt Pythagorás iskolájához.
Es ez abból állott, hogy: az akadémikusok sokat
gondolkodjanak, keveset Írjanak, és a lehető leg-
kevesebbet beszéljenek; és épen e tulajdonságaiért
néma egyetemnek lön elnevezve, de azért oly jó
hírben állott, hogy nem is tartatott Egyiptomban
® °"kelő tudósnak, kinek ez egyetembe való fölvé-
mi "letagadták, s így történt, hogy ide gyakran
iránt I 8 m e r t n e V Ü t u d ó s o k ls folyamodtak fölvétel

Lf>a P^- -1 -^ lanchet, egy franczia író, igen érdé-
tént midő ' b G S z é l e 1 ' ™Bly *gy Ü7 *&»«* t ö r "
1 nrrv p ipl" 6 m e S t l s z t e ' tetésben kívánt részesülni,
no0y K. jwee> e g y e t e m bizonyos számú tagjai közé
magát fo véte8 s e E]m On«uÍk itt ez esetet, hogy
némi fogalmat adjunk e néma egyetemben folyt
ezótlan társalgás elmésségéről.

Történt egyszer — irja a nevezett iró— hogy
egy Alamir nevű, rendkivüli tudománynyal és
roppant itélőtehetséggel biró fiatal egyiptomi
tudós, ki már több jele3 munkát is irt, és épen
egy mesterművének rövidebb és pontosabb átala-
kításán dolgozott, meghallotta, hogy még egy üres
hely van a hallgató-egyetemben; s habár nem volt
még több 22 évesnél, s jóllehet nagy számmal
voltak a folyamodtik o helyre, ő mégis elhatározd
hogy e hires egyetemnél bekopogtat s ha lehet
tagjává lesz.

Midőn oda érkezett, nagy száinu csacska L
tolakodó nép járkált ide s tova a folyosókon, és
sietve közeledtek a hallgatag idegen ifjúhoz, s a
mint szokás, ezer meg ezer kérdéssel halmozták
el egyszerre. Alamir azonban egyenesen haladt
kitűzött czélja felé, a kérdezősködőkre nem is
figyelve, egy levélkét adott át az egyetem szolgá-
jánál, hogy azt a dicső gyülekezet elnökének adja
át. E levélkén csak e szavak voltak: ,,Alamir alá-
zatosan kéri az üresedésbejött helyet."

Az ármány és cselszövény azonban már itt is
felemelte fejét, és az üresedésbe jött helyre kevés-
sel azelőtt egy ismeretlen Croesust ültetett, kinek
méltatlan megválasztása által Alamir már e helyet
is betöltve találta. A hallgató-egyetem tanácsa
vigasztalhatlan volt e véletlen eseten, hogy egy
oly szép lelket s egy oly higgadt észt lesznek
kénytelenek mellőzni, milyen Alamiré volt, kit
már müveiből is ugy ismertek, minta haszontalan
fecsegésnek ostorozóját, s ki soha nem ejtett ki
egy szót sem, mely elkerülhetlenül szükséges nem
lett volna.

Azon tanakodtak tehát, hogy tudassák e reá
nézve kellemet'en újságot vele; — mig végre az
elnök e czélra következő módot talált ki: szinig
megtöltött egy nagy ivóedényt vizzel, ugy azon-
ban, hogy egy cséppel több viz, tulömlött volna
az edényen; azután jelt adott, hogy vezessék be a
kandidátust.

Alamir kipirult arczczal, csendes s nyugodt
lélekkel haladt előre, szerény külsővel, mely oly jól
illik a valódi érdemhez. Közeledtére az akadémia
elnöke tisztességesen fölemelkedett, s szomorú
arczkifejezéssel mutatá kizáratásának jelképét a
pohár vizben. Elmosolyodva e látványon, azonnal
felismerte Alamir, hogy hányadán van, de egy
cseppet sem zavarodott meg; hanem hogy bebizo-
nyitsa, mikép egy számfeletti akadémiai hallgató
nem fogja elrontani a dolgot és a fennálló tör-
vényeket, hirtelen felvett egy rózsa-levélkét,
melyet lábai alatt pillantott meg, s azt gyengé-
den a viz felületére tette, hol az nagy örömére
fent úszott, a nélkül, hogy egy csepp viz kiömlött
volna.

Ez elmés válaszra mindenki örvendve tapsolt,
és egyhangúlag beleegyeztek, hogy Alamirt az
egyetembe fölvegyék mint számfeletti hallgatót, s
át is adták neki azonnal az egyetemi hallgatók
lajstromát, hogy nevét bejegyezze.

^ A többi hallgatók nevei után oda jegyzet e
tehát saját nevét is, s a lap szélére uj tagtársainak
számát, a százat, s ez elé még egy zérust tett,
mely által számban is ki akarta jelenteni, mit szó-
val is hozzá tett (0100) : „Evvel sem többet, sem
kevesebbet nem érnek."

Elragadtatva az ifjú Alamir lakonikus elmés-
sége s tulszerénysége által, az akadémia elnöke
szívesen megölelte, s dicséreteivel halmozta el.

Ezután az elnök a százat megelőző zérus he-
lyébe egy egyes számot irt (1100), c rövid meg-
jegyzést tevén utána: „Ezen ifjúval mi tízszer
többet érünk." — Z. G.

A méh szúrás mint gyógyszer.
Az eichstadti méhészeti lap már ismételt

ízben közölt eseteket, mik szerint a méhszurás
csúzbetegségekben hathatós gyógyszernek bizo-
nyult be. Ennek bizonyságául következő esetet
közöl: KeU, arnstadti polg <rmester Thüringiában,
egyik közelebbi tavaszon heves csúzbántalmakat
érzett jobb karjában, melyek a szenvedőt annyira
gyötrötték, hogy kezét csak nagy bajjal és nagy
fájdalmak mellett emelhette fejére. Esetleg egy
mérges méhtől érzékeny szúrást kapott a jobb
hüvelyk körme alá, mire rövid idő múlva a kö-
zönséges feldagadás következett bü, mely a kéztől
gyorsan a kar felé terjedett. A mily mértékben
azonban a dagadás tovább terjedett, oly mérték-
ben tűnt el minden csúzos fájdalom a karból, ugy
hogy a szenvedő ezen bajtól fél óra múlva teljesen
meg volt gyógyulva.

A bekövetkezett nyár végével a csúzbetegség !

ugyanazon karban egy hathatós átázás következ-
tében megint előállott. A beteg a tett tapasztalat
következtében elhatározá magát, hogy karját cz-
uttal szándékosan szuratja meg. A kisérlet hamar
megtörtént, és egy helyett két méhszurást is ka-
pott, nem ugyan a köröm alá, hanem a felső kézre.
Az eredmény megint az előbbeni volt. A kar
csakhamar feldagadott és a csúzos fájdalom egy
negyed óra alatt teljesen eltűnt belőle. E tudósí-
tásra az emiitett méhészeti lap szerkesztője azon
megjegyzést teszi, hogy az emiitett szer hathatós-
ságát maga is saját tapasztalatából bizonyíthatja.
Egyik közelebb múlt télen egyik karjában oly
nagy mértékű csúz uralkodott, hogykabátját ide-
gen segély nélkül se fel nem vehette, se le nem'
vethette. Semmi szer nem akart használni. Az
orvos avval vigasztalta, hogy a baj majd a tavasz
bekövetkeztével enyhülni fog. Ez is megérkezett,
de a szenvedés nem szűnt Ezek után az emiitett
orvossághoz folyamodott, és a beteg kar kezére
egy pár hathatós méhszurást alkalmazott. Kevés
óra múlva csúzos szenvedéseitől teljesen meg volt
szabadulva. — Dr. B. L.

Egyveleg.
** (Harangok zenéje.) Az antverpi őrtorony-

ban levő óra ugy van szerkesztve, hogy minden
óra ütésekor egy harangjáték csendül meg, mely
99 harangocskán játszsza a nép kedves dallamait.
A harangjáték oly nagyszerű, hogy első hallásra
meghatja az embert. Eutamai, melyek a kis csen-
getyütől a legmélyebb harangszóig terjednek fel,
meglepők, s a harangok tremolói egymásba folyva,
kcbeirázó akkordokká alakulnak. Salzburgban is
hallhat a dél-németországi utazó ily harano-játé-
kos toronyórát, de ez naponkint csak 3-or játszik;
reggel 7 órakor, délben és esti 6 órakor. Belgium
s Holland több ily harangjátékos órával bir.

** (Hirlaptemetés.) A múlt év végével Ber-
linben egy német lap előfizetők hiánya miatt meg-
szűnvén, drága halottja számára a laptulajdonos
a következő eredeti temetést rögtönözte : Csinos
kis koporsót készittetett, ebbe szépen elhelyező"
lapja utolsó számát, s a koporsóra ezt irattá : „Itt
nyugszik 13,000 tallér."

** (Az állandó hadseregek költségei.) Angol
statistikai kimutatás szerint Európa összes népes-
sége 327 millió lélek és az állandó hadseregek
4,700,000emberből állanak,melynek tartása éven-
kint 100 millió font sterlingbe, vagyis kerek szám-
mal egy milliárd forintba kerül.

** (A mit ez évben nyerni lehet.) A folyó
1865-dik évben az ausztriai állami s magán sors-
jegyekkel 38 sorsolás történik. Mind e 38 sorso-
lás összes nyereménye 10,195,254 ftot tesz; a két
főnyerő 300,000 fttal máj. 1-sején és nov. 2 dikán
sorsoltatik ki.

** (Újonnan fölfedezett gyémánttelepek.)Bra-
ziliában, Palmeiras nevű helység mellett, Bahia
tartományban uj gyémánttelepeket fedeztek föl.
Mintegy 5000 ember foglalkozik ásással és
kutatással.

** (A londoni földirati társulat) nem rég adta
ki évkönyveinek 33-ik kötetét, melyben számtalan
becses közlemény után az egyletnek statistikai ki-
mutatásai is foglalvák. Ezekből értesülünk, hogy
a társulat: áll 1) egy elnökből (Murchison Eode-
rik), kinek oldala mellett négy alelnök és egy (21
tagból álló) tanácsadó testület működik. l>légy tisz-
teletbeli tagon kivül, kik mindnyájan koronás fők
(az egyptomi alkirály; Konstantin nagyherczetr ;
a svédkirály; s a toskánai nagyherezeg), van az
egyletnek 66 tiszteletbeli és levelező tagja. — Ren-
des tagjainak száma 1908-ra rug. Múlt évi nov.
14-iki gyűlésén a brazíliai czászár is fölvétetett
tiszteletbeli tagjai sorába.

— (Lapp bar ítsdy.) A lappoknál nincs semmi
:ia a féltékenységnek; sőt minél barátságo-

sabb, minél bizalmisabb viszonyt bir a leány ki-
eszközölni magának valamely idegennel, a benn-
szü'ött férfiak előtt annál kapósabb, annál kere-
settebb. Valamely kiváló sajátságokkal bir az ily
hölgy — gondolják ők — hí már az idegenben is,
ki bizonyosan jobb Ízléssel bir, mint ők,"figyelmet
ébresztett. — Eme megadó szívesség rné» a há-
zasságban is jelentékeny szerepet játszik. V^ndé^e
vagy ugyanis a lappnak; ő nemcsak asztalát, de
ágyát is megosztja veled; vonakodol tán, könyö-
rög, esd. ne vesd meg szívességét. Ama zord
vidéken néha-néha megforduló utasokra nézve az
ily barátság nem épen megvetendő szívességnek
mondható.
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Irodalom és művészet.
** (A gróf Teleki-féle pályázatraj még há-

rom pályamű érkezeit be: 1) ,,A válság napjai."
2) „Ilma" és 3) „Erdély vésznapjai" czimek alatt.
Mindegyik 5 felvonásos szomorujáték. E szerint
a 100 aranyos jutalomért most összesen 17 szo-
morujáték versenyez. Pályabirákul az akadémia
részéről b. Kemény Zsigmond tiszt., Bérczy Ká-
roly és Pákh Albert lev. tagok, a nemzeti színház
részéről pedig Egressy Gábor és Benedek József
vannak kinevezve.

** (Azon nagyérdekü történeti munka) melyet
Thaly Kálmán Bottyán kurucz tábornokról annyi
szorgalommal összeállított, már egészen megje-
lent. Negyedik füzete, melyhez a munka nyomta-
tásideje alatt fölmerült adatok is vannak csatolva,
Bottyán hadjáratait 1709. május havától a had-
járat befejeztéig adja, s ára csak 60 kr.

** (Magyar építészeti lap.) Siebreich Károly
mérnök Bécsben magyar szaklapot szándékozik
kibocsátani „Építész" czimmel a magyar építészek
számára.

** („Csalán" czim alatt) időhöz nem kötött
füzeteket indított meg Balázs Frigyes, melynek
megjelent első füzete verseket, apró elbeszélése-
ket, s vegyes tartalmú olvasmányokat tartalmaz.
Előfizetni nem lehet reá, hanem füzetenkint 30kron
kapható.

** (A művészet barátainak örömére) kedves
újság gyanánt fölemiitjük, hogy Egressy Gábor
múlt évi bajából teljesen fölépülve, e hó 20-ikán
újra föllép a nemzeti szinház deszkáin a „Felol-
vasónő" czimű 2 felvonásos drámában.

Egyház és iskola.
** (Egyházi előléptetések.) A soproni társas-

káptalannál, liách Ferencz őrkanonoknak éneklő-
kanonokká, s Hodich Ferencz kanonoknak őrka-
nonokká történt fokozatos előléptetését O Felsége
legkegyelmesebben helybenhagyni méltóztatott.

** (Az erdélyi katk. püspöki székre,) hir
szerint FagarassyMihály ez. püspök van kinevezve.
A püspöki jövedelmek most még a konkordátum
értelmében az egyházmegyei hivatal rendes ki-
adásait fedezik, s a felesleg a vallási alapba foly.

Ipar. gazdaság, kereskedés.
f (A pesti lóversenyek napjait) már kitűzte

a pesti lovaregylet választmánya e hó 8-án tar-
tott ülésében. E szerint a pesti tavaszi versenyek
jun. 7., 9. és 11-ik napjain lesznek, a rendesnél
pár nappal később, azért, hogy a május 25-én tar-
tandó bécsi versenyen futott lovak is pihenten
vehessenek benne részt.

•/ (Magyarország lisztgyártása) az utóbbi
időben nagyot haladt. Ezelőtt 16 évvel össze-
sen csak 7 műmalma volt a fiumeivel együtt,
1863-ban pedig hivatalos kimutatások szerint 147
gőz- és 70 mümalma járt, ezenkívül volt 9173 vi-
zimalom, 7966 patakmalom, 475 szélmalom és
4301 hajómalom. Mindezekben összesen 30,106 kő
dolgozott. Még sokkal nagyobb lenne ez iparág
kiterjedése, ha a déli vasút a lisztkivitelt az annyi-
szor kért és sürgetett vitelbérleszállitás által,
megkönnyítené.

•/ (A szegedi gőzmalomban), mint az ottani
lap irja, Hongkong számára 2000 hordó lisztet
rendeltek meg; de a gőzmalom helybeli megrende-
lésekkel- annyira el van árasztva, hogy e kívánat-
nak csak részben tehet eleget.

f (Vadon termő gyapot.) Mint a ,,Z. S. K.'
irja, F.-Següsdön a Ferencz-rendiek zárdájáhoj
csatolt szőllőcske tőkéi közt vadon tenyész a gya»-
pot, melyet a kapások eddig minden figyelési
nélkül irtogattak. Múlt évben sikerült gyönyörei,
csokros virágot hoznia, ugy magot is; s az emii-
tett szerkesztőséghez mindkettőből mutatványt is
küldöttek.

•/ (A beteg marhák lebunkózása.) A keleti
marhavész állásáról folterjesztett kimutatásokból
kitűnvén, hogy némely megyékben a vészbeteg
marhák, csekély számuk ellenére, bunkó alá nem
vétetnek, holott a bunkónak ily esetekben alkal-
mazása a legsikeresebbnek mutatkozik : a marha-
vész terjedésének akadályozása szempontjából, az
illetőknek körrendeletileg ismételve, szoros köte-
lességévé tétetett, hogy a bunkónak legkiterjed-
tebb mérvű alkalmazását minden kitelhető erély-
lyel eszközölni s a vész hatályos elfojtására any-
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nyira kedvező téli hónapokat az óvszabályok szi- j
goru foganatosítására fölhasználni el ne mu- '
lasLSzák.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tudományos akadémia) bölcsé-

szeti, törvénytudományi s történelmi osztályainak
e hó 9-én ttrtott ülésében Szilágyi Ferencz lev.
tag tartott előadást, id. gróf Teleki Domokosnak
a „Hóra támadás" történetéről ujabban kibocsá-
tott munkája egyes helyeit iparkodván czáfolni.
— Ezt összes ülés előzte meg, melyben az előmuta-
tott egyéb küldemények közt különös figyelemre
méltó Torma Károly küldeménye, ki Tököli Im-
rének általa fölfedezett naplóját 1676—8-ból sa-
ját bevezetésével és jegyzeteivel másolatban nyúj-
totta be az akadémiának.

** (Ujabb alapító tagok a Kisfaludy-társa-
ságnál.) Csáky Albin és Kálmán grófok, 100 —100
fttal a Kisfaludy-társaság alapító tagjai sorába
léptek.

** (A szegedi izraelita nöegylet) engedélyt
nyert, hogy elszegényedett izraeliták segélye-
zése czéljából a folyó évben tartandó tánezviga-
lom alkalmával, 2000 darab 20 krajezáros sorsjegy
kibocsátása mellett, a sorsjegyilleték felének elen-
gedésével tárgy-sorsjátékot rendezhessen.

** (A biharmegyei gazdasági egyesület alap-
szabályainak) sajátságos története van. Ezeket,
mint a „H."-nak irják, megerősítés végett még
több évvel ezelőtt fölterjesztették a helytartóta-
nácshoz; innen azonban oly módosításokkal és
pótlásokkal küldettek vissza, melyeket a gazda-
sági egyesület közgyűlése elfogadhatóknak nem
talált. A nehézségek elhárítását ezélzó fölterjesz-
tésnek nem lett sikere; sőt a helytartótanács el-
rendelte, hogy mig a gazdasági egyesület az alap-
szabályoknak kiszabott mintáját szóról szóra
magáévá nem teszi, minden további működése
betiltassák. Ily körülmények között a gazdasági
egyesület, a további súrlódásokat megszüntetendő,
fölterjesztett alapszabályaitól teljesen elállott, és
arra kérte a hatóságot, hogy a szomszéd Békés-
megye gazd. egyletének O Felsége által ugyan-
ezen helytartótanács utján már megerősített alap-
szabályait, minden változtatás nélkül, Biharme-
gyére is kiterjeszsze. A helytartótanácsnak 1864.
decz. 18-án 96,901. sz. a. kelt rendelete a kérel-
met visszautasította. Ezen utóbbi rendelet fölött
fog a f. hó 17-re kitűzött közgyűlés tanácskozást
tartani.
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Balesetek, elemi csapások.
** (Összezúzott hajók.) A budapesti csónak

egyletet azon nagy kár érte, hogy a csónakdát
tartó két hajó az újpesti kikötőben a viz sekély-
sége miatt talajt érvén, a súly alatt összetört. A
kár mintegy 5 — 6000 ezer forintra rug. Az egy-
let, — mint a „H." irja, előre tiltakozott a csó-
nakdának, melyért tetemes telelési dijt fizet, ama
sekélyes helyre állittatása ellen, miután az apadás
folytán bekövetkezett kár előre látható volt. Miért
is az egylet elhatározta, hogy kártérítési keresetet
indít ama parti biztos ellen, ki a czéltalán elhelye-
zést a i l k ^ ^ á f e ^ ^

Mi njság?
* (A redoute névmagyaritásáról) sok szó vol

közelebbről lapjainkban. Uj szócsintanárok sok
képtelen szót javasoltak már, minők például
„vigarda" „üdíilde" „rajonda" „gondilla" mim
oly hely a honnan a gond távozik stb. Talán e:
utóbbi mintájára, valaki hozzánk a „búfudda" szó
küldi, a bú elfutásától származtatva, s igen fuvo
dalmas szép szónak találja. De egyiket sem tart
juk czélszerűnek, kár biz ezekkel rontani zengi

** (íTŐjoversenyek.) A budapesti hajós egyle
csónakversenye jun. 6-ra, mint az első lóverseny
megelőző napra van tervezve.

** (Megczáfolt népbabona.) Vörösváron egj
izraelita nő meghalván, holttestét rokonai O-Bu
dara akarták szállitani; de a nép a hatósági enge
dély daczára ellenszegült s az elvitelt megakadá
lyozta. Ez még 1863-ban történt. A jég azonban
nem maradt el, s a vörösvári határt azóta mind a
két évben elverte. A vörösváriak most sehogj
sem tudják a dolgot maguknak megmagyarázni
s azonkívül is benne vannak a hinárban, mert je
lenleg a pör is foly ellenök, mint a kik a hatóság
fölhívásnak ellenszegültek.

** (Egy öreg- és egy gyermek-ember.) Nem
ég egy izraelita halt meg Nagy-Kállóban, ki jó-
al meghaladta a 100 évet. Midőn 94-dik évébe

árt, egy közel rokona halt meg 73 éves korában.
Temetésén az öreg izraelita is ott volt s midőn
okonának holttestét meglátta, megcsóválta fejét
igy szólott : „Hm! hm! hogy kell a gyermek-

mbernek meghalni, az idős ember pedig megma-
ad." — Ez öreg Izrael arról is nevezetes volt,
logy szájából soha ki nem szakadt a kurtaszáru
>ipa s midőn egyszer azon orvosi véleményt hal-
ottá, hogy a dohányzás az egészségre mily vesze-
lelmes, azt válaszolta, a mit az egyszeri öreg a
kávéról mondott : ,,Én az igaz csak 80 esztendő
ka élek vele, de kárát nem tapasztaltam," s to-
pább is a legnagyobb élvezettel fóstölgette a leg-
ogányabb erejű kapadohányt. »

— (Selmeczröl irják): Városunkat, egy né-'
met szinésztársaság látogatta meg; de aratása
nagyon silány. Nem csoda, hiszen a selmeczi pol-
gárság, ritkán — nagyon ritkán szokott áldozni
Tháliának, — inkább Bachus elé rakja le filléreit. J

napokban, Szőcs Anna, „az óriás erejű nő" lé- f
pett föl háromizben. Már eltávozott. Tán azért, *
hogy nagyon is pongyola formájú néma játékai
nem találtak köztetszésre. — Szerencsétlenség is
brdult elő. Egy fiatal színésznő gyufával akará
megmérgezni magát. Nem sikerült neki, mert
^yors segély érkezvén, megmentették. Mi vezette
őt e lépésre? nem tudható. — Múlt hóban a sze-
gény ifjak fölsegélésére alakult itt egy nöegylet,

e hó 8-án hangversenyt rendezett. A lelkes höl-
gyek e versenye túlhaladta várakozásunkat. A
közönség legnagyobb tetszéssel hallgatá Lukács
Tini és Sulcz Anna kisasszonyok éneklését. Köz-
;etszést arattak — ezeken kivül, Heiner Emma
k. a. zongorán, Sommer ur fuvolán s Lehoczky
Vilmos szavalása. — Köszönet azon nemes czélért,
mely felé törekesznek. — Z. L.

— (Nem tiz, hanem hat). A. Bükről veszszük
e sorokat: A Pol. Ujd. 1-ső számában „Furcsa
szini előadások" czime alatt olvasom, hogy Jols-
ván, 10 tagból álló szinésztársaság a „Peleskei
nótáriust" adta. Ennél nagyszerűbb történt a mul*
év november havában Alsó-Bükön Sopronmegyé-
ben, hol Danczné igazgatása alatt hat személyből
álló szinésztársaság szintén a „Peleskei nótáriust'
adta, még pedig a néző közönség teljes megelége-
désével. Megjegyzendő még, hogy a színészek fele
nő, fele pedig férfi volt. (Keméljük, hogy nem
ugyanazon egy szinész volt félig férfi, félig nŐ-
Szerk.) Jelenleg tudtommal ezen szintársaság
Szil-Sárkány közönségét mulattatja, honnét majd
talán bővebb tudósítást fognak felölök küldeni
Én ezt csak azért közlöm, hogy tudják Pesten
is, mennyi apró csoport szinész van jelenleg eltér'
jedve ez Ínséges hazában. — B. Gy.

** (Regényes kis történet) fordult elő az ó év
utolsó napján Kolozsvárott. Mint irják, egy kül-
városi majorosnéhoz ugyanis e napon egy isme-
rétien fiatal ember jött, s egy bezárt kis szekrényt
1 ft. 50 krért kinált neki. Az asszony a szép kül-
sejű szekrényt sokáig vonakodott megvenni, da-
czára a fiatal ember biztatásainak, hogy — úgy-
mond — „nem bánja meg." Végre megvette, 9

«Umdőn egyik ismerősénél fölnyitotta, temérdek
arkny és ezüst pénz, drága gyűrűk és ékszerek,
gyérnántos kereszt és Linczből keltezett két szO'
mo|u jelentés tűnt szemökbe, s a szekrénybe
néniét nyelven azon fölirás volt olvasható : ,,Ká'
rolf takarékpénztára." Az elbámult és megszep'
perit emberek másnap jelentést tettek róla a rend-
Őrségnél.

í ** (Gyanús kincsek.) A napokban Kis-Vár-
dáéi egy mádai ember, mintegy négy font arany
éa ezüst összeolvasztott érezdarabot árulgatott'
A szokatlan drágaság árulóját elfogták s Nagy
Kallóba kisérték, még pedig aligha ok nélküli
mert mindjárt az első kérdezés után oly gyanusafl
válaszolt, melyből azt következtetik, hogy hihető'
leg valamely tetemes rablásnak jöttek nyomába
Azt állította ugyanis, hogy saját tallérjait olvasü'
totta össze, holott az éreztömegben egy ezüst K»'
nálnyél tisztán kivehető.

** (Elitéltek.) Mint Szentesről irják, azon k«
hőst, kik egy színésznőt a szentesi vendéglő abj9'
kából kiugrasztottak,, s kik közül az egyik a W
vényszék által hat, a másik egy havi börtönre itélte'
tett; a kir. tábla az ítélet alól fölmentette, azonb^
a hétszemélyes tábla az elsőt három havi, az uto
bit 14 napi börtönre itélte.

Melléklet a Vasárnapi Újság 3-ik számához 1865.
*• (A nép dühének áldozata.) Mint a „Hong-

nak irják, e hó 5-én délutáni 3 óra tájban,Szent-
Crá31 veszprémmegyei községben, a közbirtokos-
sági tanácsháznál ifjú Gombás Lajos szeat-gáli
közbirtokost és a sz.-gáli közbirtokossági erdők
alzártartóját tetemes számú dühöngő nép halálra
kínozta. A bűnös tettet a szent-gáli tanácsház-
nál a megyei esküdt, pandúrok, községbiró s ezer
ember láttára hasáb fákkal s botokkal hajtották
végre majdnem félórai kínzás után. — A vizs-
gálat a bűntett nyomozására már el van rendelve.

** (Névváltoztatás.) Pereles Ignácz pesti
lakos, vezetéknevét felsőbb engedély mellett „Pe-
rilles''-Te változtatta.

** (Halálozás.) Bordács Dániel, Nagy-Kőrös
városa főbírája, e hó 6-ikán meghalt 53 éves ko-
rában. A munkás férfit hivatalos foglalkozása köz-
ben érte a halál, melynek oka szélhüdés volt.
Hamvait 8-ikán közrészvét kisérte a sirba.

Nemzeti szinház.
Péntek, jan. 6. „Az utolsó Zeue7."Sardou után

fordította Szerdahelyi K.
Szombat, jan. 7. „Bánkbán.'1 Opera 3 sza-

kaszban Erkel F.-től.
Vasárnap, jan. 8. „Téli rege." Színjáték 5

felv. zenével, énekkel és tánczczal. Irta Shaks-
peare, ford. Szász Károly. Ez estén nem kis ve-
szély fenyegette színházunkat s szakította meg a
különben gondos, összevágó előadást. A negyedik
felvonásban, egy gáztömlő, mint már emiitettük,
a túlságos nyomás alatt szétrobbant s az ágyudur-
ranáshoz hasonló hang az egész épületet alapjá-
ban megrázkódtatta. Az öltöző termek ajtajának
8 ablakainak összezuzásán kivül egyéb kárt ugyan
nem okozott, de nagy volt a megdöbbenés a szin-
falak közt és a színházban, s az előadás félbesza-
kadt. Azon két világosító közül, ki a robbanásnál
megsérült, az egyik, mint mondják, veszélyesen
beteg.

Hétfő, jan. 9. „Egyik sir, másik nevet.1' Fran-
Czía színmű 4 felv.

Kedd, jan. 10. „Lalla lioukh." Regényes
opera 2 felv. Dávid Felicziantól.

Szerda, jan. 11. „Sheridan" Színjáték 4 felv.
Francziából ford. Csepregi.

Csütörtök, jan. 12. „Ilkaés ahuszár-toborzó,"
Opera 3 felv. Zenéjét szerz. Doppler Ferencz.

Szerkesztői mondanivaló.
7492. Orosháza. Gy. V. Némi fennakadásunk csak a

küldött rajzokkal van, melyeknél mi jobb képeket keresünk,
s reményünk van, hogy meg is fogjuk találni. A többire
nézve szíves készségünkre számithat ön. Csak azt nem
tudjuk, a személyes találkozást várjuk-e meg, melyre egy
minapi levél nyomán kilátásunk van, vagy ne várjuk ?
A példány indul s e tárgygyal semmi összeköttetésben
nem áll.

7493. Mátyás hirc. A közlendők sorába van iktatva.
7494. Elmefuttatás. A kétségbeesés világnézete, me-

lyet még akkor sem tartanánk kiadásra alkalmasnak, ha a
műben müvésziebb formát és nagyobb előadási szabatossá-
got találtunk volna. Egyelőre egészségesebb hangulatot
kívánunk.

7495. Tolna. R. N. A szép góth modorú templom
díszére válik az építőknek, s az ízlés terjedéséről s tisz-
tulásáról tesz örvendetes tanúságot. Be fogjuk mutatni,
mihelyt rákerül a sor.

7496. N.-Baráti. Sz. J. Csak eljönne érte valaki, szi-
vesen átadnók. De postára való küldemények összecsoma-
golására idő és oly jártasság kivántatik, melylyel nem
minden halandó szerkesztő dicsekedhetik. De majd csak
találunk végre valami könyörü letes csomagolót!

7497. A nőnem gyöngyei. Nem nekünk való. Nem

véve (!), gyöngyfüzér, szentélv, erényvirág, üres bánya"
stb. Másutt talán jobban méltányolják az ily keveréket, itt
nem talál résztvevő kebelre. Pedig a czikk iránya jó : az
egyszerűséget ajánlja a nőknek.

7498. Móré Mihály. Közölni fogjuk.
7499. Magyar «ohaj. így kezdődik: „T. szerk. ur!

E versemmel! történendöket bátorkodom a magyar iroda-*
lom iránt viseltetett kegyes pártfogásába reménynyel aján-
lani, maradván" stb.

Magyar sóhaj!
Árva hazám síró
S reszkedö gyermeke,
Nézz fel szemeiddel?
Fenn a remény ege."

Azután következik még 24 ilyen stropha, de azt már nem
olvastuk. (Azonban, ha való azon sejtelmünk, a mit a vers
első sorából olvasunk, hogy Árvamegye a szerző hazája,
akkor a kezdet nehézségeit szívesen elismerjük, s további
gyakorlatot ajánlunk s kérünk.)

7500. Sopron. B. G. Az ajánlatot tudomásul vettük,
s ha akad valaki, a ki az 1858—59-iki évfolyamokat birni
óhajtja, tudósítani fogjuk önt.

7501. Bárót. B. J . Sajnáljuk, hogy a közleményt
már csak a fennálló sajtóviszonyoknál fogva sem használ-
hatjuk. Egészen uj átdolgozás alá kellene venni, mi által
csak vesztene érdekéből.

7502. Z Laurához. Egyszer már visszautasí-
tottuk, de ön újra zörget ajtónkon, azt állítva, hogy az
sikerült vers. Hadd teljék hát önnek kedve s legyen ne-
künk nyugodalom. íme itt van:
„Láttalak, és az egekbe ragadtak gyöngyszemid engem,
Oh mily szép vagy Laurám, szebb, mint volt vala Vénus I"

7503. M.-Radna. St. I. A múlt évi október—deczem-
beri negyed számai mégj kaphatók. Rendes ára a 3 havi
folyamnak 1 ft. 50 kr.

7504. Vén T . . szky. Megjött minden s azóta már el
is ment. Kiválasztott jeles müdarabok valának azok s az
ismert régi j<5 ízlésnek becsületére válnak. A „plundrások"
azért teljes harmóniában hálát szavaznák. — Á porczellán-
leveleket is mind megkaptuk s az illető helyre válaszolni
fogunk.

SAKKJATÉK.
263-iksz.f. — Berger Jánostól (Gráczban).

(Az 1864-ben Düsseldorfban tartott „Rajnai sakk-
kongresszuson" első dijra méltatott feladvány.)

Világos.

szeretjük az ily czifra-beszédet. Sok benne a „gyöngy
ékszer, tengerhullám, ideiglenesség pora (!), galamb,
bárány, katona, szende mosoly, földi angyal, kellem, kecs
báj, virág, nap, sugár, csillag, szikra, örökzöld babér, her-
vadhatlan koszorú, elrejtett ibolya, illatozón, együttesen

d e f g
Sötét.

Világos indul, s 5-ik lépésre matot mond.

A 257-dik számú feladvány megfejtése.
(Bayer K.-tól Olmützben.)

Világos. Sötét.
1. Vfl-e2f Ba3-e3
2. Ve2-g2f Be3-f3
3. Bf8—fö g6-f§:
4.Vg2-hl Ke4-e3
5. Vhl— el+mat.

Helyesen fejtették meg-. Veszprémben: Fülöp József.
— Nagyváradon: Pál Rezső. — Szent-Király-Szabadján:
Fürst Sándor. — Orsi pusztán: S. Gy. — Miskolczon:
Czenthe József. — Pesten: Högyészy Pál. — Rózsaági
Márton. — Alpáry Lajos. — A pesti sakk-kör.

Kérelem t. ez. előfizetőinkhez.
Hozzánk intézett több rendbeli reklamáczió

következtében kénytelenek vagyunk a Magyar
Sajtó, Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok,
Falusi Gazda, Képes Újság és Füles Bagoly azon
t. ez. előfizetőit, kiknek január 1-én és 2-án fel-
adott pénzes leveleik a Duna-Földvár és Pentele
közötti vonalon a postakocsi kiraboltatása alkal-
mával elvesztek, sürgetőleg megkérni, hogy fel-
adási vevényeiket (Aufgabs-Recepisse) az illető
postahivatalnak téritvény mellett mielőbb átadni
szíveskedjenek oly czélból, hogy a pénzek megté-
rítése a cs. k. posta-igazgatóságnál kieszközöltes-
sék s a lapok rendes szétküldését azonnal meg-
indíthassuk. — Pest, jan. 12. 1865.

A fentebbi lapok kiadó-hivatala
(egyetem-uteza 4. sz.)

Nyílt tér. *) «
— (Werther Frigyes élet-itala.) A jelen

változó időjárásban, mely az egészségre a legna-
gyobb óvatosság mellett is oly káros befolyást
gyakorol, föl kell hívnunk a figyelmet a Werther
Frigyes által föltalált jótékony hatású gyógy-
nedvre, mely „Elet-ital1- czim alatt Pesten kap-
ható. E gyöngéd kesernyés izü szeszes ital, mely-
ről értelmes orvosok már eddig is sok elismeréssel
nyilatkoztak, különösen a gyomorra van jótékony
hatással, és sok, a meghűlésből eredő lázas éa
egyéb betegségnek elejét veszi, sőt számtalan eset
tanúskodik, hogy a gyomorgyengeségben s máa
ebből eredő bajokban szenvedőket sikeresen meg
is gyógyítja. S igy nemcsak mint kellemes ital, ha-
nem mint hasznos házi gyógyszer is különösen
ajánlható. (Beküldetett.)

*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóható-
ság irányában vállal felelősséget a szerk.

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

Folyvást előfizethetni

VISÁRNAPI ÚJSÁG
ÚPolitikai Újdonságok

1865-ik évi január—deczemberi folyamára.

Előílzelési föltételek:
Postán küldve, vagy Buda-Pesten házhoz hordva:

Egész évre : Mind a két lapra, azaz január—
deczemberre 10 W. — kr.

Fél évre : Mind a két lapra, azaz január—
júniusra 5 „ ,,

Egész évre : Csupán a Vasárnapi Újságra,
azaz január—deczemberre . 6 „ — „

Fél évre : Csupán a Vasárnapi Újságra.
azaz január—júniusra. . . . 3 „ — „

Egész évre : Csupán a Politikai Újdonsá-
gokra, azaz jan.—deczemb. 6 „ — „

Fél évre : Csupán a Politikai Újdonságokra,
azaz január—júniusra. . . . 3 „ — „

|HF~ Gyűj tő inknek tiz előfizetett példányra egy
tisztelet-példánynyal szolgálunk. — A pénzes levelek bér-
mentes küldése kéretik.

A Vasáru. Ujsás és Polit. Ujdoiiság-ok
kiadó-hivatala.
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TARTALOM.
Váradi Szabó János (arczkép). Kp. — Mátyás király

kedvese. Csengéi Gusztáv. — Egy nóta meséje (folyt.) —
Hírlapirodalmunk a XIX. században (folytatás). Szinnyei
József. — Chinai törvénykezés (két képpel). — A fenyves
madaras tót (képpel). — A pusztai kovácsműhely (képpel).
— Népszerű képek az élettanból. Berky G. — A néma
egyetem. Z. G. — A méhszurás mint gyógyszer. Dr. B. L.
— Egyveleg. — Tárház: Irodalom és művészet. Egyház
és iskola. Ipar, gazdaság, kereskedés. Közintézetek,egyletek.
Balesetek, elemi csapások. Mi újság ? Nemzeti szinház. Szer-
kesztői mondanivaló. Sakkjáték. Kérelem t. ez. előfize-
tőinkhez. Nyilt tér. Heti naptár.
Felelős szerkesztő Pákh Albert.(Lakikmagyar-uteza 1 sz.).
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pénzváltó-irodája
a kereskedelmi testület (Lloyd) épületében

Pesten, Dorottya-utcza 14-ik sz. a.
Az általam rendezett

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

A. 20 személy 20 hitelsorsjegyre 8 ft. % évenkint, — B. 18 személy 19 darab
mind osztr. sorsjegyek) 4 ft. V* évenkint, — C. 20 személy 20 darab 1864.
60 ftos sorsjegyek 3 ft. '/« évenkint,— D. 10 személy 10 darab 1860. 100 ftos
sorsjegyek 6 ft. % évenkint. S(F* Bélyegdij részletszelvényenkint A. D.-nél
1 ft. 30 kr., B. C.--nél 68 kr.

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

''5 1860. sorsjegyre 4 ft. 80 kr. havonkint, - G. 10 személy 10 darab '/i 1864.
sorsjegyre 4 ít. 60 kr., — II. 10 személy 50 darab Rudolf-sorsjegyre 3 ft.
20 kr. — fW" Bélyegdij részletszelvényenkint E.-nél 1 ft. 30 kr., F. G.-nél

68 k
f W y

99 kr., H.-nál 68 kr.
Az e társaságokbani résztvevők az illető részletbefizetési ivekben bejegy-
zett sorsjegyekre közösen játszanak; a nyeremények, miután a kihúzott

s a B.-nél az eladott sorsjegyekből reáesendö részletet kapja.
Alakitok továbbá kívánatra mindennemű zárt-tarsulatokat, tetszés
szerinti sorsjegyekre a legjutányosb föltételek mellett,
Sorsjegy-árak havonkinti részlet-fizetéssel:

Sorsjegyek, melyeknek árfolyam-értéke 40 ftig rúgnak, első részlet-fizetés 4 ft.
40 fttól 100 ftig, „ „ 8ft.

„ „ „ 100 fttól 200 ftig, „ „ 12 ft.
„ „ „ 200 fttól azonfelül „ „ 2 5 ft.

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

ígérvények dijai:
1 darab 1860-iki 500 ftos Ígérvény 6 ft., —1 darab 1860-iki 100 ftos ígérvény

% ft., — 1 darab Clary-, Salm- vagy Genois-igérvény 2 ft. 50 kr. — Bélyegdij 50 kr.
Különféle sorsjegyek összeállítása havonkinti részlet-fizetés

mellett.
5 forint : 1 Rudolf-, 1 Waldstein-, 1 1864-diki 50 ftos sorsjegy. — 1 forint:

1 Salm-, 1 Genois-, 1 budai, 1 Rudolf-sorsjegy. — 9 forint : 1 Credit-, 1 Como-,
1 Keglevich-sorsjegy. —9 forint : 11864-iki luOí'tos, 1 Waldstein-, lWindischgrátz-, |

1 1864-iki50 ftos,lClari-sorsjegy. - 2 0 forint : 11854-iki, V51860-iki, IKeglevich-,
1 Rudolf-sorsjegy. — 25 forint : 1 1860-iki 500 ftos, 1 1860-iki 100 ftos, 1 trieszti,
1 Pálffy-sorsjegy. — 30 forint : 1 1839-iki egész, 1 Credit, 1 1864-iki 50 ftos,
1 Keglevieh-sorsjegy.
R é s z l e t f i z e t é s e k egyes sorsjegyekre, valamint társulati sorsjegyek rész-|

jegyeire, az ismert, föltételek alatt eszközölhetök.
3PP" Bevásárlása és eladása mindennemű értékpapíroknak és pénzne-

meknek, előlegezések, sorsjegyek- és állampapírokra, incasso és
megbízások stb.

§MF* Vidéki levélbeli megrendelések titoktartás mellett gyorsan és pon-
tosan teljesittetnek. 692 (26-52)

IW" A vidékbeli ügynökök különös kedvezményben részesittetnek,
s szükségleteik fedezése végett idejekorán hozzám fordulhatnak.

Fuchs (itala v és
BORKERESKEDÉSE

Pesten, Dorottya-utcza, a kereskedelmi testület épületében,
ajánlja

l e g f i n o m a b b é s k e l l e m e s i z ü

1 Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten fegyefcem-utcza 4-ik szám alatt>
megjelent, s minden könyvárusnál kapható, Pesten : Bartleben és társai,

Budán : Nagel és Wiscbáftmál:

Harmonies religieuses
Priéres á l'nsage des

par

9

Prétre de l'ordre de Saint-Fran^ois d'Assise.

Nouvelle traduction d'aprés la dix-septiéme édition allemantle..
Avec trois gravnres.

82-rét. (587 lap.) Fűzve ára % forint. Diszkötésben 5 forint.

A dors-máj-olaj használata fölösleges! " " ^ § |

GRIMAULT és TÁRSA
gyógyszerészek

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

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

C F " Magyarországra nézve a főraktár létezik Pesten : TÖRÖK JÓESEF
gyógyszerésznél a király-utezában 7-ik sz. alatt 654 (22—24)

Előfizetési fölbivás
a legolcsóbb magyar népújságra, mely ily czim alatt:

w w

pintéi üvegekben;

továbbá : a legnemesb fajta vörfts és fehér magyar borait
palaczkokban; valamint pezsgő.borait Cliqnot veuve, Ro«i-
derer, Hamm, Delbeck és de Bergaes-töl; Bordeaux* és

rajnavidéki, Lnuel-, Malaga- s Madeira-borait;
kaphatók továbbá fennérintett kereskedésben

a legfinomabb jamaika ó-rhumok.

a magyar nép mulatva oktató barátja,
havonkint kétszer, két-két ivnyi érdekes és közhaszna változatos

tartalommal, közbeszött csinos képekkel jelenik meg.

Egész évre csak 2 forint.
Uj évtől szeptember végéig 1 forint 50 krajezár.

Tisztelt hazánkfiai! Korunk a haladás kora; a ki nem halad, az elmarad a kor
mögött. Különösen a magyar népnek már csak saját érdeke szempontjából, sem szabad
hátramaradnia abban, a mi viszonyaihoz és körülményeihez tartozik. Rajta tehát olvas-
sunk, s pedig hasznos dolgokat, melyek a szellemet nemesitik s az anyagi téren jó útmu-
tatást nyújtanak. Ilyen olvasmányul bátran ajánlhatjuk a t. közönségnek a „Képes
Ujság"-ot, mely, mint azt a szerkesztőséghez érkező számos elismerő levél s illetékes
részről jövő igen kedvező nyilatkozatok tanúsítják — mint népújság, valódi hézagot
pótol irodalmunkban. De, hogy e lap országszerte kedvelt olvasmány, bizonyítja az is,
hogy annyi előfizetője van már most, tehát pályafutásának harmadik hónapjában, a
mennyit oly rövid idő alatt Összegyűjteni ezelőt tán egy magyar lapnak sem sikerült.

Ezen eredményt a lap megindulásakor, bizonyosnak tartottuk ; ugyanazért minden
egyes számot oly igen sok példányban nyomattunk, hogy még folyvást az első számtól
fogva fogadhatunk el megrendeléseket, és ugyan egész évre — vagyis a jövő 1865. évi
september végéig — % forintjával o. é.

Azonban, a kiknek ugy tetszik, akkép fizethetnek elő, hogy a közelgő újév 1-S&
napjától fogva kilencz hónapig járjon számukra ezen újság, s e hosszú időre, három-
negyedévre csak 1 ft. 50 krt. o. é. fizetnek.

Az előfi/.etési pénzek a „Képes Újság" kiadó-hivatalához P e s t r e (egyetem-
utcza 4-ik szám) intézendők.

A lap gondos, jó kezekben van; félhónapról, félhónapra mulattató, tanulságos s
s egyátalán érdekes közléseket hoz, oly változatosságban, melyet majd csak ugy lehet
helyesen megítélni, ha egy-egy egész évi folyam számait összeszedi s utólag is át-átnézi a
t. olvasó. Akkor fog kitűnni, mily közhasznú s érdekes gyűjteményt lehet megszerezni az
említett olcsó áron, mely ár valóban a magyar ujság-irodalomban hallatlanul csekély, ha
hozzávesszük, hogy a „Képes Újság" minden egyes számába annyi csinos kép van
közbeszóve, s hogy az egész évi előfizetők — az esztendőt október 1-től, mint a lap
megindulási idejétől, a következő októberig számítva, — még évenkint két külön nagy
történeti vagy bibliai képet is kapnak, melyek rámába foglalhatók s a ház épületes diszi-
tésére használhatók.

Ily kedvezmények még eddig a magyar olvasó-közönségnek nem kínálkoztak;
azért valóban kár volna azokat nem vennie igénybe minden olvasni tudó s némileg módos
magyar embernek; valamint másrészről, e páratlan kedvezmények iránt, a rólok itt-ott
még mitsem tudó alsóbb néposztnlyokat felvilágositani, a műveltebb hazafiaknak méltó
okuk van Erre bizalomteljesen kérjük is őket, s erősen hiszszük, hogy saját körükben »
„Képes Újság" ügyének buzgó előmozdítói lesznek. — Pest, 1864. évi deczember 10.

A Képes Újság kiadó-hivatala.
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Minden hamisítások ellen tiltakozunk, s az _
üvegek körülírását szives figyelembe venni kérjük.

Az átalánosan kedvelt s orvosilag jóváhagyott 8 megvizsgált

stájer növénynedv
mell- és tüdőbetegek számára.

Egy üveg ára 8§ brajezár ausztriai érték.

Engelhofer izom- és idegessentiája.
Egy üveg ára 1 forint ausztr. érték.

Dr. Krombüolz gyomor-Iiqneurje.
Egy üveg ára 52 krajezár ansztr. értek.

Dr. lli'iinii szájvize (Stomaticon).
Egy üveg ára $8 krajezár ausztr értek

Fontos kézikönyv
Jogtanulók és ügyvédségre készülők számára.

Most jelent meg, s minden hiteles könyvárusnál, Pesten : Ráth Mór-nál, Budán-
Nagel és Wischán-nál kapható:

MAGYAR

POLGÁRI MAGÁNJOG
és

törvénykezési eljárás.
A legújabb törvények és a legfelsőbb rendeletek nyomán

JOGTANULÓK HASZNALATÁRA.

Folyvást egészen friss ée legjobb minőségben kaphatók:
Török József, gyógyszerész király-uteza 7-ik szám alatt, —
Ebenführer A., Gyndele G., Gindrich J., Ilansner F. L.,
Ilöfler nnokái, Kindl és Frdhwirth, Köliler E., König IV.,
Oszeczky és Schieszler, Reitszam Ferencz, Szenes Eduárd,
Tobisch C, Tonner J., Vághy K., Weiss FI. uraknál.
Bakács Lajos udvari gyógyszerász, Boór C, Brnnner G. F.,
Steden J , Prohászka és Schwarzmayer uraknál.

^ A valódi stájer növénynedv egyedüli készítője Purgleitner J.
Grécaben kéri, hogy készítménye a kereskedésben ugyanezen nevezet
alatt előforduló gyártmányokkal fel ne cseréltessék. — Továbbá:
A 1 _ _' w

PESTEN

BUDÁN

Alsó-Lendván : Kiss A.
Aradon : Tones és Frei-

berger.
Aszódon : Hannisch A.
Apatinban : Wény M.,Wei-

dinger S.
Aranyos -Marótbon : Sa-

masa J. B.
Almáson : Beck K.
Baánban : Sabinnoszky J.
Baján : Stern K. és Dietzl

és Michitsch St., Herzfeld
fiai.

Beregszászon • Buzátb gy.
Berettyó-Újfaluban : Sav-

reti J. gysz.
Bezdán : Scbulz E. J.
Besztercze-Bányán: Sztra-

kaS.
Beszterczén : Kelp és társa,

Dietrich és Fleiseher.
Bialán : Knaus J.
Bonyhádon Beck J.,Schanta

J. B.
B.-Gyarmaton Sippler test-

vérek.
Brassóban: Jekelius gyógy-

szerész.
Csaczán : Eichwald M.
Debreczenben Rothschneck

Kolbenberger E., Nemetz
J., Czanak J., Papp G.,
Borsosy.

Deésen : Szathmáry K.
Déván : Buchler A., ötvös.
Diákovártt : Bosniakovich.
D.-Földvárit : Timmer K.
Esztergomban: Bierbrauer.
Egerben : Weszely gysz.
EperjesenZsemberyJ.,Papp

G. S.
Eszéken : Deszathy S., Ar-

girovich G. és Károjlovich
gyógysz.

Félegyházán : Hunyady I.
Finmeban : Rigotti.
Fogarason : Schranz G.
Fehértemplomban : Joan-

novics és Boschits.
Fehértemplom (Bánátban):

Schmitz G.
Fehért«mplom(Erdélyben)

Barbulovics D.
Galauthán : Wallandt Tód.
Gyöngyősön Kocziánovich.
Gyulán : Császár K.
G

ár K.
yőrött : Hergesell A.

ua<lerS(|orfban Martinides.
"•""dison: Beitl J.,Grigar F.
II°fyesaen : Rausz St. özv.

° : M

Iglón : Inderka.
Jassyban : Immervoll J. E.,

Schoidler.
Kőszegen : Küttl és Strehle.
Kolozsvárit: Kozák E.
Kaposvártt : Kohn J.
Karánsebesen: Stojesevics.
Kassán : Novelly A.
Késmárkon : Szopkó K. N.
Kecskeméten : Gallé gysz.,

Handtl, Milbofer.
Keszthelyen : Singer testv.
Kis-Czell : Brunner G.
Komáromban ftrötschlgy.,

Ziegler A. és fia.
Körmőcz-Bányán : Ncm-

tsek J.
KostelniczánRadakovicsM.
Léván : Bolemann Ede.
LUIÍOSOU : Popovicza D.,

Weisz testv., SchiesslerA.
Makón : Ocsovsky S.
Mártonvásáron Pintér J. E.
Miskolczon : Böszörményi,

Spuller J. A.
Mitroviczán : Kerstonovits.
Mohácson : Kögl A.
M.-Óvártt : Koller Alajos.
Maros-Vásárhelyen : Fo-

garasi D.
N.-Abonyban : Lukacz.
IV.-Becskereken : PyrraD.,

Danilovics G., Wegling és
Herschani, Schlesinger G.

IV.-Bányán : Pap.
IV.-Kanizsán : Fábián özv.,

Zerkowich W. A.
Nagy-Károlyban : Alex,

Saager.
N.-Kikindan : Scbanner.
Nyitrán : Rippeli gysz.
Nyíregyházán: Grünfeld J.

és Forgács G.
IV.-Szomba<on : Keszely J.

és Panthotes.

Pftspök-Ladányban: Haa-
gen Alajos.

Rozsnyón : Pleymann A.,
Madaras G.

Rimaszombatban Kretsch-
már.

Rumán : Bogdánovich J.
Sasváron : Müke gysz.
SelmeczbányánDimák J.E.
Sellyén : Weigl József.
Szentesen : Eiszdörfer G. és

Prohaska J.
Szegszárdon : Mibek J. és

Mihek N. J., Stern M.,
Noviter A.

Szepsi-Sz.-Györgyön : Vi-
tályos B.

Szegeden : HauerA.ésLan-
sovits, Mészáros Pál.

Szolnokon : Scheftsik Istv.
Szabadkán : Reisner A. S.
Szebenben : Zöhrer J. F.
Szécsényen : Schönberg A.
Segesvárott: Misselbacher.
Sz.-Kereszten : Detony V.
Sopronban : Voga, Eder és

Éupprecht J.
Szigetvárott : GrünhuthM.
Sziszeken : Pokorny F.
Szombathelyen : Pillich és

Albrecht F. R.
Sz.-Fehérvártt: Légmán A.
Sz.-Györgyön: KartinFer.
Sümegen : Hirschler N.
S.-Somlyón : Ruszka Ign.
Tapolczán : Frisch József.
Tapolcsánban KalabaC. A.
Temesvárit : Jeney és Sol-

quir, Hain, Schidlo F., Fah-
ner Károly.

Tatán : Nirtit gysz.
Trencsénben : Kulka J.
T.-Kanizsán Firigyházky P.
Újvidéken : Vidasits J. L.,

Milletíts N.

Irta

ÖKRÖSS BÁLINT.
Nagy 8-rét. (IV. 372 lap.) Borítékba fűzve 2 forint ausztr. érték.

Jelen mű kiadását két körülménynél fogva tartottam szükségesnek. Törvényein^
t. í. az országbírói szabályelvek hatálybalépte óta nagyszámú felsőbb rendeletekkel
bővíttettek és módosíttattak, melyeket a jogtudumánynyal foglalkozók nem nélkülöz-
hetnek, s melyeket a t. olvasó e munka illető helyein feltaláland. De leginkább azon
t. olvasóim kívánalmait tartam szem előtt, kik e tudománynyal még mint joghallgatók
íoglalkoznak, vagy abból állam- és ügyvédi vizsgát teendők, s kikre nézve kevésbbé
terjedelmes kézikönyv, mind a tisztább felfogás, mind a könnyebb tanulás szempontjából
czélszerübb és előnyösebb.
1, -t-J\ t - o l v a s ó k a t > k'k a magyar polgári magánjogot nagyobb mérvben tanulmányozni

oüajtjaic, azon müvekhez utasítom, melyek kivonatát a jelen munka képezi, s melyek
hazai törvényeinknek legrendszeresebb és legkimeritőbb gyűjteményei, — és ezek:

Atnianos magyar polgári magánjog az 1848-ik évi törvényhozás és az
orszagniroi tanacskozmány módosításai nyomán. Második átdolgozott és bővített
Kiadás. Irta Okröss Bálint. Pest, kiadja Heckenast Gusztáv. 1863. XIII. és 876 lap.
Ara. ö ft.

Atalanos magyar törvénykezési eljárás peres és perenkűli ügyekben,
V H * ? J i utörvenyll0*ás szerint. Felvilágosító jegyzetekkel és kimeritő iromány
példákkal, bírák, ügyvédek s a közélet használatára. Irta Ökröss Bálint. Pest, kiadja
Heckenast Gusztáv. 1863. 726 lap. Ára 5 ft. - „A szerző.

Nagyváradon Kiss S.,Röss- Újbányán : Hamel G.
ler" J. K. és Rosenthal A.

Oraviczán : Pintinger J.
Orosházán : Székány Istv.
Palánkán : Karvázy A.
Pakson : Flórián J.
Pancso ván: Huber J., Kran-

csevics P.,Joannovics D.Ü.,
Joannovics J. B. és Kresa-
dinacz M.

Pápán : Bermüller S.
Péterváradon : Nagy Ign.,

Andres Ferencz.
Pozsonyban: Schneeberger

és Heinrici, Pisztory.
Pécsett : Berger C, Pucher

G., Rech W., Lakich F.,
Obetka S.

alakban ^
zum Hirschen

Uj-Verbaszon: Singer H.
Varasdon : Dr. Halter.
Veröczén : Doma.
VerseczenKarnap E.,Obra-

dovics, Fuchs János, Blum
J., Joannovics J. P.

Veszprémben Frömmel H.
Váczon : Bodendorfer J.
VnkovárttStanitsTh.Mar-

kovits B.
Zomborban : Weisz J. és

Popits István, Falcione,
HeindlhoferR., Csarsch C.

Zimonyban : Treschtfik,Jo-
annovics és Petrovics.

Z.-Egcrszegen: Handler I.
865 (5 — 12)

nö^énynedv fehér üvegekben árultatik, s felülről kup-
'n ó f l e m f z z e l , melyen (valamint az üvegeken) „Apotheke

l^ L r r a t z " ŝ J . P. A. nyomat szemlélhető, jól elzárva, —
vényekkel . a készítő saját neve aláírásával vannak ellátva-

A legnagyobb Yászonruha-raktárban
váczi-uteza,

„Ypsilantihoz" Pesten,
kaphatók a legolcsóbb árakon és legnagyobb választékben minden-

nemű fehérnemüek férfiak, hölgyek és gyermekek számára,
úgymint:

30000 darabnál több férfi-ingek rnmbnrgi vagy hollandi vászonból darabja 3 ft,
3 ft 25 kr, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8 ft,
10 ft, 12 ft.

10000 darabnál több szines férfi-ingek 1000 különböző mintában, régibb mintájú 2 ft,
legújabb minták és legdivatosabban varrva 2 ft 60 kr, 3 ft.

Fehér pamut madapolan férfi-ingek 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr, S ft, 3 ft 50 kr.
Férfi-gatyák vászonból, magyar vagy félmagyar mintára 2 ft, 2 ft 25 kr, 2 ft 50 kr,3 ft.

3 ft 50 kr.
Nöi ingek rnmbnrgi vászonból, simák 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 5 ft.
Nöi Ingek rnmbnrgi és hollandi vászonból himezve 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 7 ft 50 kr,

8 ft, 9 ft, 10 ft, sveiezi és franczia mellmustrával 4 ft, 4 ft 60 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr,
6 ft, 7 ft.

Fia-ingek vászonból 4 éves 1 ft 80 kr, 2 ft 10 kr, 6 éves 1 ft 85 kr, 2 ft 40 kr, 8 éves
2 ft, 2 ft 45 kr, 10 éves 2 ft 10 kr, 2 ft 65 kr, 12 éves 2 ft 40 kr, 2 ft, 90 kr, 3 ft
50 kr, 14 éves 2 ft 65 kr, 3 ft 15 kr, 4 ft 20 kr,16 éves 3 ft, 8 ft 50 ft, 4 kr,4 ftöOkr.

Színes fiu-ingek 4 éves 1 ft 25 kr, 6 éves 1 ft 40 kr, 8 éves 1 ft 56 kr, 10 éves 1 ft 76 kr,
12 éves 2 ft, 14 éves 2 ft 10 kr, 16 éves 2 ft 20 kr.

Mindennemű téli alsó mellények, nadrágok, harisnyák és egyéb téli czikkek
férfiak és hölgyek számára nagy választásban.

Főraktára a legjobb 3y2,4 és 5 rőf széles amerikai krinolinoknak fehér vagy hamuszin
darabja 2 ft 50 krtól 6 ftig, vörös 5 fttól 8 ftig.

Szines alsó szoknyák legfinomabbak, darabja 6 ft. 50 kr., 7 ft., 7 ft. 50 kr.
Ferstel orvos tyúkszem-irtószere egy üvegeeske 50 kr.

És sok egyéb kész fehérnemű czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmen-
tesen elküldetik.

Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rnmburgi, hollandi, Irlandi, kreasz- és
bórvásznakban a legolcsóbb gyári árakon.
Vászonzsebkendök tuczatja 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft, 7 ft

50 kr, 8 ft, 9 ft, 10 ft, egész 20 ftig.
Törülközők tuczatja 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8 -16 ftig.
Szines agyi kanavász vége 9 ft, 10 ft, 11 ft, 12 ft, 13-16 ftig

Valóságos vágzon-asztalnemü.
Asztalkendők tuczatja 5 ft 30 kr, 6 ft 20 kr., 6 ft 60 kr, 7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft.
Abroszok minden nagyságban hat személytől 24-ig. Asztali készletek 6, 12, 18 és

21 személyre. Legjobb minőségű kötó-ezérna csomója 1 ft 20 kr, és 1 ft 60 kr.
Nagy választás ágyterUftk, piqne és tricot-paplanokból, kavés-kendókből és

minden e nembe vágó czikkekből.
Raktárunkban vett czikkeknél nagy előnyül szolgál az, hogy minden megvett, az

árjegygyel ellátott czikk 14 nap alatt nemcsak kicserélhető, hanem egyszersmind ki nem
elégitési esetben az ár vissza is adatik.

Szállítások minden irányban, az ár előleges beküldése mellett vagy utánvétellel
gyorsan és legjobban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemű megrendelések mustra sze-
rént leghamarabb elkészíttetnek.

4i (2-6) KoIIárits József és fiai.
##



36

Előfizetési fölliivas
az egyesült országos magyar kertészeti társulat

1865-ik évi rendes közlönyére,
a hetenklnt két ivén ábrákkal és képekkel megjelenő kertészgazdák és

méhészek szaklapjára, mely az eddigi szerény

Falusi Gazda
czim alatt

jövőre is folytatja pályáját.
Ha a müveit Francziaországban a legjelesb kertészgazdátzati szakmúnek a czime

,Maison restique" (magyarul „Parasztház"), miért ne legyen a kertészek, gazdák méhé-
szek és a természet tudományokkal foglalkozók lapjának czime „Falusi Gazda" . . . .
midőn minden magyar birtokos — plus minus — „Falusi Gazda", azért legyen a lapja is
„falusi Gazda".

őseink ezren éven át szüzén tartották meg e hazát, csak a halál vette meg tolók
adóját. Ma, midőn Falk Miksa szerint — ,,tárgy és „alany" lettünk — egyénenkint . . .
ma ha nem dolgozunk, kisiklik a föld alólunk és jut idegenek kezére.

Miután a haza aié, kié a föld . . . honárulást követ el, ki többet költ — a kétsé-
gessé teszi az ősi birtokot . . . . az okból tehát honfiúi kötelesség azt nemcsak megtar-
tani, hanem daczára a mostoha időknek — gyarapitni.... Mit ugy tehetünk, ha folyto-
nosan tanulmányozzuk azon tényezőket, melyeknek tudása mellett egyéni vagyonunk
gyarapodását s ezzel sxéretett hazánk fölvirágzását eszközölhetjük.

A tudomány és ipar mezején óriás léptekkel halad a világ, ezeknek nyitja — a
szaklapokban van letéve.

.•• Egyes ember mindazon különféle nyelveken megjelenő tudományos müveket be
nem szerezheti, mert százakba, sőt ezerekbe kerülnek, azon okból egyesültünk többen azon
cze'lra : hogy rövid sommában összesitsük mindazokat szaklapban.— melynek pártolására
fölhívjuk ezennel a magyar gazda közönséget . . . . Miután csak mi is ugy teljesíthetjük
terhes föladatunkat ha t hazánkfiai mentői inkább magukévá teszik az ügyet, és gyűjte-
nek mentői több ré,zvevöket — illetőleg előfizetőket. . . igy képessé teszik a kiadót és
•zerkesztöt nagyobb áldozatokra, melyeknek utoljára — csak is a t. gazdaközönség vesz7

hasznát.
Ha minden eddigi t. előfizetőnk legalább harmad magával tisztel meg benünket, az

jy^jr* értékes diszképpel *~?»>rfj
(mely majdnem az előfizetési díjjal fólér) ismét szebb alakban fogunk beköszönteni. . .

Kelt Pesten, deczember 1-ÍÖ napján 1864.

Heckenast Gusztáv, Glrókutl Ferencz,
laptulajdonos. szerkesztő.

Előfizetési föltételek:
Egész évre (január—deczember) 6 ft. — kr.
Félévre (január-június) 3 „ — ,,
Évnegyedre (január—márczius) 1 „ 5O „

T. gyfljtöinknek tiz példányra egy tisztclet-példánynyal kedves-
kedünk. — Az előfizetési pénzeket kérjük egyenesen igy czimezni : a Falusi Gazda
kiadó-hivatalának, Pest (.egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Ezerszeresen megpróbált s czélszerüség tekintetéből a legjobbnak elismert

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

Egy darab ára 10 forint.

Hordozható s vízzel légmentesen zárolt szoba-íirszékek,
darabja 5 fttól 15 ftig.

r melyek minden árnyékszékre alkalmazhatók, s a légvonalat
%.9 és bűzt tökéletesen eltávolítják, darabja 10 ft.

A pakoláshoz megkivántató ládákért darabonkint 1 ft. számittatik.

M I K S I T S KÁROLY, bádogos-mester
RAKTÁRA : rózsa-téren 2-ik szám alatt Pesten. 893 (6—6)

GRIMAULT és TÁRSA
gyógyszerészek

vastartalmú szörpje vörös cliinahéjból
Parisban, 1, rue de la Feuillade.

Ezen legújabb s kellemesizü folyadék-gyógyszer, mely eddig szétbontás nélkül
nem vala összevegyithetó, két alkatrészt tartalmaz, u. m. a vaiat, mint a vér elemét s a
chinahéjat, mint az edzőszerek legkitűnőbbjét. Ezen gyógyszer legnagyobb ered-
ménynyel ott használtatik, hol az erők isméti helyreállitásáról, s a vér normális állapot-
bani hozásáról van szó. Kellemdás fiatal leányok halvány arezszine, gyomorfáj-
dalmak, étvágyhiány, megrongált emésztés, vér-vizibetegség, vér-árvaság, a
nök rendetlensége, leukorrhöe stb., mindazon bajok, melyek ezen, Francziaországban
egészséget fenntartónak elismert orvosszer által gyorsan meggyógyittatnak, vagy eny-
hittetnek. — Raktárak : Németország nevezetesb városai minden gyógyszertárában.

C"3" Magyarországra nézve a főraktár létezik Pesten : TOROK JÓZSEF
gyógyszerésznél a király-utozában 7-ik sz. a. 655 (23—24)

üj képes humorisztikus lap. Egész évre csak 4 ft.
Előfizetési fölhívás

czimü

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4-ik szám alatt)
megjelentek, s minden könyvárusnál, valamint Lampel Róbert pesti, Nagel ésWischán

budai könyvárusoknál kaphatók:

ROBINSON GRDSOE
élete és kalandjai.

Angol után átdolgozva.

F e l n ő t t e k és a nép számára.
Második kiadás. 144 képpel.

16-rét (3 rész. S78 lap.) Egy kötetbe fúzve 50 krajezár. Diszkötésben 1 forint.

100 kis történet
jó kis gyermekek számára.

HOFFJI VX\ FERENCZ után közli MESÉLŐ BÁCSI.
Nyolcz képpel.

16-rét. (194 1.) Kötve 1 ft. Szinezett képekkel vászonsarku kötésben 1 ft. 4Okr.

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

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

Nem szándéka ugyan bohóczként bukfenczeket hányni, de azon lesz, hogy minden,
a közéletben előforduló dolognak megtalálja a mulatságos oldalát, s abba kapaszkodva
igyekezzék maga részére hóditani azokat, a kik szivesebben mosolyognak meg egy-egy
talpra esett ötletet, mintsem arasztos képekkel rőfös vezérczikkeket olvassanak azon
nagy fontosságú kérdésről, vájjon a monopotamai miniszterelnök elől viseli-e a frakk
szárnyát vagy hátul; s a nagy nehezen kisütött mikéntből okoskodjak ki a derék férfiú
politikai érzületét.

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

Óhajtjuk, hogy e tartalomra minél számosabban kíváncsiak legyenek, s e kíváncsi-
ság kielégítése végett tömegesen siessenek a „Füles Bagoly'-ra előfizetni a követ-
kező igen egyszerű utón és módon:

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

A szerkesztőség mindent elkövet, hogy a lap lehetőleg változatos tartalmú legYen.
E végből tisztelettel kér fel mindenkit, hogy mindennemű idevonatkozó közle-
ményekkel őt támogatni szíveskedjenek. Mostani világban mindaz, a mi csak egy
pillanatnyi derültséget is képes előidézni, valódi közkincs, melyet egymással közölni atya-
fiui kötelesség. A közlés tisztét ezennel örömmel magára vállalja a „Füles
Bagoly."

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

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

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

ha nő, egy értékes arany karpereczczel — ha férfl, egy kitűnő sae'p
tájtékpipával kedveskedünk.

Heckenast Gusztáv,
a lap kiadója (egyetem-uteza 4. sz )

Baltás Ferencz (Torkos István),
felelős szerkesztő (kőfaragóutcza2. sz. 1. em )

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

Egész évre (jannár—deczember) 4 fi. — Félévre (jan.--
janins) 2 ft. — Negyedévre I ft.

„_^ Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-példánynyal
szolgálunk. — A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik

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

GRIMAULT és TÁRSA
gyógyszerészek

növény- matico - injectiója
s matico-tokocskái

P a r i s b a n , 1, r u e de l a F e u i l l a d e .
Ezen legújabb gyógyitó szer, mely a gonorhőek gyors és sikeres gyógyítására,

anélkül, hogy stricturákat, vagy a belső részekben gyuladásokat okozna, a matico-perui
faleveleiből van készítve. Dr. Ricord s a párisi orvosok legnagyobb része, mióta ezen
gyógyitó-szer feltaláltatott, minden egyéb ilynemtt szereket mellőznek. A belövelés a
betegség közvetlen kezdetével alkalmaztatik, a tokocskák minden rögzött s elévült
esetekben, melyek a copahű s kubébamag s más egyéb érczes alapokra készített belövelé-
sekre távozni nem akartak, vétetnek használatba.— Raktárak : Németország neve-
zetesb városai minden gyógyszertárában.

C^~ Magyarországra nézve a főraktár létezik Pes ten:TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerésznél a király-utezában 7-ik sz. a. 666 (23—24)

FÜLES BAGOLY

í

I

Előfizetési föltételek 1865-dik évre : a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november 1-tol kezdve : Egy, négyszer haíábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igUtósnál 10 krb»;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézre kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Állóimban : Haasenstein és Vogler.— M.-Frankfurtban :
Otiu Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — és Pesten : a kertész-gazdászati ügynökség i». Józsefte'r, 14. sz. a. Bályeg-dij, külön minden igtatas utón 30 ujkr.

Egmont és Hoorn grófok emlékszobra Brüsszelben.

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

Napjainkban, midőn végre nálunk is is-
mételt izben fordulnak elő szoboremelési
szándékok és tervezetek, s midőn átalában a
képzőművészetek iránt növekvőben van a
közfigyelem: nem látszik feleslegesnek, is-
merni azon mozgalmakat, terveket és kész
müveket, melyeket e téren más országok ha-
sonló törekvései felmutatnak. Bizonyára ér-
dekes lesz tudnunk, minő alakban örökitik
más nemzetek az ö jeleseik
emlékét.

Nem régiben, a múlt évi
deczember 16-án, a kicsiny, de
müveit belga királyság főváro-
sában, Brüsszelben díszesen ül-
ték meg a köztiszteletben álló
Lipót király születése napját. E
napon leplezte le a belga nép
Brüsszel piaczán két legnép-
szerűbb szabadsághösének ket-
tős emlékszobrát. E két hős:
Egmont és Hoorn grófok, kik
egykor II. Fülöp spanyol ki-
rály vallásbeli türelmetlensé-
gének áldozatai gyanánt vér-
zettek el.

Elmondjuk röviden e két fér-
fiú élettörténetének főpontjait.

Lamoral, Egmont gróf, kit
a németek nagy költője, Goe-
the is dicsőitett egy drámájá-
ban, 1522-ben előkelő hollandi
családból született. A hadse-
regbe lépvén, V. Károlyt 1544-
ben Afrikába követte, hol vi-
tézül tüntette ki magát. Mint
lovassági parancsnok, II. Fülöp
király alatt is több csatában
kitűnő részt vett.

Nem csekélyebb vitézséget
s elszántságot tanúsított ama
csatákban Montmorency - Ni-
velle Hoorn gróf, ki szintén
1522-ban született, a leggazda-
gabb független főurak egyike
v ^ t Német-alföldön, azon ki-
v u l az államtanács elnöke, a
spanyol király flamandi testő-
le™lk/aPÍtánya s a flandriai
hajóhad t e n g e /

. . A ° ^ t a l f ö l d i népGran-
vella bibornok törekvései ál-
tal, ki itt is a spanyol inquisi-

Egmont és Hoorn grófok emlékszobra Brüsszelben.
Fraikin A. mintázata szerint.

4-ik szám. Tizenkettedik évfolyam.

Pest, január 22-én 1865.

tió és felesleges püspökségek felállítását szor-
galmazta; rendkívül fel volt izgatva, s Eg-
mont gróf, az Orániai herczeg és Hoorn gróf
írásban jelenték ki a királynak, hogy ha a
bibornokot mielébb vissza nem hivatja, ez
még lázadásba hozza az országot. Fülöp a
felszólalásban fölségsértést látott, azonban
eltitkolá haragját s haza rendelte a biborno-
kot, helyébe azonban a hirhedett Álba her-

czeget küdte helytartóul, spanyol és olasz
katonákkal, Németalföldre. Ennek első dolga
az volt, hogy Egmont és Hoorn grófokat el-
fogatta, s 1568-ban Brüsszelben kivégeztette.

E két véráldozat emlékszobra, melynek
rajzát itt adjuk, Fraikin franczia szobrász
által van bronzba öntve s ugyanazon téren
áll, hol a két nemes fő a bakó bárdja alatt
hullott le. E hely megválasztása sok időbe

került, s csak több hosszas tár-
gyalás és számos művész véle-
ményének kitudása után sze-
melte ki végre a brüsszeli
községtanács a nevezett helyet.
Ez pedig a városház előtti tér.
Atellenében áll az épitészeti
jelességéről ismeretes királyi
lak. Ez utóbbi előtt áll a
kettős szobor egy izlésteljes
kut felett. A művész azon pil-
lanatot örökité meg, midőn
Egmont és Hoorn grófok a
vesztőhelyre indulnak.

E korszak történelmi ha-
gyományai szerint tudva van,
hogy Egmont gróf, midőn a
vérpadra indult, egy zsebken-
dőt tartott kezében s régi baj-
társait, a kikkel találkozott,
köszöntötte. Fejét tollas kalap
fedé; alsó öltönyéről, még mi-
előtt börtönét elhagyá, maga
vágta le a gallért; felöltönye
karmazsin piros szövetből volt
s erre vetette köpenyét.

Ugyanazon források sze-
rint, Hoorn gróf egy milánói
redős kalapot erősen összeszo-
ritva hordott kezében. Arczá-
nak kifejezése, a méltdságos
alak egész tartása hiven tük-
rözék a nemes férfiú visszafoj-
tott dühét, melyet azon gon-
dolatnál érzett, hogy hazája
iránt tett érdemeiért ez a ju-
talma ! — Egmont magatartása
az emléken talán nyugottabb,
lemondóbbjde kevésbbé büszke
is, mint a Hoorné.

Szorosan véve a dolgot, né-
mileg hibáztatni lehetne a két
alak egymás mellé állítását,
miután történelmileg bizonyos,


