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Az első cs. kir. szabad, dunagőzhajózási-társaság.

A személyszállító gőzösök

MENET
1865. évi április 19-töl kezdve további rendelkezésig.

Heckenast Gusztáv kiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4-ik sz.) megjelentek,.
és Báth Mór pesti, Nagel és Wischán budai könyvárusoknál kaphatók:

A DUNÁN.
Lefelé.

Llnczröl Becsbe naponkint 8órakor reggel.
Bécsből (Duna-csatorna) Pozsonyba:

(a helyi-gőzössel) naponkint 5 órakor
délután.

Bécsből Pestre: naponkint 6'/» órakor
reggel.

EsztergombólVácz Pestre: naponkintö'/a
órakor reggel a helyi-gőzössel és 4 óra
felé délután a bécsi hajóval.

Váczról Pestre: naponkint 7% órakor reg-
gel és 1 órakor délután a helyi-gőzössel
és 5 óra felé este a bécsi gőzössel.

BogdánybólSz.-Endre és Pestre: napon-
kint 5 órakor reggel.

Pestről Soroksár, Ráczkeve Tassra:
naponkint S'/a órakor délután.

Pestről mohácsra: naponkint 6 órakor
reggel.

Pestről Zimonyba : hétfőn, szerdán és
szombaton 6 órakor reggel.

Pestről Orsova. Giurgevo, Galacz- és
Konstantinapolyba: szerdán 6 órakor
reggel.

Zimonyból Orsova, Giurgevo, Galacz és
Konstantinápolyba: csütörtökön reg-
gel, a pesti személyszállitó-gőzös megér-
kezte után. (Orsovánal hajóváltoztatással.)

Baziaschról Orsova, Giurgevo, Galacz és
Konstantinápolyba: csütörtökön dél-
előtt, a pesti vasúti vonat megérkezte után.
(Orsovánal hajóváltoztatással.)

Orsováról Giurgevo, Galacz és Kon-
stantinápolyba: pénteken délben.

Fölfelé.
Bécsből Linczre: naponkint a Duna-csa-

tornából 6 órakor reggel, Nussdorfrél
7 órakor reggel.

Pozsonyból Bécsbe (a helyi-gőzössel):
naponkint 6 órakor reggel.

Pestről Bécsbe : naponkint 6 órakor este.
Pestről Vócz és Esztergomba: naponkint

4 órakor délután a helyi - gőzössel és 6
órakor este a bécsi haj órai.

Pestről Vaczra: naponkint 10 órakor dél-
előtt és 8% órakor délután a helyi-gőzös-
sel és 6 órakor este a bécsi hajóval.

Pestről Sz.-Endre ésBogdányba: napon-
kint 4'/Í órakor délután.

Tassról Ráczkeve, Soroksár és Pestre:
naponkint 5 órakor reggel.

Mohácsról Pestre: naponkint 8 órakor
este.

Zimonyból Pestre: hétfőn, szerdán
szombaton 2 órakor reggel.

Baziaschról Pestre: pénteken délfelé.
Orsovaról Pestre: pénteken reggel.
Galaczról Orsova, Ziinony és Pestre:

( l á l Ohétfőn reggel (hajóváltoztatással Orso-
vánal).

Konstantinápolyból Galacz, Orsova, Zl-
mony és Pestre: csütörtökön 3 órakor
délután. (Orsovánal hajóváltoztatással.)

mohács-pécsi vasúti vonatok a személyszállitó-gözösök mene-
teivel Mohácsról és vissza közvetlen összeköttetésben állanak

Gjwsliajózási összeköttetés
Bécs, Pest, Baziasch, Giurgevo (Bakarest), Braüa,

Galacz ( Jassy), Konstantinápoly és Odessa között.
I. Bécsből: vasárnap 6'/» órakor reggel.

Pestről: hétfőn 7 órakor reggel.
Baziaschról: kedden8'/sórakor reggel.

Érkezés: Giurgevoba : szerdán délben.
Czernawodára: szerdán este.

',, Konstantinápolyba: pénteken
reggel.

„ Galaczra: csütörtökön reggel.
II. Baziaschról szombaton8'/» órakor regg.

Érkezés: Giurgevoba: vasárnap délben.
„ Czernawodára: vasárnap este.
„ Konstantinápolyba : kedden

reggel.
,, Galaczra: hétfőn reggel.

I. Galaczról: pénteken 10 órakor délelőtt
Konstantinápolyból csütörtökön S óra

kor délután.
Czernawodáról: pénteken este.
Giurgevoról: szombaton 7 órakor regg,

Érkezés: Baziaschra: hétfőn délután.
,, Pestre: szerdán reggel.

II. Galaczról: kedden 10 órakor délelőtt.
Konstantinápolyból: hétfőn 3 órako

délután.
Czernawodarél: kedden este.
Giurgevoról: szerdán 7 órakor reggel.

Érkezés: Baziaschra: pénteken délután.

Az Odessába való utazás Galaczon át a császári orosz gőzösökkel
vagy Küstendjén át az osztrák Lloyd gőzöseivel történhetik.

A T I S Z Á N .
Szegedről Zimonyba: szerdán reggel.
Szegedről Tokajba:

kön.
minden csütörtö-

Ziinonyból Szegedre : vasárnap délben.
Tokajból Szegedre : minden vasárnap

napkeltekor — fog indulni.

A S ZÁVÁN.
Sziszekről Zimonyba: hétfőn reggel. | Zimonyból Sziszekre: csütörtökön 6 ón

történelmi emlékek.
Kiadja

SZALAY LÁSZLÓ.
Gróf Károlyi Sándor

ÖNÉLETÍRÁSA
Pulay Jánosnak

SMTHMÁRI BÉKESSÉGRŐL
i r t m u n k á j a .

(A „Magyar Történelmi Emlékek" IV. és V. kötete.)
Nagy 8-rét, két kötetben (XXIV. 390—506 lap fűzve 8 ft. 40 kr.

AZ AUSZTRIAI BIIODALOM
jelesen a.magyar koronaországainak

statistikai kézikönyve.
Irta

dr. KOMK SÁNDOR,
egyetemi jogtanár, magyar tud. akadémiai lcv. tag.

Nagy 8-rét (XIV. 670 lap), fúzve 5 ft.

VILÁGTÖRTÉNET TANKÖNYVE
Tekintettel a műveltségre, irodalomra és vallásra.

ma Dr.Weber György.
A tizedik bővített eredeti kiadás után magyarítva.

Kilenczedik füzet.
Ezen munka 20 ötives füzetben jelenend meg. — Egy egy füzet előfizetési ára 40 kr. —

A füzetek hónaponkint rendesen adatnak ki.

A

tüdöhólyagcsák hámja
jr« i « * * s.

«. BAKODY TIVADAR,
Egy kömetszetü táblával.

24 lap), nagy 8-rét alakban. Ára 40 kr.

tudor.

A szerb-bosznya-part hosszában:
Brcskáról Schabáczra: kedden délután.
Schabáczról Belgrádra: szerdán reggel.
Belgrádról Orsovára (Baziasch érinté-

sével) : csütörtökön reggel.

Belgrádról Schabacz ésBrcskára: hétfőn
reggel.

Orsováról Belgrádra (Baziasch érinté-
sével) : pénteken reggel-

A személyszállító-gőzösök megérkezése Pestre:
Bécsből: naponkint 7 óra felé este.
Mohácsról: naponkint 3 óra felé délután.
Zimonyból: vasárnap, kedden, csütörtökön

Orsováról és a Dnnafejedelemségekból:
vasárnap 3 óra felé délután.

Galaczról (gyorshajóval) : szerdán reggel.
3 óra felé délután.
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fóügyvivősége Magyarországon.

A gyakorlati

ORVOSTAN KÉZIKÖNYVE
KITNZE

hasontartalmu munkája nyomán és a magyarországos egyetem irányának:
tekintetbe vételével kidolgozta

SZABADFÖLDI MIHÁLY.
Nagy 8-rét. (422 lap.) Fúzve 4 ft.

ÁLLATGYÓGYÁSZAT,
vagyis: a lovak, szarvasmarhák, juhok,kecskék es sertések,s egyéb hasznos

házi-állataink betegségeinek megismerése s gyógyitása.
Állatorvosok, falusi gazdák és gazdatisztek számára.

írták „
E I S M M Á Y E R S Á N D O R , | " G Ö B E L G O E L E S T I N ,

klev. állatorvos 8 a m. k. állatgyógyintézet t oki. állatorvos.
tansegéde, és S (2—8;

Második kiadás. — Számos a szövegbe nyomatott ábrával.
8-rét. (336 lap.) Fűzve 80 kr.

Kiadó-tulajdonos Heckenast GUHEUV. — Nyomatott saját nyomdíjában Pesten, 1865 (egyetem-utcza 4-ik szám alatt).

39-ik szám. Tizenkettedik évfolyam.

Pest, szeptember 24-én 1865.

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

Hirdetési dijak, a Vasárnapi l ' j sá R és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november 1-től kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatasnál 10 krba;
báronuzor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket eliogad, Hamburg és Altonában: Ilaasensteiii és Vogler. — M.-Frankfurtban:
0 t t * Mollien és Jaeger könyvkereskedése; B i r s b e n : Oppelik Alajos, — és Pesten: a kertész-gazdászati ügynökség is. József-tér, 14 sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

János Zsigmond, I. Zápolya János király
fiavolt,ki atyja temetése alkalmával szintén
királylyá lön választva és megkoronázva;
de a ki a török kétszinüsége s a hazafiak
pártoskodása és a hon innét következett
elgyengülése miatt atyja országába s királyi
jogaiba soha sem léphetett, hanem majdnem
utolsó életórájáig küzdve csak Erdélyország
és a hozzá tartozó magyarországi részek feje-
delemségét volt képes maga részére bizto-
sitni, s azt tényleg bírta- is. —

E fejedelem életrajza nem rég egy erdé-
lyi vállalatban*) megjelent. János
Zsigmond életében tömérdek a
költőinek látszó, sőt csaknem tra-
gikai esemény. Amaz életrajz
nyomán menve, állítjuk össze
ezen képet, mely e lap olvasóit
bizonyosan érdekelni fogja.

I. Zápolya Jánost a nemesség
hasonlithatlanul nagyobb része,
a Verbb'czypárt, törvényesen ma-
gyar királylyá választotta, e vá-
lasztásban csak azt a formahibát
követték el, hogy nem az özvegy
királyné, sem nem a nádor hivta
egybe a választó országgyűlést,
és azt azon okból, mert a nádor
néhány elvrokonaival mást akart,
az özvegy pedig az országból ki-
ment vala, — törvényes köteles-
ségét magán indokoknál fogva
egyik sem teljesítette. Tizennégy
éves belháboru lett a meghason-
lás következése, a mi utoljára
egy oly békével végződött —
Nagy-Váradon 1538, — melyet
egyik szerződő fél sem kötött tel-
jea őszinteséggel. Zápolya, a haj-
lott korú s megrongált egészségű
király, n ép e kérésére 1539-ben nő-
sült, arájává a bájos lengyel Iza-
bellát választotta, kitől tiz hónap
múlva 1540. jul. 7-én fia született,
az a csecsemő, a kinek mint már német her-
czegnek op p elni bujdosása alatt készült 16
éves kori arczképét az olvasó itt maga előtt
látja. Miért nősült az agg király, megma-
gyarázható a váradi békekötés azon pontjá-
ból, mely meghatározza, hogy ha Zápolyá-

•) Keresztény Magvető, II kötet, Kolozsvárott 1863.

János Zsigmond erdélyi fejedelem.
(1540-1570.)

nak fiúörökose nem lesz, Összes országai Fer-
dinándra maradnak.

S ime fiörököse született, a király-apa
13 nap múlva meghalt, a fiu a temetésen
megkoronáztato!t, az özvegyet előbb szépen
kérték országai átadására, azután haddal tá-
madták meg, szinte egy évig ostromolták
ágyúval Budavárát, titkos küldöttek, fényes
Ígéretek s fenyegetések által a királynő szi-
vét ; az félt is, hajlott is, utoljára még is el-
utasította az alkudozókat. Egy borzasztó
ostromtüzelés alkalmával a vár kazamatái-

J Á N O S Z S I G M O N D .

ban ölébe fogva mentette meg kisdedét.
Kétségbeesésében a törökhöz küldött segít-
ségért, az eljött, felmentette Budavárát, s a
zultán magához kérette a csecsemő királyfit.
Az a hir terjedvén el , hogy elveszteni
akarják: a királynő vonakodott teljesitni a
magas ur kívánságát; végre még is rá állt.
Kivitték a Buda-Pest alatt táborozó török

hadsereg közé — egy győzelemittas és a
hadi szerencse által dölyfössé lett császár, s
egy féktelenkedni hajlandó katonaság kezei
közé. Élete és sorsa felett török basák tana-
kodtak, némelyik szóba hozta, hogy a kirá-
lyi csecsemőt magukkal kellene vinni, mások
ellenezték, utoljára megszabadult s anyjá-
hoz visszaküldetett.

Néhány nap múlva Budavárába beizent
a szultán az özvegy királynőnek, hogy gyer-
meke még kis koru ; maga mint asszony nem
képes a pártoskodó magyarokat féken tar-

tani s akkora országot a német
ellen megvédeni: költözzék tehát
ki Budáról, engedje át neki Ma-
gyarországot, ö viszont átadja
.Erdélyt néhány magyarországi
megyével, s ha fia majd felnő,
annak visszaadja atyja egész bi-
rodalmát. És a királynő Erdélybe
távozott, vive magával mély
megaláztatása érzetét s királyi
férje és szive koronáját — kis
fiát!

A királyné és fia gyámjai,
az ősz és hü Petrovics, a ravasz
és uralkodásra vágyó Martinuzzi
voltak. Petrovics mindent meg-
tett védelmökre, de Martinuzzi-
val szemben igyekezete meghiú-
sult. Nyilvánosan rettentette a
Ferdinánddal való kiegyezéstől,
titkon alkut kezdett nevökben.
Ferdinánd követei 1543-ban el-
jöttek, alkudoztak és siker nél-
kül visszamentek. 1548-ban má-
sodszor is próbát tettek, ismét
hasztalanul. Harmadszor Marti-
nuzzi lön megnyerve, veres övvel,
érseki hivatallal; most márl549-
ben ö látott a dologhoz, s három
évi erőfeszitett küzdelem után
1551-ben kivitte, hogy: Izabella
országáról lemondott, maga és fia

nevében, a koronát átadta s cserébe az
oppelni herczegséget kapta: másodszor lett
száműzött, fiával együtt. Erdély áldott földe
helyett a terméketlen, sovány Oppelnt adták
neki, hol még helye sem volt egyelőre, a hol
fejét lehajtsa Martinuzzi e bűnéért
megbünhödött, Izabella pedig négy évi ön-
kéntes száműzetés után 1556-ban fiával
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együtt Erdély fejedelmévé választatott s
Kolozsvárra nagy pompával és örömujjongás
közt hozatott be s avval együtt uralkodott
1559. szeptember hónapig; ekkor meghal-
ván, az uralkodás húsz éves üára szállott.
Ez politikájának sarkpontjává két dolgot
tett: hogy a magyar nemzeti királyság he-
lyébe az erdélyi nemzeti fejedelemséget ala-
pítsa meg, és hogy az országában már meg-
indult reformatiót bevégeztetni segítse.

Meg is felelt mind a kettőnek. Békés
alkudozások és háború utján kivitte, hogy
Erdély önálló fejedelemségnek elismertetett;
annak alkotmányát néhány becses ponttal
gazdagította, a törvényeket magyarul kez-
dette hozni, stb.; másfelöl pedig iskolák
építése, jeles tanárok képeztetése, nyomda-
állitás, nemzeti zsinat-tartás és nyilvános
vitatkozás utján a nemzeti irodalomnak az-
előtt soha nem tapasztalt lendületet adott. A
vallásos mozgalmak között utoljára maga is
az unitárius vallást vagy az egyetlen egy Isten
hívesének tanát fogadta el s azt Erdélyország
törvényeibe beczikkelyeztette. Mindez által
pedig kieszközölte,hogy az ország közérzülete
a reforinatio elfogadására teljesen megért s
a vallás és lelkiismeret szabadsága törvény
által biztosíttatott, a mivel némely népek
még ma sem dicsekedhetnek. Örökre emlé-
kezetesek lesznek egyik zsinat végén mon-
dott amaz intő szavai a papsághoz: káromló
és gúnyos iratoktól Őrizkedjenek s egymást
sem nyilván, sem titkon ne szidalmazzák,
mert istenfélő papokhoz nem illik, bárkivel ü
gyalázkodni. Egyébiránt megengedi, hogy
ezután is mindenik fél vitatkozhassék, egy be-
gyülhessen s vélekedését ki is nyomtathassa,
az lévén akarata, hogy birodalmában teljes
vallásszabadság uralkodjék János Zsig-
mondnak egészen magyar volt a lelke és
jelleme: vidáman, nyájasan beszélgetett és
időzött alattvalóival, szerette tudós férfiait,
művészeit, a fehérvári fejedelmi lakhelyet
pompás és nagyszerű lakká alakította; s
csodálatos, hogy mégis élete csaknem foly-
tonos veszélyben volt. 1559 ben Báthori
Endre anyjával együtt meg akarta etetni;
1561-ben hegedütanitója hegedűjébe rejtett
tőrrel szándékozott öt kivégezni; 1562-ben
egy titkos cselszövény eszközei a székelye-
ket támasztották föl ellene; 1565-ben a szul-
tánhoz tett útjában volt koczkára kitéve az
élete; hadviseléseiben a golyó fenyegette;
1568-ban uj ármányt forraltak ellene, sőt a
midőn 1551-ben országukból kibujdostak,
már akkor kalandor törökök kezébe akarták
juttatni.

Végre sok baj és küzdés után meghalt
1571-ben márczius 14-kén.

Márvány koporsója máig a károlyfehér-
vári székesegyházban van anyjáéval együtt.
A fenn emiitett értekezés Írójának szavaival
végzem ismertetésemet. „János Zsigmond-
nak kortársai egy veszélyes politika miatt,
melynek ő útjában állott, élete ellen kilencz-
szer hánytak lest, de a Gondviselés meg-
mentette; sok balértesitést hagytak hátra
felöle az utókornak csak azért, mert gyűlöl-
ték (unitárius) vallásáért De a közel
háromszázados sir halottját e politika befo-
lyásától etnancipálni kell s a szenvedélynek
idejf, az igazság előtt elnémulnia." V—.

Zrínyi Boldizsár.
Rémesen csik« rg a
Gréczi börtön zára . . .
Rácsukták az ajtót
Zrinyi Boldizsárra.
. . Hajh az a vasajtó
Nyihk-e meg újra, —
Es ha megnyílik majd, —
öröm-e vagy búra? —
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„Ártatlan vagyok én,
S békés, mint a sírlak, —
Ha csak az nem vádol,
Hogy Zrínyinek hínak . . .
Szenvednem sokáig
Itt azért mért kéne?" —
Zrinyi Boldizsárhoz
így beszélt reménye.

Hajh, de a reménység
Félénk kis madárka . . .
Elrepült azonnal,
Hogy lánczát megrázta.
S a szegény rab ifjú
Bús valóra ébred:
Látja végtelenjét
Gyászos börtön-éjnek. —

Századokra nyúl a
Börtön-élet éde,
Még is annyiszor jött
Év a másik évre, —
S egyre súlyosabb lőn
Mindenik nyomása. —
S a rab ifjú arczán
Mély redőket ása . . .

A tűnő idővel
Tépelődik Zrinyi:
„Kegyelem jön-e, s ha
Jön, mikor fog jőni? —
Vagy talán örökre
Eltemettek élve:
Hogy családom, bennem
Gyászos véget érne?" —

,,Oh az én családom! . . .
Mily sötét nagy képek!" —
S lelke, börtönének
Szűk falán kilépett,
S szárnyra kelt a légben,
Mint szabad madárka,
És leszállt a múltra,
E nagy rónaságra. —

. . . Látja ottan Miklóst:
Bajnokát Szigetnek, —
EB szeméből égő
Könycseppek peregnek . . .
„Oh mi fény sugárzik
E dicső halotton! —
Mért nem éitem akkor.
S mért nem haltam ottan?" •

Látja apja bátyját:
Miklóst, a dalnokot; —
Lesben az orvadászt,
Ki rá ólálkodott . . .
És megrázza lánczát:
,.Oh szégyen, gyalázat,
így halni a haza
Legnagyobb fiának!" —

S látja (oh mi szürnyü!)
Es szemét takarja . . .
A bakó most sújt le
Két derék magyarra. —
Egyik anyja vére,
Másik apja, Péter.*) —
Egy nemzet kiséri
Sorsuk szent részvéttel. —

Átrepül mo*t lelke
Az édes anyára . . .
Az is olyan fogoly,
Az is olyan árva. —
Nem is tudva bűnét,
Nem is kapva vétken, —
Arulgó irigyek
Ugy zárták el épen. —

Nézi, ugy elnézi
Azt a roncsolt képet, —
Melyet az őrülés
össze-vissza tépett . . .**)
— És &i őrült arczra
(Oh mi lázas eszme!)
Láthatatlan kéztől
Bajusz, szakái festve . . .

Boldizsár a légben
Ugy kapkod utána . . .
Törülné a képet,
Ah de már hiába! . . .

*) Frangepán Kristóf és Zrinyi Péter egy napon fe-
jeztettek le. — I. B.

*•) Frangppán Katalin, több történész állítása sze-
rint, megőrült börtönében. — /. B.

Ott lebeg a falon
Rémesen, sötéten,
Bár hová tekintsen,
Saját árnya-képen. —

Hozza már a futár
Bécsből a kegyelmet. —
,,Jó futár nem kell már
Zrinyinek kegyelmed!" —
Görcsösen felkaczag
És az árnyat hajtja . . .
„Istenem, teremtőm,
Könyörülj meg rajta!"

Ilyés Bálint.

A harangok szava.
A tóparton, hol füzek árnya
Borong a kék tükör felett,
Állok némán, s mintha a mélyből
Hallanék csöndes éneket.

A harangok harmóniája
Magasztos dallá összecseng,
A fölmorajló hang lelkemben
Viszhangra kél, imába zeng.

A csöngetyünek síró hangja,
Mint metsző, éles fájdalom,
Ugy átsivít, ugy átverődik
E magasztos, e szép dalon.

Majd mélabúsan búgva zendül
A nagy harangnak mély szava;
A tó megrendül hallatára,
Remeg a sziklák érczfala.

Ah mennyi bú! ah mennyi bánat
Zúg e hangokon szerteszét!
Ah mennyi vigasz, bátorítás
Hallatja bennök énekét!

E dallamok magasztos szárnyán
Lelkem égig emelkedik!
Míg büszke szívem megalázva
Lehull a föld göröngyéig.

Komócsy József.

Kicsi és nagy a természetben.
Legnagyobb kevélységünket gyakran

abban helyezzük, hogy számaiokkal a vi-
lágot kormányozzuk, felette uralkodunk.
Nincs semmi, mit a tudomány a számok me-
rev formái közé nem kényszeritett volna. Az
képes az ő észközeivel a legkisebb dolgokat
is megmérni, a lepkeszárny porocskáit úgy-
mint vérünk golyócskáit és a tűzkő láthat-
lan kovapánczélkáit, ha mindjárt nem ta-
lálna is számára más számot, mint egy vo-
nal ezredrészeit. A tudomány méri földünk
magasait és mélyeit, számitja az évek ezreit,
melyek alatt felületének rétegei képződtek.
Az számitja az ég világait, méri azok nagy-
ságait, távolságait és mozgásait. Sőt még a
népek jóllétét, azok egészségi, művészeti- és
műveltségi viszonyait is meg tudja a számok-
kal mérni.

Az emberi ész ezen diadala felett némely
dolgokat feledni szoktunk. Feledjük, hogy a
szám nem mindig szerez nekünk fogalma-
kat, hogy a szám még nem képes ítéletünket
a nagy és kicsi felett megalapítani. •

Ha szokva vagyunk kis mértékkel mérni,
ha kicsiségek világában élünk, akkor min-
den idegen annál nagyobbszerünek látszik
előttünk. Ezt mindenkinek tapasztalni kell,
midőn lakhelye rónáit elhagyva hegységek
közé megy, midőn egy kis vidéki városból
egy nagy város tolongásai közé jut, midöA
az örökös béke unalmas egyformaságát egy-
szerre a világtörténet zivatara szakítja félbe.
Lassankint hozzászokunk a nagyobb mér-
tékhez, a szédülés a merev mélységek felett
elhagy, a székváros pompái feletti bámula-
tunk kisebbedik, és a történelem nagyszerű
alakjai megszűnnek nekünk imponálni.

így minden nagy és minden kicsiny, a
mint azt egyedül magában, vagy a maga
helyzetében az egészhez, tekintjük. Az egyes
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ázalag állatka nem tűnik fel előttünk, mert
azt csak a felfegyverzett szem pillantja meg.
A mint azonban Dovernél a Round-Down-
szikla 1843-ban 185 mázsa lőpor ereje által
a légbe röpittetett, és 20 millió mázsa mész-
köomladék 24 hold területet 30 láb magas-
ságban fedett be, akkor bámulá az ember
ezen kis lények nagyságát , melyek ezen
sziklát fólépitették, melyek tehát oly mun-
kát vittek véghez, melynek lerontása az
ember legnagyobb romboló erejét vette
igénybe. A hódolat érzelme ragad meg
minket, midőn a Chimborazzót megpillant-
juk, mely 20,000 láb magasságig a felhők
közé emeli fel sziklaboltozatát. És mégis mi
az a föld roppant tömegéhez képest ? annyi
mint egy tekegolyón egy homokszemecske.
A 750 mérföld hosszura nyúló Amazonfo-
lyam 90,000 Q mérföldet magában foglaló
folyamterületével és 30 mérföld széles, ten-
gerszerü torkolatával, csudának tetszik előt-
tünk a folyók között. Mi azonban az ö víz-
tömege, mi a föld minden folyamainak víz-
tömege azon 4*/2 millió köbmérföld víztö-
meghez képest, melyet a tenger magában
foglal, melynek medrét a föld minden fo-
lyói csak 40,000 esztendő alatt töltenék
meg! A tenger sótartalmát alig veszszük
figyelembe, és mégis a benne foglalt só
150,000köbmérfóldre terjedő tömeget tenne,
oly tömeget, mely az öszes Alpeseket 5-ször
felülmúlná, és a Himalája hegyeknek majd
2/3 adat tenné. Leggazdagabb sóforrásunk-
nak, t. i. Minden mellett a neusalzwerkinek,
mely minden 24 óra alatt 68,800 köbláb
vizet szolgáltat, 2 millió évig kellene folyni,
hogy csak egy köbmérföld sót szolgáltas-
son! Egy 44 láb vastagságú kőszéntelep
nem tetszik nagynak előttünk. Ha azonban
létesülésére gondolunk, ha megfontoljuk,
hogy a meleg fóldöv legbujább növényte-
nyészete m llett csak 9 hüvelyk vastag
humusréteg képződése közel egy évszázadot
igényel, hogy ezen rétegnek még 27-ed ré
szere kell összenyomatnia, hogy a kőszén
tömöttségét elérje, ho^y tehát ama 44 láb
vastagságú kőszénréteg a legbujábbb nö-
vénytenyészet mellett több mint 150,000 év
munkájába került, akkor bámuljuk nemde
azon nagyságot, melyet a természet ezen
gyenge rétegekben leleplez?!

Megszoktuk, hogy örömest használunk
kis mértékeket ott, hol valamely dolog nagy-
ságát, ki akarjuk emelni, hogy magunkat,
vagy másokat meglepő számok által elámi-
tsuk. Jobban hangzik, ha 50 angol mérföld-
ről szólunk, mint ha 10 geogr. mérföldet
emiitünk. Egy óra hosszúnak tetszik, ha
86,400 másodperczére gondolunk. '0,000
frank jobb tökének mutatkozik, mint 400
font sterling.

Hol azonban nem akarjuk magunkat
ámítani, hol valamely nagyságról tiszta fo-
galmat akarunk szerezni, ott azon igyek-
szünk, hogy a nagy, hangzatossága által
megvesztegető számokat egyszerűsítsük, s
ennélfogva nagyobb ni értékeket alkalma-
zunk. Mint a falulakos, ki távolságokkal
soha nem törődött, mégis tudja a legköze-
lebbi nagy város távolságát, habár soha nem
volt is ott: ugy a tudós is, tudván hogy a
nap 21 millió mérföld távolságra van tő-
lünk, méréseinél ezen mértékegységet hasz-
"álja, mely nála oly szokottá lett, mintha
e zen utat többször megtette volna. Mint a
falulakos tudja, hogy egy gyalogoló annyi
és annyi óra alatt ér el a városba, ugy
tudja a tudós is, hogy a világosság, ezen
legyorsabb futár 8 perez alatt érkezik a
napból földünkre. A tudós tehát nem kérdezi
vajjon van-e fogalma azon millió mérföldek
nagyságáról, hanem azokat már mint föld-
távolt összefoglalta és méréseinél mint mér-

tékegységet használja; nem kérdezi, vajjon
képes-e a föld Tömegét, mely számítása szerint
2,650 millió köbmérföldet teszen és 13%
quadrillió fontot nyom, megmérni és megla-
tolni, hanem méri és latolja vele minden
további tűnődés nélkül a szomszéd planétá-
kat. Ö képzeletében a földet egy kender-
maggá változtatja és azt a 14 hüvelyk átmérő-
vel biró napgolyótól 63 lépés távolságra he-
lyezi, hogy azután 329 lépés távolságban az
1V4 hüvelyk átmérőjű Jupiter és 616 képes tá-
volságban az iy 2 hüvelyk átmérőjű Saturnust
helyezze el. Ezen mintában Neptun, az is-
mert legszélső bujdosó csak 2500 lépés tá-
volságban és a nap körül keringő üstökösök
csak 2 mérföld távolságban találhatnak he-
lyet.

Most következnek az állócsillagok. —
Azonban a tudós említett mértéke, a földtá-
vol, már nem elegendő arra, hogy az itt már
ezerekre és milliókra rugó távolságokat
megmérje, mert itt, hol valódi fogalmak után
törekszik, kerüli a roppant számokat. Tehát
nagyobb mértéket keres, és azt feltalálja a vi-
lágévben azon távolságban, melyet a világos-
ság egy év alatt befut. Ezen égi mérföld, mely
63,000 földtávolt, vagy 1,300,000,000,000
mérföldet foglal magában, kétségkívül előtte
sem egyéb, mint egy képzelt mérték, mely-
nek ezred részéről sem bir fogalommal, azon-
ban a korlátolt ész határai közöttjmégis helyet
csinál az ujabb számok számára. A mi rop-
pant álló-csillagvilágunk, a tejút egyik vé-
gétől a másikig megmérve, 8000 ilyen világ-
évet teszen. Végre a ködfoltok ezreihez az
ég hátterébe jut az ember, és itt megint
távolságok tárulnak föl, melyek milliókra
terjedő világéveket foglalnak magukban; az
emberi ész azonban ezen óriási világokat
megint pontokká szorítja össze, hegy azok
nagyságával, mint lábakkal és mérföldek-
kel, ujabb és nagyobb távolságokat mérjen
meg. A mi előbb a bujdosók rendszere volt,
azzá teszi most az álló-csillagok rendszerét
és a ködvilágot. így szerezhetünk képet
magunknak a világépület kiterjedéséről,
nagy számok nélkül és épen azért, mert ke-
rüljük azokat.

Uj-Hollandia ős lakosairól beszélik, hogy
nyelvök 7-nél nem képes nagyobb számot
megjelölni, hogy nálok, a mi 7-en fölül van,
az mind „iszonyú nagy". Mi kétségkívül
tovább vittük, mi ezreket és milliókat szám-
lálunk. Azonban a mi fogalomképességünk
is eléri az ő határait, melyeken tú a legha-
tározottabb szám sem egyéb, mint határo-
zatlan sokaság. Hol szokva vagyunk bizonyos
mennyiségeket mint egészet tekinteni, és a
szemlélődés által gyakorolva vagyunk, ott
az oly adatok, mint 1O00 forint, 1000 láb,
jó jelentőséggel birnak. Hol azonban soha
számítani nem tudtunk vagy nem kísérlet-
tünk, ott a nagy számokkal mindjárt készen
vagyunk, jeléül annak, hogy megint bizony-
talan mennyiségek vannak előttünk. Ha,
kérdeném az olvasót, hány csillagot lát az;

égen egy derült, csillagos éjjelen, bizonyára
azt felelné, hogy milliókat! S ha mondanám
neki, hogy fegyverzet nélkül a legjobb szem
sem lát többet (a mi északi egünkön) 2342
csillagnál, nem hinné el, mig egy jó ég-
térképen állításomat be nem bizonyítanám,
s előtte az első egész a hatodik nagyságú
csillagokat (mert szabad szemmel csak ezek
láthatók) elő nem számlálnám. Hát ha kér-
deném: mennyi épitő-anyagot hordott össze
az ember 6000 év alatt? Valószínűleg azon
uj-hollandi feleletet kapnám tőle, hogy
„iszonyú sokat!" Mennyit, azt nem merné
mondani, mert soha sem kisérlette meg, hogy
erről magának csak megközelítő fogalmat is
szerezzen. Ha már most én felelném az olva-
sónak, hogy mindezen épületek összerakva

nem tennének meg egy köbmérföldet, fejét
csóválná és nem hinné el.

Honnan vannak ezen ellenmondások?
Onnan, hogy a dolgokról kellő képzelemmel
nem birunk, a köbmérföld nagyságáról fo-
galmat nem szereztünk. Az ember nagy
számokat vár a nagyra, és én egy egységet
adtam. Mondhattam volna ugyan 13,824,000
millió köblábat is, s ez talán jobban hang-
zott volna. Még helyesebb fogalmat állítot-
tam volna elő a tárgyról, ha azt ismert
mértékekkel hasonlítottam volna össze. Ha
mondottam volna: gondoljuk az ember 6
ezer évi építményeit, egy 24,000 D mérföld
nagyságú területen, például egész Franczia-
és Németország területén kiterjesztve, és az
egy láb vastagságban fogja azt befedni. És
ez talán nem tetszett volna jelentéktelen
mennyiségnek. Mondhatnám azt is: terítsük
el az egész Pyrenai hegység óriás falait
Francziaország területén, és az e területet
csak 108 láb magasságban fogja befedni. Az
ember építményei ellenben ugyanazon terü-
letet 2% láb magasságban fognák beborítani,
tehát ama hatalmas hegység 44-dik részével
egyenlő tömegű. Ez talán bámulatot idézett
volna elő. Azonban ezen csodálkozást még
kétséggé is fokozhatnám, ha hozzátenném,
hogy az emberi hatezer éves építményekből
270 olyan hegyet lehetne összerakni, mint a
Vezúv, vagv 5 olyan óriást felhalmozni,
mint a Montblanc. Minthogy mindezen kö-
rülírások helyett az egyszerű kitételt „köb-
mérföld" használtam, oly kicsinynek tetszett
az, mi most oly nagy lett így van ez min-
dig, midőn oly mértékekkel mérünk, melyek
megszokott fogalmaink határát túlhaladják.

A számok csak a számitások eredményei.
Kisértse meg az olvasó gondolatban a 6000
éves emberi nemnek utánépiteni és az épít-
ményt megmérni és kiszámítani. Jelenleg a
földön mintegy 1000 millió ember él. Azon-
ban ennek csak kis része lakik állandó laká-
sokban, épit városokat és utakat. Vegyük
fel tehát, hogy kezdettől fogva folyvást 300
millió ember épített, mi az ó korra nézve
igen magas felvétel. Petersburgban egy
házra átméröleg 57 lakos, Parisban 28, kis
városokban pedig -11 —12 lakos esik. Átalá-
ban tehát felvehetjük, hogy minden házra
10 ember jő. Legyen egy ilyen ház sít méröieg
50 láb hosszú, 30 láb széles, 30 láb magas,
bírjon két emelettel és legyen mindenik
emeletnek 6 szobája; legyen minden fal tö-
mör, I láb vastagságú, a bélfalak pedig i/2

láb vastagok. E szer nt egy ily ház építő-
anyaga 8700 köblábat fogna tenni, és egy
emberre 870 köbláb jutna. Vegyük fel most,
hogy ezen tömör épületek minden 120 év
múlva teljesen megujittatnának és hogy
a régiebbek romjai nem porlanának és nem
enyésznének el, hanem maradandólag töl-
tenék fel a föld színét. Ily módon azon
eredményhez jutunk, hogy ha az emberiség
6 ezer év alatt létrehozott összes építményeit
halomra raknék, ezen rakás csak 13,050,000
millió köbiábat foglalna magában, tehát
nem tenne egészen egy köbmérföldet

Noha ezen túlságos felvételnél a köb-
mérföld egy jelentékeny része még utak és
gátak építésére fennmaradna, még ez seri)
elégítene ki minket, még ha mindjárt az
elégületlt-nék kedvéért az eredményt meg-
kettoznők is. Az.elégületlenség forrása mé-
lyebben rejlik. Az az ember büszkeségének
megbántásában van, ki eddig szokva volt
nemét, mint az egész föld, az egész természet
átalakítóját tekinteni, és azon fajdalomban,
melyet mindig a gyengeség és aléltság ér-
zése szül. Mi már megszoktuk a munka nagy-
sága után Ítélni meg a teremtő erejét; a mi
érzéki természetünknek a physikailag nagy
imponál, mi azt féljük és tiszteljük, a mi
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erős benyomásokkal hat érzékeinkre. Feled-
jük azon szerepet, melyet az idő az erők
működésében játszik, feledjük az időt,
mely a legkisebb nagyságokat iszonyúvá
képes összeadni. A patak morajánál, a ten-
ger zajlásánál, a zuhatag mennydörgésénél
bámuljuk az esővíz iszonyú erejét, és az
mégis 800-dik részét sem teszi azon erőnek,
mely ezen vizet gőzalakban a felhőkig emelte.
Bámuljuk a bálnák és elefántok óriás testét,
a baobábok és tölgyek hatalmas törzseit, és
figyelembe sem veszszük a kis habarczo-
kat és a láthatlan ázalagokat. Amazok nyom
nélkül enyésznek el, és ezek hegyeket és szi-
geteket hagynak hátra, mint saját műveiket.

Tehát nem a nagy kiterjedésben találjuk
a valóban nagynak mértékét, hanem az erő-
ben, mely a müvet lassan vagy hirtelen
előállította. A testi erőket mérhetjük tér és
idő szerint, de a szellemi erőt a szellemi
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gyorsan, figyelemre sem méltatva az útba eső tár-
gyakat s embereket, s arczukon a legteljesebb
nyugodtsággal, haladtak végig a fővároson. A
főnök, kire rajzunkban rá nem ismerhetünk, igen
öreg ember volt; nyakában, méltóságának jelképe
gyanánt, nagy ezüst lemez függött, melyre egy
jaguár volt vésve s egy kis érem, XV. Lajos arcz-
képével. Törzse azelőtt Észak-Amerikában lakott,
az Egyesült-államokat azonban odahagyá, vagyis
helyesebben, a fehérek üldözék el onnan s a Rio
Bravó partjain, a mexikói területen telepedett
meg. Arista elnöksége alatt a Kikkapu törzsbeliek
követségileg egy bizonyos vidéket kértek ki ma-
guknak s czélt is értek. Mindazonáltal folytonos
zaklatásoknak voltak kitéve s még rablócsapatok
is növelték szenvedéseiket. Midőn Montereyt
(Királyhegy) a francziák megszállták, a törzsben
föléledt XV. Lajos korának s a franczia hatalom-
nak Luiziánában való kormányának emléke. A
helység franczia parancsnoka, kinek bemutaták
magukat, Mexikóba küldé őket Bazaine marsaihoz.
Tolmácsok gyanánt két texasi négert vittek ma-
gukkal, kik a kikkapu-nyelvet birták ugyan, de

Már távolról hallani lehet a szilaj állat tompa
Ibömbölését, mintha haragudnék azért, hogy őt
valaki méltóságos nyugalmában háborgatja; majd
előáll az állatkert felügyelője, a ki a vendégeket
nagyon szivesen szokta fogadni, s elmondja, hogy
ez állat hazája Tibet hegységei, 16—18,000 láb-
nyi magasság a tenger szine fölött; s bár a mon-
golok megszeliditve is tartják, mindig szilaj,
makranczos és dühös állat marad. Különben csak
ugy szelídíthetik meg, ha még ifjan kézre kerít-
hetik, mert az öreg jak mindig vad marad. Ku-
tyákkal és nyilakkal vadásznak reá a tibetiek, s
igy a fölingerült állat sokszor nem kis szerencsét-
lenséget okoz; halálosan meg kell sebezni, hogy
üldözője teljes biztosságban maradhasson. Nem
egy tibeti vadász lett már a megsebesült jak dü-
hének áldozata; mert a mint a nyilat testében
érzi, roppant bömböléssel rohan üldözőjére s halála
ökleli hegyes szarvaival.

Ez állat hossza körülbelől egy öl, farka pedig,
a rajta levő hosszú szőr nélkül mintegy másfél
láb. A tehénbivaly valamivel kisebb. Néha szarv
nélküli példányok is találkoznak. E bivalynak

teremtmények szerint kell mérnünk. Ha az
embernek nem volna más feladata, mint a
habarcznak vagy ázalagnak ? kicsiségét cso-
dálni, akkor helyén volna a szégyen müvei
kicsisége miatt. De ha az ő nagysága
az ismeret és a szeretet müveiben keresendő,
akkor bírálja meg mindenki, vájjon büszke
lehet-e azon köre, melyet ezen épülethez
h " ? Ule után B. L.

Indiánok követsége a mexikói
császárnál.

A mexikói főváros lakosságát nem régiben
mintegy húsz vad indián lepte meg furC8a megje-
lenése által. A Kikkapu törzs fiai valának kik a
santa-rosai kerületben, 60 órányira északnak
baltillótol, a Bravó del Nortefolyam közelében
laknak. Vörös és kék takarókba burkolózva, m a .
dártollakból alkotott fejékkel fölpiperézve, fölsza-
lagozva s üveg-gyöngyökkel „kiteremtettézve",

Indiánok követsége a mexikói császárnál.

sem francziául, sem spanyolul, s angolul is csak
keveset beszéltek. A fővárosban oly föltünést
okoztak, hogy franczia védcsapatokat kellett mel-
léjök rendelni. A császár igen nyájasan fogadá
őket, a véneket asztalához meghivá s őket aján-
dékokkal s erélyes ótalom ígéreteivel bocsátá
vissza hazájukba.

A lófarku bivaly (Jak).
A drezdai állatkert oly fokán áll a fejlődés-

nek, hogy Németország legszebb állatkertéi közé
méltán sorolható. Majd minden séta alkalmával
talál benne uj állatpéldányokat a látogató. Egyik
ngyelemre méltó legújabb szerzemény benne, egy
hosszú lelógó szőrű állat, melyet távolról valami
ritka nagyságú vastag kecskének nézne az ember,
de közelebbről megtekintve, látja, hogy hatalmas
izmos alkata amazénál sokkal erősebb, s hogy ez
nem más, mint a Jak (Bos grunniens), vagy a
mint közönségesen nevezik, a lófarku bivaly, me-
lyet nem rég a párisi állatkertből szereztek meg
a drezdai számára.

mindig csak egy borja van s a kis állatot anyja
Tibet hegységein a legszéditőbb meredek he-
lyekre is nyomról nyomra fölkiséri. A jakot leg-
inkább lelógó hosszú, finom, selyemfényű szőre
jellemzi, mely az angora-kecske gyapjára emlékez-
tet; de mindenek fölött dus fdrtű lompos farka
az, mely oly föltünővé teszi, s mely miatt a jak
oly sok üldöztetésnek van kitéve. Ez állatot farka
mintegy politikai jelentőségűvé is teszi, mert e
farkak képezik a török nagyméltóságok, basák
jelvényeit, melyekből egyet, kettőt, hármat hasz-
nálnak vörösre festve. A fehér jak (mert fekete
sőt tarka is van) farka négy-öt aranyon kél el, s
festetlen állapotban az udvari fogatoknál és ele-
fántoknál ékítmény gyanánt, sőt legyezőül is
használják.

Hogy a jak még fogságában is mily serény
és erős, a drezdai állatkert gondviselője nem ré-
giben is a szó szoros értelmében fájdalommal ta-
pasztalta, mert a jak ugy látszik legkevésbbé sem
bir a meklenburgi alattvalók türelmével, s a mint
a felügyelő simogatni kezdte, neki esett szarvaival
s a megrémült embert oly magasan hányta Tói a
levegőbe, mint azon kosarat, melynek hajgálásá-

val dühös időtöltésében képünkön őt a művész
ábrázolja. Szerencsére szarvai hegyén gombok
voltak, s igy az egész szerencsétlenség nem volt
egyéb egy kis kényelmetlen tornagyakorlatnál,
melyben különben a jámbor felügyelő nem a
legnagyobb örömét találta. Csak a jajveszékelésre
összesereglett munkásoknak sikerült a szerencsét-
lent a szilaj lófarku bivaly dühöngésétől meg-
menteni. * *

A d o h á n y .
A dohány azon czikkek közé tartozik, me-

lyek könnyen, sőt egészen nélkülözhetők s ennek
daczára alig találunk egyéb czikket, mely jele-
sebb keletnek örvendene. Jóllehet, hogy eleinte
felette nagy üldöztetésnek volt kitéve s felette a
sújtó anathema ugy nálunk, mint külföldön is
kimondatott: mindazáltal talán épen e körülmény
okozta, hogy később, a viszonyok változtával s a
termesztése, valamint az élvezése felett feloldott
szigorú tilalom megszüntetése után azon fokát
érte el a keletnek, hogy jelenleg, úgyszólván, az
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kövér emberek egészségének inkább jó szolgála-
tot tesz és az elhízást némileg megakasztja. Itt
azonban nem tűztem ki magamnak azon czélt,
hogy a dohányról orvostani vagy vegytani szem-
pontból értekezzem, valamint azt sem, hogy annak
káros vagy ártalmatlan befolyásáról szóljak; sőt
inkább, hogy annak történetéről, ugy azon fokról,
melyet az jelenleg a kereskedésben elfoglal, né-
mely adatokat nyújtsak.

A dohány —jelenleg nálunk is az egyedáru-
ság tárgyát képezvén, — fogyasztása senkire sem
tukmáltatik, a miért is szabad választásunk van
vele élni, vagy nem; első esetben önként adóztat-
juk meg magunkat, mert senki sem kényszerit
reá, a miért is szépen megköszönhetjük s az alig
10—12 éves gyermek, ki szájába szivart téve kis
királyként büszke léptekkel, magát ily alkalom-
mal a meglett férfiak közé számitni erőlködvén,
— jár fel s alá, — elmondhatja, hogy ő az állam-
nak adózó polgára; de meggyőződésből tudom
azt is, hogy sok tanuló a héten megtakarított
filléreit vasá-nap dohány vagy szivarra költi, leg-
nagyobb élvezetet ebben találván, hogy később

kinek sem jutott eszébe a nagyon is megrögzött s
bizonyos országokban felette divatozó, s az élve-
zet fokának non plus ultráját elért, de annálinkább
prózai tubákolás dicsénekben magasztalása vagy
megörökitése; tehát az ily finom szaglási tehet-
séggel biró egyének elől, már a jelen kor által
igényelt illedelem szempontjából annálinkább is
ildomos a kitérés, nehogy ezen ártatlan élveze-
tünk miatt interdictum alá jussunk, s halhatatlan
költőinket, kik a „dohányzást" dicsőitették, ta-
pintatlanságunk által a tizenkilenczedik század-
ban, hol a dohányzás majd életkérdéssé vált, —
sommás eljárásunk által compromittáljuk. De
térjünk át a dohány történetére.

A dohánynövénynek eredeti őshazája: Ame-
rika, és innen honosíttatott át a világ egyéb ré-
szeibe; ebből tehát következik, hogy Amerika
felfedeztetése előtt Európában sem volt ismeretes,
annálkevésbbé használt vagy élvezett. Amerika
felfedeztetése után mintegy száz évvel (1596.)
Eomanus Pane, spanyol szerzetes, szerzetfőnöke
által Szt. Domingóra küldetvén, a dohány élve-
zetét eltanulta; s tehát az európaiak közöl ő is-
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első rangú napiszükségletek közé tartozik a világ
nagy részében. Igaz ugyan, hogy a dohányzás
csak szokás által válik nélkülözhetlenné, a mint
mondani szoktuk,az ember második természetévé:
de ha felveszszük, hogy napjainkban ezen szokást
ífjaink még nagyon is zsenge korukban kezdik
beszivni, ugy épen nem csudálkozhatunk, hahogy
a z oly mély és hatalmas gyökeret ver bennünk,
m e l y szerint arról a férfikor beálltával nagy ön-
m.egtagadá8 volna lemondani, miután a megrög-
zött szokásokat elhagyni egyátalában a nehézsé-
gek közé tartozik. A dohányzást ugyan átalában
véve n e m 8 z a m i thatjuk a rósz szokások közé, kü-
lonosen ha felveszszük, hogy az némi élvezetet is
nyújt, s minthogy ártalma vagy ártatlansága az
egészségre nézve orvostanilag még mindig vita
tárgya, a tapasztalás pedig inkább az utóbbi
mellett tanU8kodik, tehát nem volna okunk felette
szigorú bírálatot hozni. Tagadhatlan ugyan, hogy
túlságos elvezete a gyenge testalkatuakra befo-
lyással bír, azonban ez is oly állítás, mely igazo-
lásra szorul; hogy a vérmesebb testalkatuaknál
káros behatása nincs, az tény, valaminthogy a

azután ezen élvezet megrögzött, s kiirthatlan
szokássá válik, azt a mindennapi tapasztalás na-
gyon is kirivólag s napfénynél világosabban iga-
zolja. Tekintve azonban azon körülményt, hogy
a dohányzás, különösen pedig a napjainkban áta-
lánossá vált szivarozás egy rendes dohányosnál
költségvetésében meglehetős rubrikát képez, ez
volna azon pont,mely ellen protestálhatna valaki;
ámde én azt tartom, hogy egy okos gazda számot fog
vetni magával, s nem terjeszkedik tovább a lehe-
tőségnél ; ugyanazért én a dohányzásnak nem va-
gyok ellene s megvallom, hogy e sorokat is pipa-
szó mellett írom. Vannak ugyan sokan, kik a
dohányos embert nem szenvedhetik, de ha fel-
veszszük, hogy a pipázásban legalább is száz
perczenttel több költészetet találok, mint a tubá-
kolásban, s hogy a dohányzást már költőink is
megénekelték — csakhogy néhányat említsek,
Kisfaludy Károly „Gyűlöljön bár sok finnyás orr,
édes pipám tégedet, hű vitézed én mindenkor
pártul fogom ügyedet" stb., és Petőfink: „. . . .
égő pipám szoritgatám, a míg a fagy engedett"
. . . stb. (Egy telem Debreczenben) — bár még sen-

merkedett meg vele -egelőször. Szt. Domingón a
dohány használata ez időben már átalános volt,
bár élvezés módja azóta nagy és sok viszontagsá-
gon s változáson ment keresztül. Később pedig
egy belga kereskedő bizonyos Nicot nevű franczia
követet Portugáliában dohánynyal ajándékozván
meg, ez az élvezés és termesztési mód közlése
mellett Parisban egy barátját lepte meg, a hol is ez
uj növény nagy Örömben és kedves fogadtatásban
részesült, tudományos nevét pedig Nicot követtől
kapta, innen a: herba nicotiana.

Már a legrégibb időben akadunk ugyan nyo-
mára azon szokásnak, mely szerint némely nem-
zeteknél oly növény volt alkalmazásban, mely
tűzre téve igen kedves illatot árasztott (Herodot
szerint a scytháknál), hogy azonban ezen növény
dohány lett volna, az kevésbbé valószínű, sőt an-
nak ellenkezőjét bizton állíthatjuk. Annyi ugyan
áll, hogy a görögök és rómaiaknál róla emlités
csak egy helyen, sőt még oly növényről sem té-
tetik, melynek élvezete némileg hasonlítana a
dohányéhoz, miből következtethetjük, hogy az
náluk tökéletesen ismeretlen volt, annálinkábh
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is, miután meghonosítása csak az Amerika felfe-
dezés utáni korszakba, tehát a két birodalom
elenyészte után esik, egyébiránt minden kétségen
kivüli, hogy a dohánynövény ős hazája Amerika,
arról tehát a görögök vagy rómaiaknál szó sem
lehetett, igy róla iróik sem emlékezhetnek.

A dohány meghonosítása s élvezése ellenébe
nagy nehézségek gördittettek, sőt nem létezik
ország, hol ellene szigorú törvények ne hozattak
8 kiirtása el nem rendeltetett volna; de itt is azon
tapasztalásra jutunk, hogy épen a szigorú tilalom
8 törvények daczára, s mert élvezete eleinte csak
a legnagyobb titokban történhetett, rövid idő
alatt átalánossá vált, elannyira, hogy Németalföl-
dön a tizenhetedik század első tizedében kitűnő
keletnek örvendett s termesztése nagy lendületet
nyervén, rövid idő alatt a legjövedelmezőbb áru-
czikkek egyikét képezé, bár termesztése ekkor is
a reárótt nagy adó által felette meg volt akasztva,
mint ezt Angolországban láttuk I. Jakab király
uralkodása alatt, ki ezáltal vélte e nélkülözhetlen
növény végképeni kiirtását elérhetni, mi azonban
még sem ment teljesedésbe s a dohánynövény ki-
vívta macának azon kitűnő álláspontot, melyet
mai nap az egész világon elfoglal. Az ellene ho-
zott szigorú törvényeket, különösen Erdélyt ille-
tőleg, alantabb közlendjük.

Napjainkban Törökország az, hol a dohány
legnagyobb tiszteletben részesül, és élvezete a
netovábbak netovábbját érte el. Itt, a hol a ná-
lunk, sőt az egyéb országokban is annyira nagyra
becsült finom illatú dohány terem, meghonosulá-
aát csak nagyobb zivatarok s üldöztetések után
volt képes kieszközölhetni, s mondhatjuk, hogy a
mily mérvben élveztetik a törökök által, ép oly
szigorú fenyítés volt azon egyénekre kiszabva,
kik a dohánytermesztése kezdetekor azon vakme-
rőséget merészelték elkövetni, hogy a dohányt ha-
bár titokban is élvezzék. Ily körülmények között
8 a kire a dohány használata bebizonyult, vagv
azon az e czélból felállított őrök által rajta ka-
pattak, a legszigorúbb büntetés volt szabva, s az
ilyeneket nyilvános helyeken történt előleges
kínzások után halállal végezték ki; a halálbün-
tetés sulyositásának egyik neme a pipaazárnak a
vétkes orrán való keresztülszurása lévén; czélja
pedig az volt, hogy a törvény ezen szigora által
a népet ezen kárhoztatott növény használatától
eleve elszoktassák, s hogy annak meghonositha-
tását még mielőtt gyökeret vert volna, elfojtsák
s a népet — miután a dohányról Mohamed tör-
vényei említést nem tesznek, miért azt élvezniök
sem szabad, — az örök kárhozattól megmentsék.

És elvégre mi Ion a szigorúan alkalmazott
törvény s tilalom eredménye ? miért hullott el
annyi vértanú a hóhér bárdjai alatt? hogy végre
a dohány kivivta magának a dicsőséget, s azon
fénypontot, melyre egy jobblétre érdemesített
áldozatok vértől párolgó tetemein keresztül ma-
gát felküzdötte, az utókorbar biborszőnyegen
keresztbevetett lábakkal üiő és kényelmet imádó
basák tajtcsibukjában illatozó füstje által hozzon
áldozatot az érette nemes halállal kimúlt vérta-
nuk szellemének.

Törökországban a dohány tehát mainapság
él és uralkodik. Kzen országban terem a leghire-
sebb dohány, mely azonban nagyon is kis meny-
nyiségben fordittatik szivarok készítésére, s a ke-
reskedésben csak is finoman metszve fordul elő,
a mint az kellemes illatáról nálunk is felette
kedves fogadtatásban részesül. A dohány minő-
sége a földtalajtól s az éghajlattól függ, de nem
csekély mérvben gyakorol reá behatást az azzali

' gondos bánásmód is, a miért e tekintetbon Tö-
rökország szerencsés, miután legalább dohányát
nem kell neki pénzen vásárolnia. — A törökök
gyakran mákonyi is tesznek dohánynyal tölt csi-
bukjiúkba, hogy különben is a némileg kábító
hatái-u dohány élvezete által teljesebb legyen a
mámor, melytől ők nem nagyon idegenkednek s

.benne ;ól érzik magukat, feledve a világot, bút,
mindent.

Hogy a dohány elterjedése s használása
egyéb országokban ia különös törvények által
meg volt szorítva, s szigorúan tiltva, azt már
megjegyeztem. Oroszországban különbeni tag-
C8->nkitás, mint orrlevágás — mely által az ember
a kellemes illatú dohányfüstöt élvezi, — akarták
elterjedését gátolni, mely azonban e szigorúan 8
több ízben alkalmazott büntetés daczára sem ve-
zetett a kellő czélhoz, s ha máskép nem, legalább
a titokbani élvezet mód által fenntartotta magát
addig is, míg az említett rémtörvények megszün-
tetése után, használata átalános lett. — Kiir-
tására még egyházi tekintélyek ia közbevetették
magukat; igy VIII. Orbán pápa, s néhány utóda

a dohányt, vagyis annak élvezőit egyházátokkal
sújtották, mig más tudományos egyetemek ártal-
mas vagy ártalmatlan befolyása felett szakadat-
lanul vitáztak s több tudós róla nyilvános felol-
vasásokat tartott. S '̂t némely országban a dolog
oly komoly fordulatot vőn, hogy bizonyos hiva-
talokra oly egyének, kik a dohányzás bűntényé-
vel, habár csak gyanusittattak is, alkalmatlanok-
nak nyilvánitattak. — Wesley János tudor An-
golországban esküdt ellensége volt a dohány-
zásnak, s egy lelkészszel azon fogadást tétette,
hogy soha többé nem fog pipázni, s felette el-
rémült, midőn e pap, kit rövid idő múlva meglá-
togatott, nemcsak hogy dohányzóit, sőt egy-
szerre két pipából is szitt ; képzelhetni azon
meglepetést, mely a szigorú tudor urat ily körül-
mények tapasztalása folytán érte. Rendesen ily
eredményt mutatnak fel a tilalmazott tárgyak
használati módjukra nézve, a mint ugyan arról
a tapasztalás is kellőleg tanúskodik, mert az ember
már természeténél fogva mintegy beléoltott ösz-
tönkint törekszik a tiltott dolgok élvezetére, ezzel
határtalan vágyát, mint valami rendkívüli, kedves
tárgygyal mindenkép legalább csillapítani , ha
nem is kielégíteni akarván. így van ez most s
volt hajdan is ; egyébiránt a dolog minden további
magyarázat nélkül könnyen megérthető: a szaba-
don élvezhető tárgyak a gyakori élvezet, minden-
kori használat által mindennapivá válnak, s előt-
tünk érdekeiket elvesztik, mig ellenben az eltil-
tott s minél ritkábban élvezhetők, annál nagyobb
érdeket s ingert gerjesztenek bennünk, s korbá-
csolják fel szenvedélyeinket, minél szigorúbbak a
törvények, melyek azokat a szabad élvezet s min-
denki általi használat alól elvonják.

Németországban a dohánytermesztése 1620-
ban kezdett lábra kapni, a hol nemsokára a bur-
nót élvezete csakhamar túlnyomó lett. A tubáko-
lás vagy is burnótozás sokkal nagyobb szenve-
délyre mutat, mint a dohányzás, vagy szivarozás.
Mert ugyanis egy szenvedélyes dohányos kényte-
len ebbéli szenvedélyét mind oly helyeken, pél-
dául templom, iskola, színház, átalában oly helyi-
ségekben, hol a dohányzás Hiedelem vagy bármely
szempontból, teszem puskaporostorony , könnyen
tűzkárt okozható helyeken, nyomtatás vagy csép-
lés alkalmával stb., fékezni, — mig a burnótozók
mind ez emiitett helyeken gyakorolhatják, és
gyakorolják is — a mint azt tapasztaljuk — a
burnót élvezését, szenvedélyeiket igy e helyeken
is bátran kielégíthetik, mi ugyan veszedelmes kö-
vetkezményeket nem vonhat maga után, bár néha
bizonyos helyeken élvvágyuk szűkebb körre
volna szorítandó. (Foiyt. w,v.)

Egy messiás családja.
Sada-Góra egy kis zsidóváros Bukoviná-

ban, nem messze Czernovitztól. Itt mindenfelé
csak kaftánókat, prémes fövegeket, lelógó hajte-
kercseket, s pálinkától hevült arezokat láthatni.
S e nem a legnagyobb rokonszenvre gerjesztő kis
város még is bir egy nagy vonzerőt, mely a cso-
dákban hivő izraelitákat messze földekről magá-
hoz vonja, mint a középkor homályos századaiban
Olaszország bármely csodatevő Madonna-képe a
vakbuzgó keresztyéneket magához vonta.

B mágnes a messiás családja; ugyanis Sada-
Górában tartózkodik azon családoknak egyike,
melyből régi hagyományok, kinyilatkoztatások
jövendölések és leszármaztatások szerint a zsidók
ígért Messiása születni fog.

Bels Galicziában, Kozk Fodlachiában, Kozie-
nika Sandomirban, s ezeken kívül még több hely
van a czári birodalomban, hol egy-egy családfő
lakik azon törzsből, melyből a messiást várják;
ezek Zadik (jámbor) nevet viselnek s nagy vonz-
erővel birnak az egész környékre.

E zadikok származásának történetét a „Gar-
tenlaube" czimü elterjedt német lap a következő-
leg adja elő:

A mint i 666-ban Sabbatai Zebi a huszonöt
éves rajongó ifjú magát Smyrnában a zsidók mes-
siásának adta ki: Európa, Ázsia és Afrikában
nagy mozgalom támadt : z izraeliták között, s
benne százezrek a hosszú szolgaságból a megsza-
baditót látták. Ezrek esküdtek oldala mellé, mi-

dőn ő maga az izlamra tért át, s 1676-ban maho-
medán szentté is kanonizáltatott. A kiábrándult
tömeg egy része megunta a várakozást, másik
része szégyenből a katholiczizmus karjaiba veté
magát, a harmadik legnagyobb rész, melynek két-
harmada a szláv törzsek közt lakott, egy nagyon
sajátságos külön osztályt képezett. E messúásváró
osztálynak, mely a közéletben Chasidim név alatt

szerepel, megalapítója egy Isrolka nevű izraelita
volt Podoliábac, ki magát Dávid királyi csa'ád-
jából valónak tartja, melyből Sabbatai is szárma-
zott, s melyből a zsidók leendő messiásának szü-
letnie kell.

A Chasidim híveinek jelenlegi feje, a messiás
családjának törzsatyja s ennek jelenlegi képvise-
lője Sada-Gorában egy vörös szemű férfi, névsze-
rint Isrolka, a mint egyik ősét Podoliában a múlt
század második felében hívták. Isrolka Orosz- és
Lengyelország leggazdagabb zsidója, s a ki ismeri
Kelet zsidóit, hogy rozzant viskóikban is mily
roppant kincseket szoktak összehalmozni: tudni
fogja, hogy ez mily fokát jelent.

Az Isrolka-családot, melynek feje mindig
mint valami csodatevő, messze földön híres, száz
esztendő óta a messiásváró szláv zsidók milliói
rajongják körül. Jelenleg Sada-Góra az orosz és
lengyel zsidók bucsujáró helve, hová Galicziából,
Bukovinából, Moldvából és Oláhországból is szá-
zankint zarándokolnak. E felekezetnek, mely több
százezer tagból áll, fogadalma tartja, a messiás-
család fejét éltében legalább egyszer megláto-
gatni és megajándékozni; a családot, mint valami
bálványt ékszerekkel és aranyokkal halmozzák el,
s a legnagyobb fösvény is áldoz néhány pénzda-
rabot vakhitének, hogy magát a messiás családjá-
nál behizelegje. Erről azonban sem a hívők, sem
e vakhitet kárhoztató zsidók nem igen beszélnek,
s azért a Sada-Gorába való bucsujárás szélesebb
körökben nem ismeretes; ellenben a lengyelek
s a Sada-Górában megforduló idegen utazók so-
kat beszélnek a messiás-palota fényéről és pom-
pájáról, a mely szegényes környezetét s közszem-
lére tett kiucseit tekintve, egyetlen a maga
nemében.

Sada-Góra különben egy elhagyott szennyes
kis város, Bukovina egyik puszta vidékén. Előbb
nemesi birtok volt, s gazdájának oka volt pénz-
ügyeinek javítása s szeszgyárai értékesitése után
látni. ... mint a messiás családjának feje mintegy
negyven évvel ezelőtt Rosienneből, a vilnai kerü-
letből Sada-Gorába telepedett át, azon időtől
kezdve az elszegényedett nemes újra gazdaggá
lett s a messiás-család a régi fényt tovább foly-
tatta. A kereskedők és uzsorások rozzant viskói
között a szó szoros értelmébe!) pompás palota
emelkedik, néhány apróbb csinos épülettől kör-
nyezve, melyekben Isrolka rokonsága és sógor-
sága tartózkodik. E lakok belsejében a pompa és
fényűzés minden neme föltalálható.

A palotában van egy úgynevezett ezüstterem,
melyben az ódon és legújabb alakú ezüst edények
roppant száma látható, s csupán ez egy szoba tar-
talmának értékét több százezer rubelre becsülik.
A lakszobában pompás keleti szőnyegek, a legne-
hezebb damast-függönyök függenek; s mind e
pompás tárgyak a szláv izraeliták buzgó adakozá-
sai. Az egész egy roppant fénynyel összeállított
palota, mely Sada-Góra rongyos épületei közt
ugy tüník föl, mint valami elbűvölt tündérvár. S
e nagy pompa és kincs tulajdonosa, az atya, kitől a
messiás származni fog ; e szentelt edénye egy re-
ménylett jobb dicsőbb kornak, Dávid királyi sarja,
a kit a balhitüek még látni is szerencsijüknek tar-
tanak, kinek csak egy pillantását oly drága pén-
zen vásárolják mese, s kit mintegy szent gyanánt
tisztelnek: — a legállatibb együgyüség jelképe.

Isrolka Rebich — mert igy hívják — valósá-
gos bárgyú. Ősz fürtéi alatt nem él gondolkozó
lélek, keblében nincs érzés; egy ősz gyermek
tompa elmével. Csak vezetőkre támaszkodva jár-
hat, nem gyengeségből, hanem állati öntudatían-
ságból. Beszéde szótagolatlan hangokból áll,
melyet csak családa és titoknoka ért; szóval, buta
a legnagyobb mértékben. Mégis ha az utczán
megjelen, már egy pár órával előbb ajtók és abla-
kok, utczák és térek telve vannak bámuló soka-
sággal; sőt a fákra és háztetőkre is fölmásznak,
csak hogy a messiás helytartóját láthassák; tola-
kodnak, szorongnak e bálvány láthatásaért.

Isrolka Rebichnek neje, fiai és leányai is
vannak. Leányai többnyire még nagyon is fiatal
korukban férjhez mennek, természetesen a gazda-
gok leggazdagabbjaihoz. Férjeiknek kotelességök
Sada-Górába telepedni s a palota legközelebbi
szomszédságában hasonló kis lakot építeni. Leá-
nyai a házban is selyembe-bársonyba öltözve
járnak. Fiaínak hétköznapi kaftánjai is a legdrá-
gább szövetekből vannak. Apró gyermekeik her-
czegi módra neveltetnek. Sok titoknok vezeti
ügyeiket, melyek buzgó adakozások átvételéből
állanak.

A családfő délelőtt tart elfogadásokat, vagy
is titoknoka jelenlétében maga elé bocsátja a m ar
rég előjegyzett idegent, a nélkül hogy egy sz gr

szólna, engedi magát bámultatni, s végre elfo-
gadja a hozott ajándékot, mely a mi pénzünk
szerint 10 ftnál kevesebb nem lehet. Néha kocsi-
zásra is kirándul Isrolka. Egyideig kocsiját egy
másik is követte, melyen zenekar foglalt helyet, s
a sétakocsizás alatt válogatott darabokat játszott;
o zenekíséret azonban ujabb időben, hihetőleg
hatósági beavatkozás folytán, elmaradt. Midőn
szépapja több mint negyven évvel ezelőtt Orosz-
országban hasonló pompát fejtett ki, sőt húsz
testőr kozákot is tartani bátorkodott, kik kocsija
mellett lovagoltak: Miklós czár, a ki épen ily je-
lenetnek szemtanuja volt, ezt a mulatságot meg-
tiltotta; sőt midőn az eset ismétlődött, Kievben a
szent atyát el is záratta. Párthiveinek, továbbá
kincseinek nagy száma könnyűvé tevék előtte,
hogy Kievből Sada-Górába szökhessek át s itt
mintegy uj Betlehemet alapítson. Miklóa czár rek-
lamálta is mint orosz alattvalót, de a pénz min-
dennél hatalmasabb volt, s tizenkét bukovinai
paraszt megesküdött reá, hogy Sada-Górában
született.

Pár év előtt Isrolka Rebich pénzhamisítással
volt vádolva, mert házából hamis pénz került
forgalomba. A keresztyének előtt ez óhajtott
alkalom volt a büszke zsidó-szent megalázására.
A jó Isrolka a zsidók pokoli lármája daczára ki-
mélet nélkül befogatott. Az elfogás alkalmával
oly durván jártak el. hogy tükröket és szent edé-
nyeket összetördeltek, szőnyegeket összeszaggat-
tak. Isrolkát börtönbe vetették, de a hányszor
kihallgatására került a sor, mindannyiszor mélyen
hallgatott, egy hangot sem tudtak belőle kicsi-
karni. Párthívei és rokonai tettel és pénzzel
egyesültek kiszabadítására, de a törvényszék élén
oly ember állt, a kit ily súlyos gyanú esetén
Dárius kincse sem ingathatott meg. Midőn hivei
átlátták, hogy ígéretekkel, ajándékokkal nem bol-
dogulhatnak, azon gondolatra jöttek, hogy e férfit
okkal móddal eltávolítsák. Ez csakhamar maga-
sabb hivatalra, más helyre tétetett át, utóda pedig
a szentet, bizonyítékok hiánya miatt csakhamar
fölmentette. A pénzhamisítás kútfejét később
másutt fedezték föl, s kiderült, hogy a szentet és
megháboritott családját igaztalanul vádolták az-
zal, mintha pénzhamisításra képes lett volna. A
megtestesült bárgyuság bűnre sem képes. **
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294. Záborszky Imre, országgyül. képviselő
Somogy, 1798 — 1856; — 58.

295. Zichy Lászlóné, szülét, gr. Szécheny
Mária, Sopron, 1805 — 1863; — 58.

296. Kozma Dénes, országgyül. követ, Er-
dély, 1805-1862; — 57.

297. Inkey Ferencz II., zalamegyei fölkelők
kapitánya, Zala, 1698-1755; — 57.

298. Száva Károly, a pecsét- és czimertan-
ban híres tekintély, Erdély, 1807—1864; — 57.

299. Darázs József, ügyvéd Nagy-Kanizsán,
Zala, 1789 — 1846; — 57.

300. Tisza Lajos özv., szülét, gr. Teleki Jo-
hanna, Bihar, 1806-1863; — 57.

301. Botló József, ügyvéd, Pozsony, 1808 —
1864; — 56.

302. Búsán Sámuel, magyar párti horvát
földbirtokos, Várasd, 1804—1860; — 56.

303. Horváth János, iró, Pest, 1808 — 1864;
— 56 éves.

304. Inkey Antal, táblabiró és földbirtokos,
Somogy, 1774—1830; — 56.

3Ö5. Jiringer József, országgyül. képviselő,
Pozsony, 1807 -1863; — 56.

306. Pompéry Jánosné, szül. Szonte Mária,
Borsod, 1800 — 1856; — 56.

307. Szegedy Sándor, alispán és országgyül.
követ, Somogy, 1805—1861; — 56.

308. Barkóczy László, fehérvári püspök,
Zemplén, 1 7 9 2 — 1 8 4 7 ; — 55. (Vége következik.)

Nagy kort ért embereink,
többnyire a XIX. századból.

ö s s z e g y ű j t ö t t e : Inhey Ádám.

(Folytatás, i

274. Inkey János, tagja a megyei ellenzéknek
és jeles mezeigazda, Zala, 1750—1840; — 60.

275. Inkey Imre, II . zólyomi főispán, Zala,
1788-1848; — 60.

276. Mednyánszky Alajos báró, főispán és
akad. igazg. tag, Nyitra, 1784 — 1844; — 60.

277. Sivó Ján03, abonyi földbirtokos, Pest,
1798—1858; — 60.

278. Torma József, f. b. ellenzéki előharezos,
Erdély, 1800—1860; - 60.

279. Bethlen Katalin, gr. Teleky Józsefné,
nagy tudományu nő, Erdély, 1701 — 1760; — 59.

280. Bernáth József, alispán és országgyül.
követ, Bihar, 1801—1860; — 59.

281. Blaskovics Sándor, ügyvéd, Pest, 1798 —
1857; — 59.

282. Csányi László, ellenzéki vezér és kor-
mánybiztos, Zala, 1790 — 1849; - 59.

283. Dőry Miklós, földbirtokos Zomborban,
Tolna, 1804-1863; - 59.

284. Gencsy László, földbirtokos, Borsod,
1797-1856; — 59.

285. Inkey Imre, I. megyei tisztviselő, föld-
birtokos Raszinyán, Zala, 1754—1813; — 59..

286. Inkey Imre II. özv. szül. nemeskéri Kiss
Jozefa, Tolna, 1795-1855; — 59.

287. Wesselényi Miklós b., idősb, ellenzék-
vezér és országgyül. követ, Erdély, 1750—1809;
— 59 éves.

288. Bihari János, hires czigány-zenész,
Győr, 1769—1827; — 58.

289. Inkey Károly, alispán és országgyűlési
követ, Somo-rv. 1750 — 1808; — 58.

gróf, ellenzékvezér.290. Kegiévics Miklós
Heves, 1789-1847; — 58.

291. Kerkapolyi István, alispán és országgyül
követ, Zala, 1789 — 1847; — 58.

292. Lavotta Ker. János, hire-s hegedűmű-
vész, Pozsony, 1762—1820; _ 58.

293. Máriássy Pál, földbirtokos, Gömör,
1798-1856; - 58.

Beregszászi Pál emlékezete.
(Meghalt 1866. aug. 3-án.)

A magyar szakirodalom és rajzművészet
egyik fáradhatlan törekvésü úttörő bajnokán-ik
emlékezetét akarjuk e néhány sorban a magyar
közönségnek átadni.

Beregszászi Pál okleveles mérnök és nyűg.
rajztanár, született Debreczenben 1790-ik év nov.
21-ikén Beregszászi István és Mezei Erzsébet
szüleitől. Alsóbb és felsőbb tanéveit a debreczeni
főiskolában végezvén, mérnöki pályára lépett. E
végett a pesti. kír. egyetembe ment, hol 3 éven
keresztül nemcsak a kiszabott tanokat tanulmá-
nyozta, hanem azok mellett a rajzolás különböző
remeiben s a rézre metszésben is gyakorolta ma-
gát s a mérnöki oklevelet 1814-ik év tavaszán
megnyerte. Hogy azonban a rajz és épitészet kü-
lönféle ágaiban, még alaposabb ismeretet szerez-
hessen : a bécsi cs. k. egyetemben folytatta tanul-
mányait, a honnan haza térvén, nemcsak szülő
főidén, de több megyében is mérnöki szolgála-
tot tett.

1819-ik évben a rajz és építészet ny. r. tanára
Kiss Sámuel meghalálozván, e hivatal betöltésére
a nm. m. kir. helytartótanács által pályázat nyit-
tatott, s a több pályázó közül rajztanárul ó nevez-
tetett ki, mely hivatalát 1858 ik év aug. 1-ső
napjáig ernyedetlen szorgalommal folytatta, a mi-
dőn melle gyengülését érezvén, hivataláról lekö-
szönt, s hosszas fáradalmai méltányoltatván, egész
fizetéssel nyugdijaztatott.

Mily kitűnő szorgalommal működött hosszas
tanári pályáján, megtetszik onnan, hogy nemcsak
a rajziskolát több százra menő szabad kézi, és
különféle mesteri müvek ismeretére vezető rajzo-
latokkal látta el, hanem a rajz és építészeti szakra
tartozó több rendbeli munkát adott ki, melyekhez
a szükséges rajzolatokat rézbe önmaga metszette.

Ide tartozó munkái, melyek Dflbreczenben
özvegyénél ma is kaphatók, e következők:

1. „Az építés tudományának az ,n része, mely-
ben az épületekre teendő költségeknek számba ve-
vése adatik elő" — 4 festett rajztáblával.

2. „Melybsn az épüle ek erős és alkalmas
volta adatik elö."

3. Az épületre teendő fedeleknek ismertetése
és rajzolása". 76 festett rajztáblával, kemény
fedélbe kötve, ára 7. ft.

4. „A rajzolás tudományának kezaete", 5 fes-
tett rajztáblával, kötve kemény borítékban. 1 fo-
rint 25 kr

5. ,,.4 tárgyaknak a lát>,zástudomány szerinti
ismertetése és rajzolása," 1.2 festett rajztáblával,
keményen kötve 2 ft 20 kr.

6. A szabad kézzeli rajtolás kezdete'' 20
rajztáblával lágy fedélbe kötve. 1 ft. 5 kr.

Ezen nyolez rendbeli munkák leszálliitott áron ia
kaphatók a szerző özvegyénél.

Mind ezen munkáiból, mind különösen ez a
gyakorlat terén kifejtett szorgalmából az épité-
szetbeni jártassága, a városi és egyházi elöljáró-
ság előtt feltűnvén, több nagyobbszerü építések-
nél felügyelőséggel bízatott meg; 1833-ik évben
hites polgárrá, később egyházi tanácsossá is
megválasztatott, mely minőségben mindig kitűnő
lelkiismeretességgel működött — Házasságra lé-
pett 1821-ik évben, most gyászos özvegységre
jutott Palotai Asboth Beáta asszonynyal. Kimúlt
életének 75-ik, házasságának 44-ik évében 1865.
aug. 3. Szülőföldének s egyházának, hivatala s
az irodalom terén mind végig buzgó hive maradt.

Közli Tóh Mihály.

7. „Az építés tudományának azon része, mely-
énHintek ékesitésére szolaálA nscJnnrendekben az épületek ékesitésére szolgáló oszloprendek

ismertetése, és rajzolása adatik elö".
8. „Csokonai Vitéz Mihály síremléke. 2. rajz-

táblával, egyik a síremlék képe, másik Debreczen j nem halnak meg soha!
térképe, színezve ára lágy fedélben 60 kr. —

Pótlék dr. Tóth N. János életirásához.
Lapunk f. évi 34-ik számában dr. Tóth N. Já-

nos arczképéts életrajzát közölvén, erre vonatkozó-
lag Székesfehérvárról még a következő kiegészitő
adatokat veszszük:

„A „Vasárnapi Újság" egyik elhunyt jelesünk,
dr. Tóth N. János nemes méltánylattal irt élet-
rajzához pár emlék virágot kell tűznünk, hogy ez
által egyrészről a „Vasárnapi Újság" nagy becsü
vállalata mi n él teljesebb legyen; másré.-zről hogy
még egy pillantást vessünk az elhunyt dr. Tóth
magánjellemébe, kinél a napjainkban egymással
oly ritkán találkozó szép erény: a jótékonyságért
a hála, oly nemes vonásokban nyilatkozott.

Az emiitett életrajz ezt mondja: ,,Tóth
János, atyját korán elvesztvén, anyja, ki nagyon
beteges volt, a gyermek neveltetését rokonaira
bizta"; — ez igy igazítandó ki: az elhunyt jeles
"érfiu édes anyjának nővére, Fekete Mária, miután

saját gyermekei elhunytak, férjével, néhai Dubra-
vay János, nánai uradalmi számtartóval egyet-
értve , egy éves korában magához vette, s mint
saját gyermekét Székesfehérvárit és Magyar-
Övárott az elemi és gymnasialis tanodákban nevel-
tette ; 1849-ik évtől pedig mostani férjével, Hoff-
mann István nyugalmazott tiszttartóval egyet-
értve, a felsőbb tanulmányok megszerzésére szük-
séges szellemi és anyagi kellékekkel ellátta.

Mikint fogta fel a derék ifjú e jótéteményt,
előttünk fekvő néhány levele tanúsítja.

1856. július 19-én igy ir : „Holnap lesz „Te
Deum laudamusunk", s hálát fogok adni istenem-
nek, hogy a kitűzött 5 évet szerencsésen bevégez -
nem engedé, s imádkozni fogok minden jótevőimért,
kik anyagilag és szellemileg gyámolitani kegyes-
kedtek, ezek közt szeretett jó papa és mama fog-
lalják el az első helyet, s jelenleg egyetlen óhaj-
tásorn, hogy az elvetett magnak gyümölcsét meg-
éljék, s annak örvendjenek; vissz-i ugyan soha
nem fogom fizethetni a sok jót, melyei kezeikből
vettem, de remélem, hogy egykoron némileg pó-
tolni fogja ezt azon szerzendő édes öntudatuk,
hogy a hazának egy tevékeny polgárt neveltek stb."

1861. november 25-én igy ir: „Legyen meg-
győződve, drága jó mamáin, hogy hála érzetem és
szeretetem csak szivem dobbanásával fog e földön
megszűnni . . . . legyen meggyőződve, hagy min-
den szegény beteget épen oly készséggel részesí-
tek orvosi tanácsomban, mint bár mely gazdagot,
és ennélfogva kérem a leg- és legszegényebbeket
is hozzám utasítani minden tétovázás nélkül, ha

i. különben bizalommal viseltetnek személyem-
hez stb."

1864. július 22-én igy ir: „Főorvossá nevez-
etesem ténynyé vált . . . Ezen alkalommal nem

mulaszthatom el , hogy drága jó papa- a a mamá-
nak ismét leghálá^abbfiui köszönetemet nyilvánít-
sam azon buzgó önfeláldozásukért, melyek ifjú
korom vezénylése által alapját vetették meg éltein
jövőjének, illetőleg már jelenének is, mert min-
den bizonynyal, jó papa és mama szülői gyengéd
gondviselése és ne -élése nélkül nem örvendhet-
nék ma azon állásnak, melyet elfoglalni szeren-
csés vagyok; én mindenkor szem előtt tartottam
azon irányt, hogy méltó legyek azon szép névre,
melylyel keblökiiöz fűznek, vagyis hogy megér-
demeljem fióknak lenni a szó teljes értelmében."

íme a háladatossíg, mely dr. Tóthnál oly
szép vonásokban nyilvánult.

A jóltevő Fekete Mária és férje Hoffmann
István élvezik u^yan — és élvezzék is sokáig
az elhunyt jeles férfiú végrendeleti áldását, — de
vigasztaihatlanok derék neveltjök elhunytán, pe-
dig a kik nevöket jó tettel és hálával dicsőitik,
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A lud az ókorban.
A ludhua és ludmáj a legrégibb idők inyen-

czei előtt is roppant becsben állott a nagy kelet-
nek örvendett. Hogy mily pallérozatlanok valának
Albion Ő8 lakói, arra elég tanúbizonyság az : hogy
ők még Caesar idejében is a ludat csak mint dísz-
madarat, nem pedig húsa végett tartották. Egészen
máskép volt ez sok századdal — a római polgár-
háborúk előtt Egyiptom földjén. Jóllehet itt a
lud Izisz- s Ozirisznek vala szentelve, mindazon-
által ezen körülmény épen nem gátolá a bölcs
papokat, az evést s dőzsölést illetőleg, s nem is
voltak rósz inyenczek, hogy a kegyes hivőket arra
ne intsék s buzdítsák, hogy e szent állatból men-
tői több példánynyal kedveskedjenek az istenek-
nek—illetőleg az ő uri gyomruknak. Még maguk
a Fáraók is nagyobbrészt lud- és marhahússal
éltek. De nemcsak a Fáraók, hanem minden, a
minek a pyramisok hazájában valami vallásos
nymbusza volt, a sz. macskáktól kezdve, a sz.
oroszlán- s sz. krokodilokig, annyi sült-főtt libát
kapott naponkint, quantum satis. Ezen roppant
fogyasztást alig hihetnők el érett észszel — leg-
fölebb mendemondának tartanok — ha egy más
tény nem szólana mellette, mely velealegbensőbb
összeköttetésben áll. Diodorusz ugyanis azt
mondja, hogy Egyiptom őslakói értettek azon
mesterséghez , miszerint bármikor kiköltették a
lud- vagy tyúktojásokat.

A közönséges ludon kivül nagy szerepet ját-
szott még Egyiptomban az úgynevezett nílusi lud
is. Mint a gyermeki szeretet jelképét, többször
találjuk a gólya mellett, képleiratu (hieroglyph)
régi emlékeken; sőt Geoffroy St. Hilaire franczia
tudós azt is mondja, hogy ő ez állat múmiáját is
látta egy Thébe melletti sirboltban.

A vallás terén ugyan nem volt valami nagy
tekintély, mindazáltal alárendelt szerepet sem ját-
szott soha. Jelképzé a házastársak közti termé-
kenységet, s az etruri képmaradványokon Thalána,
a szülés istennőjének kíséretében találjuk. — Ró-
mában Junónak volt kedvencz szent madara, — s
a mint tudjuk, gágogása által megmenté a kapi-
toliumot a czelták általi szétrombolástól. — Ezen
időtől fogva nagy tekintélyben állott a rómaiak
előtt, s minden évben a kapitolium megmentésé-
nek évforduló napján bíborba s aranyba öltöztet-
ték s a városba ünnepélyes körmenetekkel hor-
dozták szét. Mig a ludakkal ez történt, addig a
szegény ebeket büntetésül keresztre fesziték,
azért, mivel akkor vigyázatlanságuk által a vár
majdhogy az ellen kezére került. Venusnak szin-
tén kedvelt áldozata volt a lud.

Lebadeiában (Böotia) Herkyna vizi nymphá-
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nak és Hermesznek volt sz. állata, s szobraikon
rendesen a lud is látható vala; — itt is e madár
a nympha termékenységét jelképzé s az áldást
mely a parton lakók osztályrésze volt. A lud to-
vábbá jelképe vala még a halálnak is, ugyanazért
a síremlékeken gyakran találkozunk velők. Az al-
világ bejárata nem volt disztelen halálfejjel, ha-
nem lirafővel ékítve; maga Persephone is, kinek
libát áldoztak, lúd fejekkel ékített trónon ült.

Nagyon természetes, hogy a ludat, mivel oly
közel összeköttetésben állott némely elsőbb rangú
istenekkel, Görögország dalnokai lantjukra mél-
tatták s több halhatatlan emlékű költő megéneklé,
a többek közt maga Arisztophanes is.

A szeretet sokkal magasb polczára emelke-
dék a lud a görögök és rómaiaknál jó húsa miatt.
Azon királyok udvarában, kik körülbelől a trójai
háború idejében hallatták parancsszavukat Gö-
rögország szép földjén, nem csak a barmok rop-
pant csordája, a juhok nagy falkája, hanem még
a hófehér ludak töménytelen nyája is volt látható.
Ezt bizonyítja, hogy több helyet ne is említsek,
Pénelopé gyönyörű szép álma Homér Odysseájá-
ban. Hasonló körülményeket kell gondolnunk a
IV-dik században a macedoni királyok udvarában
is — mert már Plató azt mondja, hogy egy kis
herczeg, midőn a libák után futott, kútba esett s
bele halt.

Legnagyobb virágzásnak örvendett a lud-
tenyésztés északi Görögországban. Macedónián
kivül különösen Böotia és Thesszália tűnt ki eb-
ben ; — innen nyerte Athéné e szárnyasok legna-
gyobb részét. — A hizlalt ludak Athénében és
Rómában különösen májukért kedveltettek na-

yon. — Varró történetíró az akkor szokásban
volt hizlalás módját következőleg irja : a másfél
ves lud zárassék el, s adjunk neki vizzel locsolt

árpa-dara s buza-liszt keveréket, annyit, hogy
naponkint legalább 3-szor lakjék jól; — evésután
adjunk neki annyi vizet a mennyit elfogyaszt;
ly kezelés mellett 3 hó alatt a legszebb s legkö-

vérebb ludra teszünk szert. Palládiusnak, arra
nézve, miként lehet jó s ízletes májat kapnunk,
tanácsa az, hogy a hizlalási 30 nap lefolytával,
tápláljuk a hizlalt ludat fügével. Azonban a leg-
jobb maját ugy nyerjük, ha méz- és tejkeverék-
kel tápláljuk őket hébe-korba — mondja Plinius.

Régente még orvoslásra is használtatott a
[ad, kiváltkép zsirja, s innen könnyen megma-
gyarázható, miért áldoztatott ezen madár Aesku-
lápnak is. Pelyhök, már a görögök s rómaiaknál
is nagy becsben állott, ennek az egykorú irók
tanúbizonysága nélkül is hitelt adhatunk, Plinius
a többek közt azt mondja, hogy a legfinomabb
ludpehely fontja 5 dénár volt.

A vadludak mikénti fogásáról emlitést té-
szen Oppián. A szokásban volt fogási módokat
nem is említem, mivel azok oly forrnak valának
mint a korunkbeliek; hanem még sem hagyha-
tok említés nélkül egy az emiitett iró által följegy-
zett humordus fogási módot, ugyan is : a mada-
rász fábólfarag egy ludat;zsineggel megerősítvén,
a vizre bocsátja, maga pedig a zsineg végét
fogva, a bokrok mellé rejtőzik. Ezen faragott ma-
dár körül csakhamar hangos gágogással csopor-
tosulnak a vadludak, s nagy mérgesen vagdossák
csőrükkel; most a madarász lassan közelebb
húzza magához a madarat, a vadludak hangos
gágogással üldözik tovább, s tovább mig egy-
szerre az e czélra készitett halóba akadnak, s
meg vannak fogva.

Mivel a vadlud- s kacsa-vadászat a tél leg-
főbb gyönyörűsége s legkellemesb időtöltései
közé tartozik — ugyan azért a tél nemtöje is
rendesen baljában két — vadludat tartva ábrá-
zoltatott. Bsz.

E g y v e l e g .
** (Irtóztató tűzvész pusztított Konstantiná-

polyban) e hó 5-ikén és 6-ikán folytonosan. A tüz
a rendőrministerium közelében egy kávéházban
támadt s délkeletfélé a Nuri-Oszmaniek moséáig,
keletfelé a magas porta körző faláig terjeszkedett.
Leégett mintegy 6000 ház, emberélet azonban
nem esett áldozatul. Ezrenkint menekültek a sze-
rencsétlen tűzvész sújtottak a hipprodromra, a
szeráj kertjeibe, a Jedik-basa háza mellett levő
Soulié-féle lovardába. A rendőrminiszter kenyeret
osztatott ki a tömeg között.

** (Lögyapotgyár fellobbanása.) A Blumfeld
közelében levő állami lőgyapotgyárban szept. 9-én
az összes készlet fellobbant. A 800 mázsányi rop-
pant mennyiség fellobbanása mérföldekig terjedő
rázkódást okozott.

** (A Niagara uj Mse.) Leslie Henrik, mint
egykor Blondin, aug. 17-kén tette meg utolszor
nyaktörő útját a Niagara fölött kifeszitett kötélen.
Tömérdek bámuló gyűlt össze. Leslie egy akóa
hordót tett fejére, tenyereire szintén egyet-egyet,
mindkét lábára kosarat húzott s az egyensúlyozó
rudat karjára fektetve, megindult a szédítő ma-
gasságban. Épen az ut közepén volt, a menydörgő
vízesés fölött, a mint egyszerre ingadozni kezdett.
A hordó fejéről és kezéről leesett, ő maga jobbra-
balra hajlongott. Mindenki bizonyosnak hitte el-
vesztét. Azonban az ingadozás csak egy pillanatig
tartott. Leslie, lábain a kosarakkal, szerencsésen
átment a kötélen. Most ő a Niagara hőse.
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Vasárnapi beszélgetés.
(Országgyűlés. — Bécsi lapok handabandái. — Szüreti

kirándulás. — Országháza.)

Pest, szeptember 23-án.

A király lejő Pestre s decz. 10-én személyesen
nyitja meg az országgyűlést!

A remény lelkesedéssé vált s a lelkesedés
tetteket fog szülni. De mint a sanyarú napokban
nem őrlött meg a bánat, örömünk sem nyilatkozik
ujongásokban. Megelégedés, teljes, édes megelé-
gedés tölti el szivünket, s azért, hogy csakugyan
„megvirradt már valahára", szemünk nem káprá-
zik a kelő nap sugaraitól.

A könnyebb vérü embert azonban elkapja
élénk képzelődése s lelke elé varázsolja azon fé-
nyes napokat, melyeknek eléje megyünk. A kü-
lönben is élénkebb téli idény, az országgyűlés s a
Budapesten időző fejedelem által igazán nagyvá-
rosias szint fog nyerni; a születés s értelmiség
virágja fogja népesíteni színházainkat s közter-
meinket s e virág virágjai gyanánt szépséges
hölgyek, az ifjúság, báj s ékszerek ragyogványá-
ban foglalják el páholyaikat vagy forognak majd
megittasult tánczosok karján. Nem tartjuk még
valószinütlennek az udvari bált sem s vérmessé-
günkben sugárzó ablaksorait látjuk már a budai
várpalotának, melynek királyi termeiben ősi nem-
zetségek sarja fogja járni a divatos tánczokat. A
szépek szépe, rangjának s kellemánek hóditó vol-
voltában, maga lesz, a magyarok királynéja. Hát-
ha még a koronázásra gondolunk, melyen nem
csak Magyarország disze s színe, hanem külföldi
hatalmasságok követei is jelen lesznek, ünnepé-

T A R H A Z .
lyes tanúi gyanánt a fölavatásnak, midőn az or-
szág főpapja Szent István koronáját illeszti a
törvényes örökös halántékíra. Szinte hihetetlen !
De ilyen az emberi sziv. Annak a mit évek során
át lelke mélyéből óhajtott, épen beteljesülése lepi
meg leginkább.

Mig a gyönyörű napok előestéjét elérjük,
addig még sok viz folyik le a Dunán és sok epe
a bécsi lapokban.

A lajtántuli Írástudók éktelen jajveazéklé-
sekben törnek ki, lázitó beszédeket tartanak hi-
veik előtt, kikkel el akarják hitetni, hogy „meg-
halt Schmerling, oda az igazság!" Azzal rémitge-
tik őket, hogy a már most „nekiszabadult"
magyarok addig alább sem hagynak, mig Bécs-
vármegyét nem alkottak s a bölcsőben gagyogó
sógorkába a magyar szót bele nem szorították;
sörüket meg akarják paprikázni s loyalis köcsög-
kalapjukra vitézkötést aggatni, a holdvilágnak
bajuszt pingálunk s több efféle istentelenséget fo-
gunk elkövetni. A mit a bécsi lapokban olvasunk,
az nem tiltakozás, nem polémia, nem vita többé,
hanem tehetetlen berzenkedés, utálatos kifakadás,
mérges tajtékturás, mely ahelyett, hogy érveket
állítana föl, sárral dobál. A kiben a hit él, az hi-
téhez fordul s innen azon nyugodt s méltóságteljes
hang, melyet hazai sajtónkban tapasztalunk.

„Kék ég alatt s zöld föld felett" oly meleg,
verőfényes napoknak örvendünk a természetben s
politikában, hogy tárt ablaknál tárt szívvel tekin-
tünk a szabadba s szabadságba.

Itt a szüret. Vígabban fog az talán folyni most
Magyarországon, mint eddigelé. Akár mily jó bo-
rokat szűrtünk is 18 év óta, mégis csak savanyuk
voltak azok, s ha az idei termés egres lesz is, azért

élvezettel fogjuk azt szörpölgetni. Pedig a szőlőhe-
gyi s politikai borgazdák egyhangú állitása sze-
rént, rég nem volt oly szűrésünk, mint a milyennek
az 1865-ki Ígérkezik. Ha már előre is oly jó
kedvre deritő, mit várhatunk tőle, ha majd kodi-
fikált üvegekre fejtve fog előttünk állni. Iszunk
aztán mindhalálig.

A pesti képzőművészek vasárnap (szeptemb.
24-dikén) szüreti kirándulást terveznek gőzhajón
Dömösre, Visegrád közelébe. A programm elmés
szerkezetéből következtetve, ugyancsak vig szü-
ret lesz, melynek rendezésére szakállas némberek
vállalkoztak s melyen nadrágos szakácsnék főznek
majd hatalmas juh-husos kását s izes bográcsos
húst. A kirándulásban azonban valóságos, isten
kegyelméből való nők is vesznek részt, mert
hiában! nő nélkül sótalan minden mulatság. A mi
a kávé czukor nélkül, túrós-csusza tej'föl nélkül,
hurtalan hegedű, fületlen gomb, az a vigalom asz-
szony híjával. A fővárosi szüretelők mintegy
500-an lesznek s a komoly hegyek s csendes völ-
gyek kaczajtól, daltól smint ez jóra való szüretnél
máskép nem is lehet, dörgő lövésektől fognak
riadozni. Ha kedvez a sors, tán mi is részesei le-
szünk a tréfának s ha igen, hűségesen fogjuk
előadni, a pesti ember hogyan szüretel ötszázad
magával.

Az országháza mindinkább kifejlik az alapok-
ból a arányai már észrevehetők.Nyolczszáz munkás-
nál több szakadatlanul dolgozik, s ha az ember e
nyüzsgő tömeget látja, mely méhek gyanánt rajzik
ide-oda, még sem gondol a bábeli torony építésére.
Itt mindenki érti egymás szavát s miután nem
akarunk égbe nyúló tornyot, az ég meg is f°gja

áldani e házat. Forgó János.

Melléklet a Vasárnapi Pjság 39-ik számához 1865.
irodalom és marészet.

*• (A „Külföldi népdalok'1) czimü becses
versgyűjtemény, melyet Oreguss Ágost ültetett át
irodalmunkba,nemsokára második bővitett kiadás-
ban is meg fog jelenni. Érdekét mutatja már az
is, hogy az 1861-ben megjelent elaő kiadás mind
elkelt. Az uj bővített kiadás czime „Népek lantja"
lesz, s hozzá a czimképet Székely Bertalan rajzolja.

** (Uj könyvek) Ráth Mór kiadásában a kö-
vetkező uj müvek jelentek meg: „Atilla, Atilla
fiai és utódai történtté" a magyarok Európába
telepedéséig, irta Thierry Amadé, a 33-dik javi-
tott és bővitett ,kiadás után fordította Szabó Ká-
roly. I. füzet. Ára 1 ft. Az egész műre előfizetés
3 ft. — „Az angol Keletndia meghódításának
története," irta Macaulay, fordította Szász Károly.
Ara 2 ft. — „Schwarzgelb", történeti korrajz a
múlt évtizedből. Meissner Alfréd után. 6 kötet,
ára 6 ft. 80 kr. — „Magyarország csatádat," irta
Nagy Iván. 18-dik kötet. 1—4. fűzet. Thomka —
Várady családok.

= (Pályázati hirdetés.) A „Nefelejts" szer-
kesztősége, előfizetőinek a jövő évre egy kitűnő
gonddal kiállítandó magyar történeti tárgyú mű-
lappal akarván kedveskedni: a hazai művészek
között a rajz tervezésére és művészi kivitelére
100 arany pályadijt tüz ki következő föltételek
mellett: A kép tárgya a hazai történetből legyen
merítve. A kiviteli modort illetőleg, az vagy kő-
rajz, vagy kőkarcz legyen. A kép, azaz maga a
rajz nagysága 19—23 hüvely. A beérkezendő
pályamüvek megbirálására a magyar képzőművé-
szeti társulat kéretett föl. A pályamüvek bekül-
désére határidőül f. évi deczember 12-dike tűze-
tik ki. A biráló-választmány által legjelesebbnek
ítélt mű szerzőjének a 100 arany tiszteletdíj (vis-
szatartva a mü nyomtatás alá való teljes kidolgo-
zására •szükaégea összeget) f. évi deczember 31-
ikén fog mindenesetre kiadatni.

Egyház és iskola.
•— (Ünnepélyek Esztergomban.) Esztergomi

levelezőnk irja: Jövő október hóra nagyszerű
Ünnepélyekre és magas vendégekre számítunk.
Ugyanis 8-án nyittatik meg a páratlan és máris
európai hirü Sz. István első magyar király nevét
viselő ősi papnövelde évek óta épülő legújabb épü-
lete. Mint halljuk, a vendég-meghivó jegyek és ira-
tok már szétküldvék, s hirszerint a pápai nuntius,
a bécsi érsek, a váczi püspök, Haynald püspök s
egyéb tekintélyek is megtisztelendik e ritka ünne-
pélyt jelenlétökkel. 15-én az irgalmas nénék veze-
tése és felügyelésére bízandó leánynövelde adatik
át a közönségnek; helyisége a volt régi papnö-
velde épülete leend, melynek alapitására a her-
czegprimás 60,000 ftot tett le, berendezésére és

Ipar, gazdaság, kereskedés.
f (A „Pannónia hid mintája) a vigadó épü-

letében közszemlére volt kitéve s méltán magára
vonta a figyelmet. E hid minden közép oszlop
nélkül, a legszélesebb folyókat is egy merész iv-
ben hidalja át. A minta öt öl hosszú, a mü magas-
sága 13 hüvelyk, szélessége másfél láb, szerkeze-
tének egyes részei öntött vasból készülvék, — a
hid gerendáit 1456 darab ürhenger képezi,
melyek 12,000 apró sróffal vannak összekapcsolva;
súlya e mintának 5 mázsa, s midőn bírképességét
tanulmányozták a szakértők, 80 mázsa vassal ter-
helték meg, mely a mintának megfelelő nagy
ságu hidnál 317,000 mázsa birképességnek fogna
megfelelni. Ivezete a körnek '/40-ed részét teszi,
s a középen alkalmazott csuklyóféle szerkezet
ugy van összeállítva, hogy az egész hid a vasnak
melegség általi kitágulásánál emelkedhetik, össze-
húzódásánál pedig magassága sülyedhet. — E
minta a pesti és budai indóházak összeköttetési
vonalán felállitandó dunai hidnak mintája, a 260
ölre számított egész nagyságú hidnál a hid súlya
200,000 mázsára van számítva. Ezen távolságra a
hidban levő vasnak összevonódása zéruson alóli
20 fok hidegnél 3 lábra van számitva; kitágulása
zéruson felüli 35 fok melegnél szintén 3 lábra szá-
míttatott, mely 3 lábnyi összevonodás vagy kitá-
gulás a hid ivezetének magasságában csak 4 hü-
velyk különbséget fogna előidézni. Deépen avas-
nak ezen kitágulása és összevonódása tette azt,
hogy eddig hidat hosszabb távolságra vasból
késziteni nem birtak. Ezen szerkezettel azonban
egy angol mérföldnél nagyobb távolságra is lehet
hidat épiteni. — Eme szerkezet feltalálója Kau-
ser István, pesti születésű mérnök- építész. A
minta Bécsben, Parisban, és Londonban is ki fog
állíttatni, s azután Amerikába szállítják.

** (A női divatczikkek) kedvelőit figyelmez-
tetjük, Monasterli és Kuzmik, ismert pesti divat-
kereskedők, lapunk mai számához mellékelt hir-
detésére.

Közlekedés.
x* (A gabonaszállitás árának mérséklése.) A

déli vasúttársaság igazgatósága a gabona tarifáját
Buda és Trieszt állomások között egyes szekér-
szállitmányokra nézve is lejebb szállította 200
mázsa erejéig 678/iO krajczárral, s Budán és
Peschierán 1 ft. 1 krral. Ez engedmény szept.
20-dikán lép életbe, 8 bizonyára uj ösztönt fog
adni a forgalomnak.

•/ (A sopron-nigykanizsai vasútvonal) e hó
21-ikén nyilt meg Lövész, Bük, Acsád, Szombat-
hely, Molnári, Szt.-István (Zala-Egerszeg), és
Szt-Mihály állomásokkal. Naponkint két vegyes
vonat fog közlekedni mindkét irányban.

•f (A losonczi vaspálya) és Sz.-István kő-
szénbánya-társulat ideiglenes tömeggondnoksága
az eddigi technikai igazgatót, báró Wobeser Osz-
kárt hivatalától fölmenté, s Neiser Ferencz fő-
mérnököt nevezte ki vezérmérnekké, ráruházván
a vasút- s bányaügy technikai és kezelési igazga-
tását. Az emiitett vasútvonal megnyithatására
s a teherszálitásnak ezen való megkezdésére, te-
kintettel a vállalatnak ez által nyerendő saját jö-
vedelmére, körülbelől egy millió frt tőke lenne
elégséges. A társulat vagyonának eddigi kezelése
részletes vizsgálat alá vettetik, s a további rend-
szabályok e vizsgálat eredményétől függnek.

Mi njság?

tornya csinosítására pedig 20,000 frtot ajánlott;
kell-e több tény egy nagy alapító nevének öröki-
tésére? kell-e több adat arra, hogy a kath. papság
neve e hazában minden nagy intézetnek homlokán
ott ragyog? A n.-szombati érseki főtanoda, szintén
ő emcja takarékos életének és jótékonyságának

, műve, jövő hóban kezdi meg működését. Alaptő-
kéje 200,000 ft. A múlt hóban neveztettek ki ama
tanárok is, kik részint a konviktusi fegyelmet
kezelendik, részint az ifjúság szellemi és erkölcsi
vezérletével foglalkozandnak. A Szatmárról jö-
vendő apáczák főnöke egy társnéjával együtt már
körünkben van, hogy a javításokat, bútorozást s
intézkedéseket a növelde kellékeinek megfelelőleg
intézze.

** (A kecskeméti ref. főiskola) gymnasiumi
és bölcsészeti osztályaiban, ugy szintén nyilvános
jogakademiájában is, a beiratások f. évi október
2—-7 napjain történnek.

** (A kis-kun-halasi helv. hitv. hat osztályú
ffyjnnáziumban) a beírások október hó l-jén és
következő napjain, a rendes előadások pedig 5-én
kezdetnek meg.

, R CUf izraelita imaház Budán.) Az izraeli-
TT iT T ° i m a n a z a t építettek, melynek tervét

A n°nÁCz építőmester készité. Az imaház
mór etylben szépen sikerült. Belül a templom ha-
jóját ontott vasoszlop-sorozaton nyugvó s a nők
számara készült karzat környezi, mely 11 öl
hosszú s 7 ol szeles. Az i m a h á z

 J
m embert fogad-

hat magábas esti kónyörgés alkalmakor 160 gáz-
láng világítja. Az egész épület i g e n diszes, keleti
ízlésű s azon összeghez mérve, m e i y e t építésére
fordítottak, kitüno csínnal van fölállítva.

Közintézetek, egyletek.
*• (A magyar képzőművészeti társulat) folyó

hó 16-dikán tartott választmányi ülésében a társu-
lati vagyon ujabb leltározását eszközlő bizottság
tette jelentését, melyből kitűnt, hogy részint pénz-
>en, részint értékben, de ide értve a nyugdíjintézet

alaptőkéjét is, a társulati vagyon 14,644ft. 93 krra,
az alapitványi tőke pedig 20,000 ftra szaporodott.
Az alapító tagok száma jelenleg 101, a rendes ta-
goké : 1038. Ezek közül vidéki tag 413, helybeli 524.

•* (A keszthelyi gazdasági és erdészeti tanin-
tézetnél) a tanári állomásokat már betöltötték^ A
gazdasági tudományok tanárává sipeki Balázs Ár-
pád, az állatorvosi aegédtanári állomásra Tormay
Béla, a természettan és magasabb számtudomá
nyok tanszékére Soós Mihály premontrei áldo-
zár neveztetett ki; a földmives iskola taaára pe-
dig Tóth Ágoston lesz. Az erdészeti rendes ta-
nári és segédtanári állomás betöltésére nézve uj
pályázat hirdetése rendeltetett el, melynek ered-
ménye legkésőbb f. év végéig lesz fölterjesztendő.

— (A pesti hazai első takarékpénztár) rész-
vényeseinek f. évi márczius hó 29-én tartott köz-
gyűlésén hozott abbeli határozata: hogy a benn-
hagyott kamatok nem ugy mint eddig egyszer —
hanem félévenkint kétszer, június és deczember
hó végével tökésittessenek — e f. 1865-ik évi jul.
hó l-jén foganatba vétetvén, következő eredményt
tüntet elő. A betett tőkék s azok kamatjainak
kimutatása 1865. július hó l-jén: 1. Összes álla-
dék 1865. január l-jén 11,117,002 ft. 70 kr. -
2. Az 1865. jan. 1-től jun. hó 30-áig betett tőke-
összeg 4,083,167 ft. 56 kr., összesen 15,200,170 ft.
26 kr. — 3. Az 1865. jan. 1-től jun. hó 30-áig
kivett tőkék összege 3,957,028 ft. 72 kr., marad-
vány 11,243,141 ft. 54 kr. — 4. A lefolyt félévről
tőkésítendő kamat 252,016 ft. 50 kr., 1861-ik év
jul. 1-ső tőke és tőkés kamat összege 11,495,158
ft. 4 kr. — Kelt Pesten 1865. szept. hó 5-én. —
Suhayda Ferencz m. p., könyvvezető.—Keresztes
Ferencz m. p., liquidator.

— (A középdunai gözhajótársulat) titkára
Szathmári Károly, értesiti e vállalat részvénye-
seit, hogy f. é. október 17-én délelőtt 9 órakor a
cöztelken közgyűlés fog tartatni, melynek főbb

tárgyai lesznek: alapszabályokban több rendbeli
módositástkivánó legf. leirat, és az igazgató-vá-
lasztmánynak eddigi működéséről szóló jelentése

** (A magyar országgyűlés összehívása.) E
hó 17-ikén kelt, 8 20-ikán érkezett meg a kegyel-
mem királyi egybehívó levél, mely deczember 10-re
szabad királyi Pest városába Ö Felsége saját sze-
mélyében megnyitandó és vezetendő köz-ország-
gyűlést rendel és hirdet, az ünnepélyes megkoro-
názásra s a függő közjogi kérdések megoldására;
mire nézve a követek választását az 1848-ik évi
V. törvényezibk alapján elrendeli. — Addig is,
mig testvérlapunk a „P. U." az egybehívó levél
teljes szövegét közölné, e hazánk sorsára oly
nagy fontosságú eseményt a legnagyobb örömmel
emiitjük meg.

** (A mag.ar tudományosság) a „British
Association" Birminghamban tartott idei gyűlé-
sén szépen volt képviselve; ugyanis abban Duka
Tivadar, Rónay Jáczint és Vámbéry is résztvet-
tek, ez utóbbi fölolvasást is tartott. Mint egyik
jelenvolt tudós kiemelte, a kis Magyarország na-
gyobb számmal volt képviselve mint Olasz-,
Orosz-, Franczia- és Németország.

** (Halálozás). A magyar alkotmányos élet
egyik kitűnő bujnoka, idösb Bartal György, dama-
zir-karcsai birtokán e hó 20-ikán elhunyt 81-ik
évében. Az 1825-iki országgyűlésen Nagy Pál
után első volt, ki a magyar nyelv ügyében lelkes
szót emelt, az 1832—36-iki és 1840-iki országgyű-
léseken is kitűnt ugy ritka szónoki tehetsége
mint tiszta'hazafisága által. Mint kitűnő jogtudós,
a magyar jogtörténetről irt nagybecsü munkával
gazdagította jogi irodalmunkat. (Arczképét s élet-
rajzát lásd a V. U. 1858. évi 34. számában.)Benne a
haza egyik hü fiát a magyar tudományos akadémia
egyik kitűnő tagját vesztette el. Béke hamvaira I

** (Farkasvadászat.) A mándoki erdőben,
gr. Forgách Kálmán birtokán, e hó 8-dikán nagy
farkasvadászatot tartottak egy nyolez darabból
álló farkascsoportra, mely régóta nagy károkat
okozott a vidéken. A vadászat oly szerencsével
folyt, hogy az egész csapat zsákmányul esett.

** (A párbajban elesett Sarficzky László)
végzetes kimenetelű párbaja előtt néhány órával
szülőihez intézett búcsúzó levél alakjában, mint ir-
ják, végrendeleti intézkedéseket is tett. Jóakarói-
nak és barátainak emlékeket hagyott hátra.így pél-
dául azon kardját, melyet 1861-ben mint megyei
esküdt viselt a bizottmányi közgyűléseken, „tisz-
telete és hálája jeléül" Torontálmegye alkotmá-
nyos főispánjának beodrai Karácsonyi László ur-
nák hagyományozta. Azon hölgynek, ki első sze-
relmének tárgya volt, szintén egy kis emléket
hagyott oly kéréssel, hogy az keblén viselje.
Kedvencz fegyvereit barátai közt oeztá szét. Végre
a leendő országház építésére évi részletekben
fizetendő ötszáz forintot rendelt.

** (Öngyilkossági kísérlet.) Egy napszámosnő
-resten magát és 9 éves gyermekét gyufaoldattal
meg akarta mérgezni, azonban a rögtön alkalma-
zott orvosi segély mindkettőjük életét megmenté.
A gyászos szándék oka már korábban mutatkozott
elmeháborodás volt.
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** (A magyar forráskutató), Orosdi Béla,
mint irják, Zólyom-megye Babina helységében,
hol fáradságos kutatás és munkálat után néhol 60
ölnyi mesés mélységben sem találtak vizre, első
körültekintésre forrást fedezett föl, melyre 10 öl-
nyi mélységben reá is akadtak. — Hazánkfia e
napokban Pestre jön; hihetőleg itt is akad kutatni
valója a budai hegyek között.

Nemzeti színház.
Péntek, szept. 15. „Az utolsó levél." Vigjáték

3 felvon. Sardou után fordit. Szerdahelyi.
Szombat, szept. 16. „Dinorah, vagy a ploer-

meli búcsú." Opera 3 felvonásban. Zenéjét szer-
zetté Meyerbeer.

Vasárnap, szept. 17. „Egy szekrény rejtelme."
Eredeti népszínmű 3 felvonásban, irta Szigligeti.
Ez alkalommal a felvonások közt Weiser Lud-
millák, a., zágrábi fiatal hegedümüvésznő mutatta
be magát s négy zeneművet adott elő hegedűn
zongorakisérettel.

Hétfő, szept. 18. „Báró és bankár." Szomorú-
játék 3 felvon. Irta Hugó Károly — és „A nyol-
czadik pont", vigjáték 1 felvonásban. — Csak saj-
nálkoznunk lehet a fölött, ha a valódi műbecscsel
biró s azonkívül művészileg szinrehozott darabok
nem bírnak elég vonzerővel a színház megtölté-
sére. Hasonló sorsban részesült ma Hugó K. jeles
eredeti szomorujátéka, mely csak csekély számú
közönség előtt folyt le, bár az előadás is annyira
sikerült, hogy Felekiné, Egressy és Lendvay
művészi játéka a legszigorúbb műigényeket is
fölülmulta. — Az előadást berekesztő kis vigjáték
szerepei szintén oly személyesitőkre találtak, kik
azokat teljes érvényre tudták emelni.

Kedd, szept. 19. Litsner Aurelia k. a. utolsó
vendégjátékául: „Dinorah", opera 3 felvon.

Szerda szept. 20. „Falura kell menni." Vig-
játék 3 felv. Irta Bayard és Bailly, ford. N. N.

Csütörtök, szept. 21. Kocsis Irma k. a. első
vendégjátékául: „Érnani", opera 3 felvonásban.
Zenéjét szerzetté Verdi.

SAKKJÁTÉK.
299-ik sz. £ — Pap Dezsőtől

(Miskolczon).
Sötét.

a b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

294-dik számú feladvány megfejtése.
(Szirmay Jánostól.)

Világos. Sötét, l Világos. A) Sötét.
1. Hh6-g8 Fa5-d8A) 1 Fc4-e2+
2. b3-c4:f b5—c4: j 2. Vb2-e2: Fa5-d8
3. Vb2—al lepni kell i 3. Vc2—e2 tetsz. szer.
4. V— v. H—fmat. ! 4. Vc2—f-mat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Miskolczon.: Czenthe József — Kecskeméten: Keller
Lajos. — Pozsonyban: Csery Gábor. — Pesten: Cselkó
György. — A pesti sakk-kör.

Rövid értesítés. Urmezö. K. J. A feladványokat kö
szonettel vettük, s ha megütik a mértéket, a közléssel nem
késünk. Feladványaink megfejtésénél ellenhuzásokat talál-
tunk. A 296. sz. f. beküldött megfejtése hibátlan'

Szerkesztői mondanivaló.
7868. Devecser. P. F. A panaszlott hiány eddig el-

kerülte figyelmünket. A kivánt bejegyzés megtörtént s
ezután a rovatban állandó helyet foglal el.

7869. üaiiva. A miskolezi levelet kaptuk. „E sze-
rint", ugy látszik, irója elhagyta Pestet. A kivánt „két
szó" itt van. Most még csak „azt a három szót" kívánjuk,
hogy: újra !

7870. Nádadvar. R M. Ne bántsuk a szegény ván-
dormüvészeket. Hogy „oly rikácsoló primadonna a kerek
széles magyar főidőn nem található", mint Nádudvaron,
az nagy baj lehet, de bizonyosan nem legnagyobb szeren-
csétlensége sem a kerek magyar földnek, sem Nádud-
varnak.

7871. Kajdaes. Cs. Zs. A küszöbön álló évnegyedet
talán azial nyitjuk meg.

7872. Miskolcz. U. A A tudósítás csakugyan el-
késett. Bis dat, qui cito dat. Azon könyvek jegyzékét,
melyekre innen szüksége van, szeretnők tudni; s kivána-
tára azonnal elküldjük.

7873. Kolozsvár B. L. A czikknek magunk is helyet
találni remélünk. Ellenkező esetben a F. G. szerkesztőjé-
nek fogjuk átküldeni.

7874. Selmecz. B. J. A tudósítást köszönettel vettük.
Vájjon nem találkozhatnánk-e gyakrabban a híres bá-
nyaváros közérdekübb mozzanatainak rajzaival?

7876. Laczháza. N. I Örvendünk, hogy a P. U. vi-
déki közleményeiaek oly figyelmes olvasói vannak a föld-
mivelő gazdák között. Azért szívesen is veszszük az efféle
értesítéseket bárkitől.

7876. Miskolcz. D. D. A lapot megrendeltük.
7877. Berlin. T. J. A pénz megérkezett. Üdvözöljük

a berlini magyar olvasókört
7878. Kassa. B. F. A kérdésre igennel felelünk s az

illető igéret teljesítését kérjük.
7879. Pesly Ignácz életrajzának íróját kérjük, hogy

az életrajzi adatokat, melyek mar egyszer kezeink között
voltak, de azóta eltűntek, újra beküldeni szíveskedjék.

7880. Nem közölhető müvek : Népdalok dalos Né-
meth J. urnák I —XI. — Nem roszak, de nem is jók:
Panna néni. Lehel vezér. Elhagynám én. — Egy iskola-
lakhoz.

7881. Tés. T. G A templom egyszerű rajza mellé
szerettük volna a környezet, a helység egy részének raj-
zát is mellékelni, hogy igy a szemnek tetszőbb kép kere-
kedhessék ki belőle.

Mai számunkkal küldetik szét Monasz-
t e r l y és K n z m i k női divat, stb. menték, köpenyek,
mantillok és kész felöltönyökröl szóló értesítése.
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Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
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Protestáns
naptár

Szeptember
A 16 Gellért p.
Kleofás
Cziprián, Just.
Kozma Demjén
Venczel vért.
Mihály főangyal
Hieronimus

A 15 Gellért
Farkas
Nilus
Kozma Dem.
Venczel
Mihály
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Nicetás
Euphemia
Zsófia
Eumenius
. <f) Holdtöltí

Izraeliták
naptára
Tisri

1 Gedalj.b.
5Böjt,20Iz.
6 [halál m.
7 Böjt ar.br.
8
9 [nap

lOSab.Eng.
4-kón 11 óra
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6.
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11
11
11
11
11
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11
12
12
12
12
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66
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40
23
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1 nyng.

6.

7
8
9

10
11

0
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69
39
22
13
11
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TARTALOM.
János Zsigmond, erdélyi fejedelem (arczkép). — Zrí-

nyi Boldizsár. —• A harangok szava. — Kicsi és nagy ter-
mészetben. — Indiánok követsége a mexikói császárnál
(képpel). — A lófarku bivaly (képpel). — A dohány. —
Egy messiás családja. — Nagy kort ért embereink (folyt.
— Beregszászi Pál emlékezete. — Pótlék dr. Tóth N. Já-
nos életirásához. — A lud az ókorban. — Egyveleg. —
Tárház: Vasárnapi beszélgetés. — Irodalom és művészet.
— Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. —
Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Mi újság? —
Nemzeti színház. — Sakkjáték. — Szerkesztői mondani-
való. — Heti-naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak.magyar-utczal.sz.

ELŐFIZETÉS

Vasárnapi üjság te Politikai üjdoiiságok
október—deczemberi évnegyedére.

A
előfizetések
évnegyedbe
helyzetbe jöjjünk, a midőn a később érkezett előfizetőknek lapjaink egyes számaival már nem szolgálhattunk.

Évnegyedes előfizetőinket tisztelettel figyelmeztetjük, hogy az októberi évnegyed közeledtével, előfizetési
megrendeléseiket mielőbb beküldeni sziveskedjenek.

a z o k t ó b e r — d e c z c m h e r í é v n e g y e d r e :

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt . . . ,
Csupán Vasárnapi Újság
Csupán Politikai Újdonságok

2 ft. 50 kr
1 ft. 50 kr.
1 ft. 50 kr.

A Vasárnapi Ujsftg és Politikai Ujionságok kiadó-hivatala*

49.3

HIRDETÉSEK.
Az atyák és anyákhoz, tanítókhoz, nevelökliez s lelkészekhez.

Folyvást elfogadtatik az előfizetés
a

ezimű

uj, rendkívül olcsó s czélszerüen elrendezett havi folyóiratra.
8 - 1 4 ÉVES MINDEN FELEKEZETI) MAGYAR FIUK ÉS LEÁNYOK SZÁMÁRA.

Ara e g y . e g y évfolyamnak, mely IS havifüzetben, egy-egy 64 hasábon, legnagyobb negyedrét alakban
2 0 0 - 2 5 0 a szöveg közé nyomott képpel » borítékkal ellátva? jelenik meg, a I a K b »n>

egész évre postai küldéssel csak 2 forint ausztr. ért
Tartalmát az ifjúsági irodalom körében ismeretes legjelesb Íróink

támogatni

A „Magyar gyermekbarát" tartalma.
Hogy ezen uj ifjúsági irodalmi vállalatunkat mi módon szándékozunk elrendezni

es mily tartalomdús változatossággal kiállítani, eléggé látható a következő rovatokból:
• . . ** A P r o történetek, mesék és regek a gyermekek malattatására s eirv nt<»i

erkölcsi érzetük fölélesztésére. - sj««ai
** * • *.* A Syer»nekkorra nézve könnyen felfogható rövid oktatások a nétn-ttörténelméből, különös tekintettel hazánkra. »»«SOK a népek

; is?is? :.s:^ss?^asKn5tr
4. Átalános hasznos ismeretek kátéja kérdések- és feleletekben.

*ísmeretet nyer

és magyar fordításban a külföldnek legjobb s legkitűnőbb müvei képezendik.
övetkező programra értelmében folyóiratunkat dolgozataikkal s közleményeikkel

5. A gyermek jó magaviseletére vonatkozó erkölcsi mondatok és aranv
szabályok. Gyermekimák, üdvözletek, köszöntések stb. y

6. Foglalkozás az ifjúság számára, tanítások s ntmntatások, melyek által
a gyermekek képessé tétessenek, apró foglalkozások által egyszersmind hasz-
haunálDL '* C S a Z k e l l e m e s 8 «syn«»l miveló és oktató módon föl-

7. Gyakorlatok az emlékező tehetség gyarapítására.
o' T»|eJ,^«bÍ'"ék

í®
k fi,Uk 8 l e Í n y ° k s*ám«"-a a háznál és künn a szabadban.

9, Talányok, rejtélyek es rebnszok a gyermek elméjének élesbitésére
- 1 - ' " 1 ' , tekintettel a gyermekek * "

aSríIoSmeS, k é P P r t » « » * «»»*«, melyek szám.
U ^ r i k e S Z t Ö S é g ^ °^u6 c ? i k k e k e t i s <% mulattató és megkedveltető modorbanja elő, hogy a gyermekek az ismereteket úgyszólván játszva szerezhessék meg.

; *•—«».«»* lévén .gyermek. | v y . ^ ^ é s ° i L K i ^ ^ - " " í . í " * ^ * k**'™nri; *•—«».«»* lé
* elkérjük azért a családapákat és anyákat a nevelöket tanítókat «Í« IAI^I művelődésnek előnyei.

kiknek ezen aláírási felszólítás kezébe jut, hogy ezen vállalatunkat bazKÓan felkarolni t*bn?ni£ **' v a l a m i n t mindazokat, kikre az ifjúság fölötti őrködés bizva ran és
fog iránta mutatkozni, annál többet leszünk képesek Urnn^^LTSmtíü^kSir k Ö r Ű k b e n m i n é » « ° b előfizetőt gyűjteni „ Í v e l j e n e k . Minél nagyobb S é t

Vajha ez irodalmi vállalatunk méltó elterjedést ta.á.na az országban és vajba ne hiányoznék az a gyermekek örömére egy magyar házná. sem,

HHeckenast Gusztáv,

1. A
•zon hóban
/í.,,,; A. ,_.„ --' ~"VUBU az isKOiagyei
eivezi^es^zorgalmas tanulása által hasznos ajándékot érdemel.• , . -&„t2~* a Sy a r gyermekbarát" évfolyama 12 haviJsonap vegevei egy-egy fn •
borítékba fűzve jelenik meg6

. . gyermekbarát" évfolyama mindenkor jul. hóban veszi kezdetét,
w í S 6 ! ! " iskolagyermek a tanvizsgálatok után bekövetkező szünidőt

melyekből minden
képekkel ellátva s

Előfizetési föltételek:

nagy nyomatott ivén, 64

Pest, június 18-án 1865.

12 füzetre csak 2 ft. - Az egyeshavi füzVtlelÖfif etlSÍ- áF 8 ! ^ . í ^ í ^ ™ 'navi mzetek postán bérme»tesen koldetnek szét.
4. Tiz előfizetési példányra gyűjtőknek egy tisztelet-példánynyal szolgálunk

valamint c z i m e k n e k - m e I y e k a l a t t a f i i zetek szétküldendók, pontos följegyzését,

(Pesten, egyetem-uteza 4-dik szám.)
Az 1-sö és 2.dik már megjelent

6- Az előfizetési pénzek bérmentesen beküldését kérjük.

A „Magyar gyermekbarát" kiadó-hivatala
(egyetem-uteza 4-ik szám).

* *
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HÁZTARTÁSI ES KONYHASZEREK, FŐRAKTÁR PESTEN,
F o r s t i n g e r Albert M.-nél, Dorottya-utcza Wurmház.

Ugyanott Alpacca-ezüst raktár. 1274(4-6)

Nagyszerű

vászonáruk végképeni eladása,
METH S.-nél Bécsben,

egy csődtömegből átvett valódi rumburgi, hollandi és sziléziai vásznak, továbbá rum-
burgi asztalkészületek, törlilközö-kendök, szines kanavásznak, 2000 tuczat a legszebb

vászon- és batiz-zsebkendök, 22,000 db. legújabb minta szerint készített kitűnő

| P férfi- és női-ingek, *W
hogy azok minélelóbb pénzzé tétethessenek,

1^2^' a gyári árakon alól 50%-tel olcsóbbért * ^ ? g
a vászonáruk hamisitlan s valódisága biztosítása mellett, áruba fognak bocsájtatni.

Levélbeli megrendelések a pén/összeg beküldése vagy postai utánvét mellett a
lehető leggyorsabban s a leglelkiismeretesben eszkö öltetnek, — s kivánatra mustrák
is küldetnek.

A leveleket kérjük e czini alatt küldeni:

„S. METH, Rotbenthnrmstrasse Nr. 2 9 in Wien."
Férfi-ingek megrendelésénél a nyakböség pontos mértéke szükségeltetik.

Fehér sirting férfi-ingek, franczia mell betéteilel, igen finomak 2 ft., 2 ft. 60 kr. a leg-
finomabbak.

Szines férfi-ingek a legszebbek s legújabb franczia kelmékből, darabja 2ft.—2 ft. 50 krig.
Férfi-ingek a legjobb rumburgi vagy hollandi vászonból, darabja 2 f. 50 kr., 3,4—5 ftig

a legfinomabbak, melyek azelőtt még egyszer annyiba kerültek.
Férfi magyar gatyák valódi rumburgi vászonból darabja 2ft., félmagyar gatyák 1 ft. 60 kr.
Női-ingek, rumbargi vagy hollandi vászonból, simák, darabja 2 ft., hímzettek 2ff. 80kr ,

8 ft. 40 krig a legfinomabbak, ezek ára azelőtt szintén még egyszer annyi volt.

1 tuczat kisebbszerú fehér vászon zsebkendő, előbb 2—4 ftig, most csakl ft. 20 kr.—2fti f
1 tuczat nagyobbszerű fehér finom zsebkendő előbb 4—8 ftig, most csak 2 ft. 50 kr. — 4f ig.

1 tuczat legnagyobbszerű finom rumburgi vászon zsebkendő előbb 10—15 ftig, most
csak 5 — 7 ftig.

1 db. gyapot abrosz ára most csak 50 kr.
1 damasz asztalteriték ára 6 személyre most csak 5, 6, 7—8 ftig a legfinomabbak.

1 damasz asztalteriték ára 12 személyre most csak 10,12,14,15—16 ftig a legfinomabbak.
l tuczat jóféle cseléd- vagy konyhakendő ára most csak 2 ft. 50 kr.

1 tuczat damasz asztal- vagy törülközökendő ára most csak 5, 6, 7—8 ftig a leg-
finomabbak.

1 vég 30 rőfós fehér fonalvászon előbb 18 ft., most csak 9 ft.
1 vég 30 rőfös kitűnő kreaszvászon előbb 22 ft., most csak 11 ft.

1 vég 37 rőfös kézi fonat-vászon előbb 28 ft., most csak 14 ft.
1 vég 30 rófó's rumburgi vászon előbb 30 ft., most csak 15 ft.

1 vég 40 rófös hollandi czérnavászon előbb 28 ft., most csak 14 ft.
1 vég 38 rőfös rumburgi czérnavászon, előbb 35—40 ft., most csak 15—20 ftig.

1 vég kitűnő jó rumburgi vászon 8 inghez, előbb 80—40 ft., most csak 15—20 ftig.
1 vjg 50 rőtos hollandi vászon, előbb 40-50 ft., most csak 25—30 ftig.

1 vég 50 rófös legfinomabb irlandi vdszon, előbb 50 60 ftig, most csak 25—30 ftig.
1 vég 64 rőfóá legkitűnőbb rumburgi vászon ára most csak 25, 27, 29, 33, 36, 40- 50 ftig

a legfinomabbak.
Mesés olcsó áron adatnak még el s/« és 9/« röf széles vásznak lepedőkre, varrás nélkül,
vászon és pamut csinvat, kanavásznak, a legszebb cachemir asztal- s ágyteritők minden

színben, kávdskendők, perkálok, matrózcsinvat, fehér és sárga nankinok.
Egy rakás a legszebb s legnehezebb-féle őszi ruhakelmékból rőf számra 35 krval, cache-

mirok minden színben "/s róf szélesek, rőfszámra 60 krért. 1317 (1—6)

B e k ü 1 d e t e 11. 1309 (1)

Az ősz beálltával, mint tudva van, a házi állatoknál sokkal gyakrabban fordul-
nak elő betegségi esetek — mely nagyobbrészt a változékony légmérsékletnek róható
fel — mint az évnek más szakában, s gyakran a legjelentéktelenebb bajok a legko-
mohabb jellemet öltik magukra. Ily időben a legcsekélyebb betegségi jeleneteket is
pontos figyelemmel kell kísérni; s hogyha nem akarjuk, hogy marháink állásában a
vész elterjedése a legmagasb fokra lépjen, — azon rögtön segitendő. Hogy ily ese-
tekben tanács nélkül ne álljunk egyedül, szükséges, hogy alkalmas óvszerekkel,
melyek csalhatlanul jók és megpróbáltak, lássuk el magunkat; ezek tekintetbevéte-
lével nevezetesen az osztrák császárság, Porosz- és Szászországok számára enged-
vényezett s több éremmel kitüntetett korneuburgi marhapor, továbbá a magas
egészségügyi hatóság által szorgosan mgvizsgált és I-ső Ferencz József ő császári
Felsége által kizárólagosan szabadalmazott üditő-nedv lovak számára K w i z d a F.
J.-tól minden alkalommal a legkitűnőbbnek bizonyultak be. Záradékul ezen szerek
megrendelési forrását illetőleg a mai számban'megjelent hirdetményre utalunk.

Folyvást elfogadtatik az előfizetés

EGÉLO
cziniü, nagy, értékes mümellékletekkel

JK2* f. évi márczius óta *S3I

megjelenő regény-folyóiratra.
Midőn ezennel az előfizetés megujitására szólítjuk föl folyóiratunk eddigi előfize-

tőit , ezt azon kecsegtető reméuynyel teszszük, hogy már eddig is kivivtuk olvasóink
teljes megelégedését. Lapunk ez élj a: egy terjedelmes olvasótár, s egy válogatott kép-
gyűjtemény megalapítása Az olvasótár már egy év alatt az olvasmányok rendkívüli
bőségét fogja nyújtani; a képtár szaporodása csak előfizetőink szaporodásától függ.
Minden év őszén előfizetőink minden esetre egy nagy értékű képet kapnak.

Előfizetési föltételek:
a „Regélő" czimü mulattató folyóirat minden hóban kétszer, 15-kén

és 30-kán, jelenik meg.
Mindegyik szám 4 legnagyobb alakú ívből, 8-rétben, 2 hasábos lapokon, és azonkívül

borítékból álland.

Előfizetési ára postán küldve vagy Budapesten házhoz hordatva :

Márcziustól kezdve Deczember végéig (tiz hónap) 5 ft.

Júl ius l-jétől kezdve Deczember végéig (hat hónap) 3 ft
9V* Az előfizetési pénzeket bérmentesen kérjük a „Regéld" kiadó-hivatalához

(Pesten, egyetem-uteza 4. sz. alatt) intézni.
tS3&- x kép-müinellékletet (mely már készen van), minden előfizetőnk,

ki júliustól deczemberig előfizet, megkapja.

A „Regélő" kiadó-hivatala.
A „Regélő"-ből eddig I-XIII. füzet jelent meg.

Minden tan- és segédkönyvek,
egyetemek, gyninasiamok, reál-, kereskedelmi és elemi iskolák, valamint
magán-tanodák számára, könyvkereskedésünk által a l e g j u t á n y o s a b b a n
megszerezhetők. A nevezetesebb nyilvános iskolák, valamint saját kiadásunk könyv-

jegyzékei kivánatra ingyen kaphatók.

Lauffer testvérek könyvkereskedése Pesten,
1294 (2—8) váczi-uteza 9-ik szám alatt.

HERCZEGNO-VIZ
Renard Ágosttól Parisban.

Ezen világhirü mosdóviz a bőrnek ifjas frissességét ismét visszaadja, az
nyakat, kart s kezeket vakitó fehérré, puhává és gyengéddé teszi, s mint so
hasonnemü hüitó f i i ó l h B ő k ü t k t lőt ö

arezot,
_ soha más

hasonnemü szer--hűsítő s frisitóleg hat. Bőrkütegeket: u. m. szeplőt, pörsenése-
ket s a ránezokat tökéletesen eltávolítja, s az arezszint, — minthogy ezen mosdóviz
semmi tisztátlanságot a bőrön nem szenved, egész a késő korig a bőrt simán fentartja.

Emiitett arezszépitő szer, mely hasznossága és szilárdsága által oly kedveltté
vált, valódi minősében egyedül a kizárólag csak alólirt főraktárában kapható.

Egy üvegcse ára 84 kr.

Egyedüli raktár Pesten :

VÉRTESSI SÁNDORNÁL,
Kristof-tér 1-sö szám, a ..Vemislioz." 1277(8-10)
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Előfizetési fölhívás
a legolcsóbb magyar néplapra,

melynek czime :

KÉPES U JS AG
a magyar nép mulatva oktató barátja.

Változatos és érdekes tartalommal!
A szöveg közé nyomott nagyszámú c s i n o 8 k é p e k k e ls évenkint

két nagy képmelléklettel.
Egész évre csak 2 forint osztr. ért.

ISTVÁN BÁCSI

tnegiStuf Sr°
m I d ő k ^

Főmunkatárs : Felelős szerkesztő:
(Majer István, kürti plébános). IMfol KISS ISTVÁN, jogtudor.

ldt tá é
^ ^ n e S g ^ n ^
gek daezára, már eddig L, kielégítően megoldotta s ezután még j T T

 n °P u J s ;S u n k

inkább meg feg felelni a t. maSyar olvasó-közönség vára- j p l l , Okta<>'»-n>
kozasanak s különö lóbb é á l é i J^mfestesek irán

nép országszerte tisztelt és szeretett barátja István bácsi fogja
?«rölteni e rovatot aranytanácsaival; ugyanő, véreink iránt

- ^ g y i k k

----. . -,-= -™ —••• « >. . . .«SÍ»" uivaso-Kozonseg vara-i ; p n o m , t . , .-mulattató tudósítások, elbeszélések, életrajzok,
kozasanak s különösen az alsóbb néposztályok igényeinek, i J^mfestesek, irányczikkek, népszokások, - olykor a kézelő

Szem előtt tartva vegyes közönségünket, de különösen figyel- ! f „ -íx S t mindennapiság köréből kellemesen kiemlő.de tul nem
- *" telítő regényes es egyúttal tanulságos beszélykék, mesék, mon-

dák s különféle versek, költemények.
III. Élet-, táj-, uti-, történeti-, s világképek, természettan

es természetrajzi czikkek.
IV. Az ujabb időben oly fontos anyagi érdekek a lehető

legbővebben lesznek lapunkban képviselve, főleg a fóldmivelés, az
állattenyésztés, s a gazdászati ipar különféle nemei.

V. A népnek a politikán kívül eső közügyeit illető dolgokra
is kiváló figyelmet fordítunk, miként azt az első évi folyamban
többi közt az úrbéri váltság kérdésének s a magyar földhitel-inté-
zet idevágó közvetitésének fejtegetésével, továbbá a telekkönyvi
beírás elhanyagolásából eredő károk fölttintetésével megkezdet-
tük. Hasonlag kivonatosan közlendjük az oly törvényeket és fef-
sőbb rendeleteket, melyek a közrendet s a népet illetik. Az ilye-

RATH JUOR
könyvkereskedésének iskolai

osztályában
mindazon tan- és segédkönyvek,

melyek
M. k. Egyetemben.

A Jogakademiákban.
A budai inftegyeteinben.

A papnöveldékben és praeparan-
dakban.

A fó- és algyninasinmokban.
A fö- és alreáltanodákban.

A kereskedelmi és vasárnapi isko-
lákban.

Az elemi, városi és népiskolákban.
Bár minemn magán fi- és nönövel-
dékben használtatnak, nagy készletek-

ben kaphatók.
Nagyobb megrendelések tetemes

kedvezésekben részesittetnek.
Szíves vidéki megbízásokra kü-

lönös figyelem forditíalik.
Mindennemű jegyzékek ingyen.

1322 (1-2) RÁTH MÓR,
Pesten, a vastuskóhoz.

Családok

mezve néplapunk rendeltetésére, a „Képes Újság" belbeosztásánál
nagy gond fordittatott arra, hogy a tartalom változatos, idő-
ezerüleg mulattató, közhasznú ismereteket terjesitö, férfia-
sán komoly s mégis főleg népünk szükségleteihez alkalmazott
legyen. Ezen irányt fogja ezután is követni a szerkesztőség a
melynek élén álló nsvek újságunk szelleméről is eléggé kezesked-
nek. Ezt leginkább azért emeljük ki, mivel a haza és a nemzet
törzsét alkotó s egészben véve még romlatlan magyar népet jó
erkölcseiben megtartani s hibáira figyelmeztetve javítani —
szintén egyik czélja e lapnak, s igen helyesen; mert mint koszo-
rús Berzsenyink mondja:

. . . Minden ország támasza, talpköve
A tiszta erkölcs, mely ha megvesz,
Róma ledől s rabigába görbéd.

Lapunk nyelve, mint eddig, ugy ezután is szorosan nép-
szerű leend, hogy azt minden, a legkevesebbet olvasott magyar
* m M-S ^ Ö n n y e n ' megerőltetés nélkül megérthesse.

Miután népújságunk nagy elterjedtségénél fogva országszerte
ismert, programmját igen körülményesen részletezni szintén fölös-
leges; mégis a vele megbarátkozott eddigi t. előfizetőink netán
szükséges megnyugtatására, ugy a leendő ujabb előfizetők tájé-

néhty pontban1?611 " ^ ' ^ m ' I e M * ' ^ ^ L á S S u k ^
t . l yaUás-erkölcsi s életbölcsészeti elmélkedések, okta
tasok, útmutatások. E rovatba illő közleményeket a szerkesztő-
ség bármely avatott Írótól szívesen elfogad, de különösen a magyar

neket részint külön czimek alatt, részint az újdonságok közé ig-
tatva, részint pedig „községek utasítója" rovat alatt közlendjük.

VI. A kereskedés s a különféle mesterségek mezején keletkező
uj találmányok ismertetésére s egyátalán az iparos osztályt illető
dolgok közlésére is lesz gondunk.

VII. Apróbb rovataink ezek: ..Kiirthi posta", „Újdonsá-
gok", „Gabna- s más terményárak", „Gazdák és gazdasszo-
nyok naptára", érdekes tanításokkal s utasításokkal fűszerezve

I W Megjegyzendő, hogy a lap főbb rovataiba szánt sok
jeles dolgozat vár közlésre, köztök néhány jutalomnyertes és több
dicséretet aratott pályamű, melyek a második évi folyamot kiváló-
lag érdekesitendik.

kik a köszvény- éi csúzos-bántalmaktól ma-
gukat távol — vagy az ellen egy hathatos
bázi óvszert kezüknél készen tartani óhajta-
nak, szerencsém van jelenteni, hogy a vaiódi

Lairltz-féle crdeiíryapot gyárt-
mányok és készítményekből

egy jól rendezett raktárt tartok. Ezen gyárt-
mányok üdvös hathatóságáról több mint 150
hiteles bizonyítvány áll a t. ez. közönség
rendelkezésére, hasznalati utasítások ingyért
szolgáltatnak ki. Valamint az e tárgybani
tudakozásokra egész készséggel kellő fel-
világosítással szolgálok; minélfogva a fen-
érintettek a t. ez. közönség szíves figyel-
mébe ajánltatnak. 1320 (1 — 6)

SIGilND J.,
városház-uteza 1-ső sz. a. Pesten, a „zöld

koszorúhoz."

A változatos és érdekes tartalom mellett nagyban fogja
Emelni e Inp becsét, a szöveg közé — ennek, hol szükséges, földe-
rítésére — nyomott sok csinos kép. Mindkét részben a hazánk
egén földeralt uj korszak tágabb tért nyit, melyben alkalom
lesz t. előfizetőinknek az országgyűlés alatt érdekes hazai újdon-
ságokkal s életképekkel kedveskedni.

, SV Minden egész évi t előfizetőnknek a laphoz mellékletül
két n a g y k é p p e l is szolgálandunk, és pedig Karácsony ős
llusvet szent ünnepeire. Egy ily képmelléklet lesz a második év-
L«ímm» r r ^ r P képtábla, mely legjelesebb magyar
lanTa l a l " " ® o r s z aK8y«»ési szónokainkat ábrázó-

Újságunk minden hó 1-ső s lő-ik napján, mindenkor két Ívnyi
tartalommal, csinosan kiállitva jelenik meg, mint említettük, érde-
kes és változatos szöveggel és sok képpel.

Az előfizetési ar,
tekintettel arra, hogy a mostani pénzszűk világban a lapjárató
magyar közönség nagyobb része kiadásait korlátolni kénytelen
továbbá azért, hogy lapunkat a kevésbbé vagyonos olvasnivágyó
hazánkfiai is a legkönnyebben megszerezhessék,

ezután is postával együtt

*S" egész évre csak 2 ft. o. é. " ^
Ily csekély előfizetési árért oly tartalmas és aránylag annyira

Költséges képes lapot a magyar olvasó-közönség azelőtt még soha
«em, sót a külföldi is aligha bírt.

-Ue minthogy az előfizetési dij oly csekély, s a kiállítási költ-
nafos 'iT"1 t e t e m e s e k : ennélfogva tömeges pártolás volna kivá-

s. ^zt most, miután e lap életrevalósága iránt a t. olvasó-
1' ^a. kellőleg tájékozhatta magát egész biza-

m i ) h a v a l ó s u 1 ' annak épen a t előfizetők
r é ! z e t annál ̂ K K r v e n d h e t n i : m e r t m i n é I " W o b b lesz a

öiteni t ö b b s.jobb szellemi erőket lehet a lap körűi

S'&FSl^J d k k

_ — Mivel pedig az alsóbb néposztályok tagjai az
újság-megrendeléshez még sok helyütt nem értenek.— ennélfogva
t V "fIk.ész', fanitó, jegyző urakat, s átalán a műveltebb osz-
talyoeli népbarátokat ezennel hazafiuilag fölkérjük, hogy
körükben nagybecsü befolyásukat felhasználni s a nép értelmesb-
jeit aláiráira felhívni szíveskedjenek. A derék magyar nép szellemi
képzését s anyagi érdekeinek felismertetését ezélzó lapunk ter-
jesztésére a t. gyűjtök sokat tehetnek s azért őket ismételve
szíves közreműködésre kérjük.

SHT" Tisztelt gyűjtőinknek minden 10példány ntan eírv
ingyenpéldánynyal szolgaiunk.

&W^ Ww*' Továbbá, minthogy épen a nép, melynek kiváló-
lag van szánva lapunk, nagyrészt nemcsak nem ért az újság meg-
rendeléshez, de azt sem tudja sok helyütt, létezik-e számára va ó
jó lap; mivel tehát ekép lapunk megismertetése s terjesztése oly
nagy fáradsággal jár, milyennel semmi más lapé: ennélfoava elha-
tároztuk, nemi méltánylásul e fáradságért, azon öt t. gyűjtőnk-
nek, kik a folyó évi október lo-ig legtöbb előfizetőt gyűjte-
nek, -~ mint a népművelés buzgó bajnokainak neveit annak
idején közzétenni s nekik a minden 10 előfizető után járó tisztelet-
példányokon fölül egy-egy pályadijt jutta'ni, - és ugyan :

a legtöbbet gyűjtőnek 10, a következőnek 6, a harma-
diknak 4 darab aranyat; a negyediknek saját kiadásunkból
15 kötet könyvet, köztök Arany János jeles „Toldi"-ját s
„Toldi estC'jét, az ötödiknek pedig 10 kötetet, köztök Garay
János mely íhletettséggel irt „Szent László"-ját, bérmentes
szállítással.

Beküldetett,
Az ásványvizek használata legújabb

időben rendkívüli emelkedésnek örvend-
nek, de az egészben az a legnagyobb
hiány, hogy a töltés után ásványos tar-
talmukat elvesztik s avval egyszersmind
hathatóságukat. Ezen bajon gyökeresen
segítve van a mesterségesen készített
ásványvíz — úgynevezett légviz által,
mely szerencsés összeállításánál fogva
szerves savait illetőleg a nedvek folya-
mára gerjesztőleg hat és hasonlithatlan
hatást gyakorol: rögzött főfájások, fej-
köszvény, mellszorongások, emésztés-
hiány , lépkór s dugulások eseteiben,
továbbá azepeelkülönités háborgatásai-
nál s különösen az aranyérben szenve-
dőknek folytonos használatra a leg-
nyomatékosban ajánlható. — Kapható
TÖBÖK JÓZSEF gyógyszerésznél
Pesten, király-uteza 7-dik sz. alatt.
ísio (i) Egy gyakorlott orvos.

Az előfizetési pénzek,
a következő lapon látható rovatok kitöltésével (vagyis az előfizető
nevének, lakásának a az u t o l s ó p o s t á n a k kitételével) H

„KépesÚjság" kiadóhivatalához (Pest, egyetem-uteza, 4. sz. a.)
bérmentesen intézendők.

A megrendeléseket mielőbb kérjük megtétetni, hogy a nyoma-
tandó példányok száma iránt, idejekorán tájékozhassuk magunkat

Isten áldása legyen velünk s szeretett hazánkkal!

Heckenast Ousztáv,
a „Képes Újság" kiadója.

Leánynevelő-intézeíemben
az idei — vagyis X-ik évi — tanfolyam ok-
tóber hóban megindulván: van szerencsém
erről a t. ez. szüléket és gyámokat értesí-
teni azon kijelentés mellett, hogy kívánatra
bővebb felvilágositással szívesen szolgálok.

Pesten, hatvani utcza, 1. sz. alatt.
RITTER MÁRIA,

1321 (1—2) tulajdonos igazgatónő

SZVETENAY MIKLÓS
magyar kir. udv. ágens,

[jogtudor, s magyar hites köz- s
vált Wügyvéd-irodája

létezik
BÉCS BE IV,

Karnthnerstrasse 29. szám, II. emelet.
1237 (8-10)

Egy gyermekbarát
kis növendékek után tudakozódik. Szemé-
lyesen találkozhatni vele ,.London" szállo-
dában, 1-ső emelet, 33. szám alatt.

1307 (2-3)
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Előfizetési fölhívás

FALUSI GAZDA
i 1865. évi október—deczemberi folyamára.

Előfizetési föltételek.
Postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva:

Egy negyedévre, vagyis október—deczemberi folyamra 1 ft. 5 0 kr.

DV* Július —szeptemberi számokkal 1 ft. 50 kr, beküldése mtllett még
szolgálhatunk.

A „Falusi Gaxda" kiadó-liivatala
(Pest, egyetem-utcza 4. sz.)

Gyermek vászonnenm-készletelí,
u. m. : ingek, lábravalók, korsettek, ellenzők, piqué-takarók, kötött főkötők s a t.

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

„ Női vászon-készletek,
ágynemüek, nappali és éjjeli ingek, nadrágok, korsettek, fésülő-köpenyek, zsebkendők,

s; oknyák s a t. asztalnemúek, törülközők s a t.

Kész mennyasszonyi készletek
bármely áron, mennyasszonyi ruhák selyemből vagy illusioból, és mirtus koszorúk.

Finom hímzések, fehérnemüek, csipkék.
gallérok és kézelők, főkötők, hálók, szövetek, szélek e's betétek s a t.

Függönyök és függönyszöveteket
ajánl

TÜRSCH F.
Pesten, váczi-uteza 19-ik szám a., a nagy Kristóf mellett.

Megrendelések postai utánvét mellett gyorsan teljesittetnek.
Részletes árjegyzékek bérmentve. - ^ f S 1319 (1—0)

A hamburgi kereskedelmi akadémia
lehető legjobb alkalmat nyújt a nevelő-intézetében levő, ugy a vidéki és hazai növendé-
keknek a divatozó nyelvek gyors és alapos megtanulására, valamint különösen a keres-
kedelmi hivatásra ajánlott ifjúságnak, magukat a későbbi kereskedői életre elméletileg
és gyakorlatilag kellően előkészíteni.

Miután azon előkészület, melyet a gymnasiumok, reál- és polgári iskolák biztosí-
tanak, valamint a tisztán gyakorlati tanítás, azokra nézve, kik magukat jövendőbeli
üzletembernek korszerüleg kiképezni akarják, nem több mint kielégítő; de egy keres-
kedelmi akadémia meglátogatása mindenesetre a legczéliriínyosb. Hamburg mint világ-
piacz minden oldalróli kereskedelmi forgalmával, a kereskedelmi kiképzésre oly rend-
kivüli eszközöket és előnyöket nyújt, melyek az intézetnek legkedvezőbb eredmények
elérését biztositják,úgyszintén növendékeknek jövendő pályájuk uttörését megkönnyítik.
Az intézet, mely mindjárt 3 fő- és 2 előkészületi osztályra osztatik fel, a legegészsége-
•ebb és legszebb tájékon fekszik a városon kivül néhány pereznyi távolságra, és a ható-
ság külön felügyelete alatt áll. Az oktatás az igazgató által, a legtekintélyesebb tan-
testülettel egyesülve, leglehetőbb tudományossággal kitűnő gyakorlati irányban adatik
elő és magában foglalja az egész mai kereskedelmi tudományt, ideértve a vidéki levele-
zést, mennyiségtant és természettudományt, nemzeti nyelveni tanítást a felsőbb osztá-
lyokban, német, angol, franczia és spanyol, mint társalgási nyelvet.

Latinul, olaszul, oroszul, dánul és svédül, úgyszintén zene, ének, táncz, torna
vívás és úszás a szülők kívánsága szerint.

Különös figyelmet érdemlő, hogy a fentebbi intézet nem egyedül elméle-
tileg tanít, hanem egyszersmind a tanitás által szerzett ismeret egy, különösen
e czélra az intézettel egyesült üzletben gyakorolható is.

Fiatalembereknek, kik mar gyakorlatilag tevékenyek voltak, a müvel-
mény szerint mérsékeltebb dij engedtetik, de még olcsó és jó lakás is ajáultatik,
hogy ha elényösbuek tartjak az intézeten kivül lakni, azért a bemenet az aka-
démiába mindenkor megengedtrtik. — Magába az intézetbe és az elökészitó
osztályokba 12 évtől fogva gyermekek is felvétetnek, kiknek erkölcsi jóllétéről
lelkiismeretesen lesz gondoskodva.

Bővebb értesítést nyerhetni ez intézet által kiadott áttekintésből, mely e
lapok kiadó-hivatalában is megkapható, és bővebb felvilágosítással is minden-
k Í T ? '

p
k Schrrtder L., igazgató.

Lég-viz (luflwasser)
mint hűsitő ital azok számára, kik aranyérben szenvednek — rendes haszná-
latra ajánltatik, megbecsülhetlen hathatóssággal bir továbbá rögzött főfájá-
sok, fejkoszvény, mellszorongás, emésztési bajok, altesti bántalmak, lépkór
és dogulások eseteiben és az epe elkülönités megtámadásainál.

1 palaczk ára 40 kr.
Valódi minőségben kapható: Pesten, TÖRÖK J Ó Z S E F gyógyszerész urnái,

király-uteza 7-dik sz. a. 1299 (4—8)

KUGLER ADOLF
könyv-, mű- és hangjegy kereskedésében PESTEN,

(a Dorottya utczában) megjelentek:

MEGIFJODÁSA j & S É R V E K
gyökeres gyógyítása,a meggyengült idegrendszernek,

vagy
alapos gyógyítása titkos ifjúkori

bűnöknek és kicsapongásoknak.
Irta Dr. RICHÁRD R.

Ára 80 kr. a. é.

A NÖK TITKAI
és betegségei.

Tanulságos könyv anyák s hajadonok
számára.

a havi-tisztulás első beálltáról s a
szépnemek azok körüli betegsé-

geiről stb.
Dr. ALBRECHT J. F. E. után

Ára 80 kr. a. é.

A n ő k k e l v a l ó

KÖZLEKEDÉSRŐL
Tanácsadó

ifjak és mindarok számára, kik a nők
kegyét elr<yerni és megőrizni óhajtják.

összeszedte
EBERIIARD ÁGOSTOK.

Ára 1 ft. 3 0 kr.
IW* Vidéki megbizások, habár más könyvárus által hirdetett

munkákra is, általam a legpontosabban s a meghatározott bolti-árakon
eszközöltetnek. *293 (2—2)

vagy:
a sérvek s kidüledó részek orvos-

lási m ó d j a ;
oly csalhatlan szer hozzáadásával, mely

által az gyökeresen kigyógyittatik.

Dr. SIEÜION után.
Ára 80 kr. a. é.

Az ember és neme,
vagy:

f e l v i l á g o s í t á s
a természeti szerelem, természeti ezél,
a nemi élvezet kormányzása, a fogamzás,

terhesség és önmegtartás felöl.
ALBRKCHT F. E. után.

Ára 75 kr. a é.

EMLÉSZET,
azaz: mikép lehet kitűnő emlékezó-

tehetséget nyerni ?
Nem nyegleségtől ösztönöztetve, ha-

nem a valóságból, tapasztalásból és ma-
gából a józan észből merítve.

Ára 80 krajezár a. é.

Évenkint 38 húzásra játszhatni
minden Ausztriában létező állam- a magánsorsjegyre, 1 badeni 35 ftos sorsjegy

hozzáadásával

évnegyedenkinti csak 4 ft. befizetése mellett.
A társulat 20 résztvevőből áll, kik közöl mindegyik az első részletbefizetése

alkalmával egy részvényjegyet — melyre az összes sorsjegyek számai jegyezve van-
nak — kap, s melyek nyereményeire az őt megillető nyereményrésziet kiszolgáltatik.

25 évnegyedenkinti részletlefizetés után 4 ftjával, a társulati birtoklás meg-
szűnik. Ezen sorsjegyek árfolyam szerint eladatnak s az azokból bevett pénz 20
egyenlő részre felosztatik.

Azon oknál fogva, hogy az összes sorsjegyek árai jelenleg rendkivülileg le van-
nak szorítva, s néhány év leforgása alatt legalább is az előbbi álláspontot elérniök
kelletik; csaknem egész bizonyossággal feltehető, hogy az ezen társulatokban!
részvét (228 húzásra) a legroszabb esetben csak is néhány csekély forintba kerülhet.

g y A Z ily társulatbani belépés nem tételezi fel a többi társtagokkali közle-
kedést , és a részletfizetéseken kivül egyszermiudenkorra csakis 63 kr. bélyegdij
leszen fizetendő. , ,

ÍGÉRVÉNYEK.
1 db. 1864-iki 100 ftos sorsjegyre (húzás decz. 1-én) . . 2 ft. — kr.'
1 db. 1864-iki 50 ftos sorsjegyre (húzás decz. 1-én) . . . 1 ft. 25 kr I
1 db. Pálffy-sorsj egyre (húzás szept. 15-kén) 2 ft. — kr.j
l db. Credit-sorsjegyre (húzás okt. 1-én) 3 ft. 50 kr.;

5 db. ígérvény egyszerrei vételénél 10°/o engedtetik.

és 50 kr.
bélyegdij.

HERZBERG A.
Vidéki megrendelések gyorsan teljesittetnek.

Bank- és pénzváltóüzlete
Pesten, Dorottya-utcza,
uj háznégyszög 3. sz. a.

1225(12 0)

A legkitűnőbb s leghathatósb óvszernek elismert

KORNEUBURGI MARHAPOR
marhabetegségek s marhavész ellen

valódi minőségben kapható: 1296 (3—12)
PESTEN Törők József gyógyszerésznél, király-uteza 7. sz., Thalmayer A. és társa.
Halbauer testvérek, Glatz J.Kakodczay A - BUDÁN: az udvari gyógyszertár-
ban, — Aradon: ProbstF. J., Tones és Freiberger, — Brassóban: Heszheimer és társa,
Gyertyánffy és fiai, — Debreczenben: Bignio J., Csanak J., — Dettán : Braunmüller J.T

— Eperjesen: Zsembery J., — Eszéken: Deszáthy J., — Esztergomban: Bierbrauer
C. J.,— Egerben: TschöglJ.,— Gyöngyösön: Kocziánovich, —Kassán: NovellyA.,—
Kolozsvartt: Wolf, — Komáromban: Belloni A., Ziegler és fia, — Mohácson: Kögl,
— Nagyváradon: Janky A., — Nagy-Kanizsán: Feszelhofer és Bosenberg, — Pan--
csován; Rauschan és fiai és Gráf,— Pozsonyban: Scherz F., Hackenberger testv.,
Waritsek, Kovács J., — Rozsnyón: Pósch J., — Sopronban: Pachofer L., Müller P. f
Mezey A-, — Székesfehérvártt: Legmann A. L., Kovács P., — Szegeden: Aigner, —
Selmeezen: Dimák, Zelenka, — SzepesváraHyán: Fest J.B.,—Szolnokon: Scheftsik
István, — Sziszeken: Dietrich A., — Temesvártt: Maxer és Sailer A., Babusnik, -~
Trencsénben: Kulka és Weisz, — Váczon: Bodendorfer, — Varazsdon: Halter F. é»

Koterba. - Veszprémben: Láng J . és Tuszkau M. — Veröczén: Bész J- K.
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Érczkoporsók főraktára

IBESCHORNER A. M. és TÁRSA
első k. kizár. szab. gyárából

Pesten, kis-hidiitcza, a ..vadííszkiirí" mellett.

Ezen, minden Ilit vallásnál használható érczkoporsók czélszerübbek, tartósabbak,
szebbek és nem drágábbak a fakoporsóknál; nagy választásban, felnőttek számára a
csekély áron 20, 25, 30. 4 0 - 5 0 Irt. stb., kaphatók gyermekek számára, 4. 5.
8—20ftért, továbbá gazdagon ékesített disz-ércz-koporsók kettős födéllel lég-
mentesen zárhatók 100, 2 0 0 - 2 5 0 ft. darabját ajánl a fennevezett főraktár mind
azoknak, kiknek szomorú kötelességük, drága halottaikat méltó és kegyeletéé
módon eltakarítani.

Ezen ércz-koporsóknak tartósságuk és olcsóságuk mellett még azon nagy
előnyük van, hogy azoknak használása által a hulláknak oly kellemetlen átázása
egészen mellőztetik, és a koporsó bezárása minden zaj nélkül a" legcsendesebb módon
egy kulcscsal történik.

A holtak épített kriptnkbani eltakarításánál az eddigi fakoporsók éppen nem
czélszerük, mert a temetőben levő épített kripták természetük szerint nedvesek, mi
által a fakoporsók a hullákkal együtt gyorsan rothadásba mennek á t ; a mi pedig
nem czelja az oly költséges családi kriptáknak. Ennek mellőzésére nincs más mód,
mint érczkoporsókat választani ; azok a hullák átszállítására is nagyon czélszerüek,
és ajánljuk szolgálatunkat a hullák átvitelére sírokból kriptákba sat-

A halottak átvitelére távolabb nyughelyekre ezen érczkoporsók nélkulöz-
netlenek; azok ilyen alkalommal, ha kívántatik, légmentesen elzárhatok. Egyszers-
mind átvesszük a hu'lák elszállítását minden irányban.

Mindennemű szemfödelek, koporsópárnák és mátráczok, virágok nálunk
a legolcsóbb gyári áron kaphatók.

fiűl* Megrendelések a vidéki városokban és helységekben történő
halálozásoknál azonnal teljesittetnek, és a megrendelt tárgyak a legkö-
zelebbi vasúti vagy gőzhajózási állomásra küldetnek ugy, hogy távirat
utján történt megrendeléseknél a küldemények 30 mérföldnyi távolságra
a temetéshez még jókor érkeznek. JQ93 (9

Credit-norsj egyek,
melynek húzása

200,000, 40,000,20,000,10,000,5000 sat. forint
nyereménynyel folyó évi október l-jén történik,

kaphatók alólirott pénzváltó-irodájában készpénzfizetés mellett a bécsi börzei napi
árfolyam szerint, s havonkinti 6 forint vagy évnegyedenkinti 8 forint részletfize-
téssel; továbbá:

W0T ÍGÉRVÉNYEK, ^m
1 Pálffy-sorsjegyre (húzás szept. 15 én) 2 ft. 50 kr.-\ _
1 Credit-sorsjegyre (húzás okt. 1-én) 3 ft 50 kr.l B é l v e g -
5 db Credit-ígérvény ára csak . . . 19 ft. — kr ( ^J
10 db. „ ,, " ára csak 36 ft. - kr.) 6 0 k r -

71|%Tr mindennemű sorsjegyekre akép előlegeztek , hogy az összeg
a teljes napi árfolyam szerint sxolgáltatik ki, a visszafizetés ha-
vonkint történik.

.»«-«> moRGEHSTERN A. és TÁRSA.
Pénzváltó-irodája Pesten, nagy-hiduteza 9 ik sz. a.

§^P" Levélbeli megrendelések gyorsan teljesittetnek.
A sorsjegyek bevásárlását i'letőleg, valamint a részletfizetések és sorsjegytár-

sulatok alakitá ára vonatkozó programmok — kívánatra ingyőrt szolgáltatunk ki.

Viz által légzárolt szoba-iirszékek, r
letesen elzáratik, darabja 5 - 8 ft., kettős zárral, csinos szerkezetű 15 ft.

/ minden árnyékszékhez alkalmazható, s mely által a légvonal és
f büz tökéletesen eltávolittatik, darabja 10 ft. §

két tárgy királyi szabadalommal láttatott el.
Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott

i '* i ^ t O l á m e lyek alkalmazása által a füst a konyhából é
_ 1 í» vl-L'lwj lakhelyiségekbölnyomtalanuleltünik,dbjalOft.

A pakolásárt darabonkint ládával együtt 1 ft. számittatik.
Felnőttek számára fürdőkádak 13 — 15 ft., háztetözések s más egyéb érczmun-
kálatok uj s régibb épületekre a legjutányosb áron számittatnak, s még a legcse-
kélyebb tárgyak is kijavítás végett elfogadtatnak. 1245 (5—6)

MIKSITS KÁROLY,
bádogos-mester.

RAKTÁRA: rózsatér 2-ik szám, a városháza mögött.

BELHÍZT S.
első magyar petróleum-lámpák gyári rakíára

Pesten, széntér, az uj evans. iskola-épületben,
ajánlja jól rendezett konyha, asztali, fali- s függő-petróleum-lámpáit és csillárait
nagyban s részietbeni eladásra a legjutányosb árnkon.

Az ezen gyárban készített petróleum laposlánggal égő lámpák a cs. kir. szab
államvasut világítási bizottmánya által, a kül- s belföldi gyártmányokkal össze-
hasonhttatván, azokat a legjobbnak ismerte el és a társaság által használatba i<?
vetettek. Különös figyelmet érdemlenek eddig egyetlen és egyedül e gyárban ké-
szült laposlang^nl égö lámpák 18 ' " sziles béllel, melyek lángja világitó erőre
nézve a legerősb légszesz-lánggal egyenlő, anélkül, hogv költsége magasabbra rúgna
mmt egy stearm-gyertyáé.

Ezen lámpák elöbbeni jó hírét fenn akarván tartani — csakis legjobb minőségű
ilajakat tartok raktáramban s a legolcsóbbért adatnak el.

A t. ez. közönség nagyobb kényelmére Moderateur-lámpák átalakitása s kijavi-
ása is a legolcsóbb árért eszközöltetik s legfinomabb Moderateur-lámpaolaj szol-

gáltatik ki. — Gyár ó-utca (Altgasse) 38. sz. a. 1219 (4—6)

Csak 4 forint fizetendő
évnegyedenkint,

kik az általunk 20 részvevőre alakított sorsjegytársulatban ré-ztvenni óhaitanak,
20 db. minden ausztriai sorsjegyre egy 35 forintos badeni sorsjegy hozzáadásával
melyekre évenkint

3 8 h ii % á s e s i k .
25 évnegyedenkinti részletbefizetés után 4 ftjával egy részletjegyre az összes sors-
jegyek a 20 részvevők birtokába jutnak. Bélyegdij egyszermindenkorra 68 kr.

Ajánljuk továbbá részvény-jegyeinket 20 hitelintézeti sorsjegyre 25 évnegye-
denkinti részletfizetéssel 8 forintjával. Bélyegdij egyszermindenkorra 1 ft. 30 kr.
10 db. 1860-iki és 10 darab 1864-iki 100 forintos sorsjegyre, 25 évnegyedenkinti
részletfizetéssel 6 ftjával. Bélyegdij egyszermindenkorra 99 kr. E sorsjegy társu-
latokba egyenkint mindenki beléphet, anélkül, hogy egyik részvevő a másikával
törődnék.

ICRGENSTERN A. és TÁRSA
pénzváltó-irodája Pesten, nagyhid-uteza 9. szám alatt.

Levélbeli megrendelések gyorsan teljesittetnek; részletes programmot
kívánatra ingyért szolgáltatnak ki. 1282 (6—0)

Legolcsóbban kapható:
1 koncz sima 16 hüv. magas, 20 hüv. széles hólyagpapir 1 ft. 40 kr., 1 koncz kétszer
nagyobb csak 2 ft. 70 kr., isméti eladók 8°/o-töl 10 perczentig vételük szerint jutalmaz-
tatnak. Természetes hólyagpapir is kapható egy áron. Naary gazdálkodásra pedig 1OO

nagy üveg kötésére való bőséges darabok csak 30 krért .
100 db. 8-ad levélpapír
100 db. vastagabb . . .
100 db. vastag angol . .
100 db. legvastagabb
100 db. szines zománezos
100 db. szines csipkés szélű
100 db. ssines sima
100 db. szines gyászszegélyű

: 100 db. legfinomabb . .
;] másoló gép könyvestől min

dene8től

— ft. 45 kr.
- ft. 65 kr.

1 ft. - kr.
1 ft. 10 kr.
1 ft. 10 kr.
1 ft. 60 kr.
1 ft. — kr.
1 ft. 20 kr.
1 ft. 50 kr.

6 ft. — kr.

100 darab 8-ad levelekhez való borítékok
25 kr.-tól 1 forintig választhatók tetszés
szerint.

100 dombor nyomás csak 12 kr.; ugy papí-
rokra mint a borítékokra szines nyomás
vagy monocram-betűkkel 100 nyomása
80 kr.

100 dombornyomásu látogatójegyek 80 kr.
100 fekete finom kőnyomat 1 ft.
Minden külön sorért 50 kr. jár.

ROBITSCHEK LIPÓT
újonnan nyitott

férfi ruha-raktára
Pesten, uri utcza 1-sö szám, az úgynevezett „párisi udvar"-ban

a Trattner-Károlyi-féle ház átellenében
ajánlja dús-választéku mindennemű magyar és franczia viseletmód szerint

készített

férfi-, gyermek-, és utazó-öltftnyükból
álló készletét a legjutányosb áron.

Megrendelések 12-24 óra alatt eszközöltetnek. 1248(6-6)

Mindennemű irópapirok, rajz- és írószerek legjutányosabban kaphatók

1260 (5-0)
Haris Pálnál

Pesten, nagyhid-uteza 15-ik szám alatt.

Elismerési nyihánifós.
Én a „Pesti biztositó-intezet" pécsi fóügynökségéncl szőlőmnek idei termését

biztosítván, az ez idén már kétszer j ;geső által kárt szenvedett, mely kettős k á r
mindenkor már ötöd nap reá a nevezett főügynökségtől felvétetett, és legnagyobb
megelégedésemre 95°/o mind két kárért megtéríttetett. _

E szilárd, gyors és készséges eljárásért ezzel elismerésemet nyilvánítva, jó
lélekkel ajánlhatom a biztosító közönségnek az érintett pesti biztosító-intézetet,
melynek föügynöke, Harfmann Antal ur, ki is a károsodottak érdekét ritka részre-
hajlatlansággal karolja fel, miért is köszönetemet nyilvánítom. — Pécsett, 1865-ik évben.

1316 O ) - Ezreth Antal.

A PATKÁNYOK ÉS EGEREK
biztos és gyors kiirtása

y csász. kir. kizár, szabadalm. irtószer által. — Gyertya-alakban 1 darab ára 50 kr

Valódi minőségben kapható:
PESTEN: Török József gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik sz. a.,

továbbá:
Csáktornyán: Kárász A. — Keszthelyen : Wünsch F., — Kolozsvárit. Wolf J. —
Pozsonyban: Scherz Fülöp. — Sopronban: Pachhofer,— Varasdon: Halter D. F., —

Veröczén : Bész J . K. uraknál. 1298 (4—15)
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OSTERLAMM KÁROLT
a magyar ref. egyház egyetemes tanügyi bizottmány fobizományosa, és

pesti könyvárusnál (Erzsi hetiéren)
részint saját költségén, részint bizományában megjelent

tan- és iskolai könyvek.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4. sz.) megjelentek
és Rátli Mór pesti, Nagel és Wischán budai könyvárusoknál kaphatók:

EMLÉKIRAT.
Irta

2 64

60

ft. kr.
Arvay József ABCzé és vezérkönyv Pályamű, kiadja ref. egyh. egyet, tanügyi

bizottmány (sajtó alatt).
Assmann Dr. W. Az Ó-kor története emleversekben, szülök, nevelők, algym-

nasiumi tanulók magán használatára, s o szakbani öntanulás könnyítésére
átalában . — 30

Ballagi Kár. Magyar feladatok a német nyelv gyakorlására. Második kiadás . — 60
Batizfalvi István. A földrajz elemei az algymnasium és ipartanoda alsóbb osz-

tályai siámára. Hatodik kiadás —-60
Batizfalvi István. A magyar királyság földrajza. Az alkotmányos felosztás sze-

rint iskolai 9 magánhasználatra. Második kiadás — 40
Ugyanaz kivonatban népiskolák számára versekkel . . . . . . — 80
Batizfalvi István. Vezérfonal a világtörténet első oktatásánál. Algymnasiumi

kézikönyvül. I. rész: Ó-kor; I I . rész: Közép-kor; III. rész: Uj-kor.
Mindep-yik ára — 50

Batizfalvi István. A világtörténet alaprajza. A gymnasium és reáltanoda fel-
sőbb osztályai számára. I. rész: az Ó-kor történetei . . . . 1 —

Batizfalvi István. Magyarország története. Gymnasiumi kézikönyv, 1-ső kötet.
Magyai ország története az Árpád és vegyes házakból származott kirá-
lyok alatt 1 40

Batizfalvi István. Magyar- és Erdélyország térképe — 12
Dósa Elek. Az erdélybeni evangelico-reformátusok egyházi jogtana . 1 60
Dürringer János. Szára- és mértani gyakorlókönyv. Felsőbb elemi és alsó reál-

vagy polgár-tanodák osztályai számára. Első füzet: gyakorló-könyv . 1 2 0
Második füzet: feleletek — 40

Fábián Mihály. Kalauz a földgömb használatában. Néptanítók számára . . — 40
Fenyvessy Adolf. A magyar gyorsiráazat kimerítő tankönyve Stolze elvei után 1 50
Fischer N. A magyar nyelvtan és ismétlő könyve . . . . . . — 40
Haan Lajos. A keresztény egyház történetei prot. algymnasiumok és polgári

iskolák számára — 24
Kerkápoly Károly. Tiszta észtan. Első füzet: Ismerettan. Második fiuet: Gon-

dolattan, mindegyik 1 —
Könyvtar. Protest. theologiai, kiadják a pesti ev. ref. thologiai intézet tanárai:

Első kötet: H a g e s b a e h Dr. K. R. A theologiai tudományok Ency-
clopaediája. Fordította Révész

Második kötet: K u r t z F. H. szent történelem tankönyve, forditotta
Fabó András

Körner Friedr. Lehrbuch derHandelsgeografie zum Schul- und Privatgebrauch
Magyarország térképe. Nagy fali mappa iskolai használatra. Gyönyörű kiállí-

tásban alkotmányos felosztás szerint. Kiadja a ref. egyh egyet, tanügyi
bizottmány. (Sajtó alatt).

Martensen Dr. H. Az erkölcsbölcsészet alapvonalai. Akadémiai előadásokhoz
használatul. Magyarították Haberern Jonathan és Molnár Aladár . . — 60

Molnár Aladár. Á psychologia vázlata. Dr. Erdmann F. Eduárd alapján tanítá-
saihoz vezérfonalul . . . . . . . . . . . 1

Nagy Soma. Népszerű gyakorlati mértan — 60
Nagy László. Beszéd- és értelemgyakorlatok a helv. népiskolák kezdő és első

osztálybani használatra tanítóknak vezérkönyvül. Kiadja a h. h. négy egy-
házkerület egyet, tanügyi bizottm. . . . . . . . . "

Psenyeczki Nagy Sándor franczia nyelvtan, középtanodai használatra kötve
Noszág János. Az ütem irás lényege útmutatásul tanitók számára Ottó
F. szerint . . . . . . . . . . . . .

Noszág János. Kétszer 52 bibliai történet. Protest. népiskolák számára kötve
Pálfy J. Utasitás ev. népiskolatanitók számára . . . . . .
Pálfy József. A keresztyén anyaszentegyház története, protestáns ifjúság szá-

mára. Második javitott kiadás . . . . . . . . .
Ugyanaz kisebb kiadás népiskolák számára
Pánczél Ferencz. Erkölcsi olvasókönyv. A ref. népiskolák második osztályának.

Másodrangu jutalmat nyert pályamű. — Kiadja a ref. egyh. egyet, tan-
ügyi bizottmány. Harmadik kiadás kötve . . . . . .

Hévész Imre. Egyetemes egyháztörténelem. Főiskolai tanulók s müveit protes-
tánsok számára. Első füzet: Az egyház alapittatásátől a reformatióig
(A második füzet sajtó alatt van).

Rosenmayer Izsák. Bibliai tanulmányok izraelita iskolák és családok számára.
Árvay József közreműködésével

l í fali olvasó-táblák. Kiadta a sopronyi ev. iskolatanitó-képezde .
Mozgó betűk és számjegyek
Ugyanaz felhúzva . . . . . . . . . . . .
Steinre F e r e n c i . Vezérfonal a vegytan gyakorlati megtanulására. Múvegytani

és reáltanodák, különösen gyógyszerész-segédek számára
S z a b ó Káro ly . Költészettan. Tanodái s magán használatra . . . .
S z á m v e t é s , uj pénzze l i . Népiskolai s magán használatra. I r t a egy karczagi

ref. taní tó
S z é n á s s y Sándor. Lat in nyelvtan. Első rész: Alaktan algymnasiumok számára
S z é n á s s y Sándor. Latin gyakorlókönyv algymnas. számára . . . .
S z é n á s s y Sándor. Latin nyelvtan. Második rész: Mondattan (Syntaxis) gym-

nasiumok számára . . • • • . .
Szénássy Sándor. Gyakorlókönyv a mondattanhoz .
Mztehlo A. Vallástan. Vezérfonal az ág. hitv. evangélikus konfirmálandók okta-

tásában. Második kiadás
"Ugyanaz német nyelven
T o r k o s László. Költészettan főgymnasiumok számára, kötve
Tfidos János. Latin mondattan. Gymnasiumi használatra .
W a r g a János. K«5zi ABC olvasókönyvecske. Az irva olvastató tanmód szerint.

Hetedik kiadás, kötve . . . • • •
W a r g a János. Magyar olvasókönyv 1. kötet. 4-dik kiadás
W a r g a János. Magyar olvasókönyv 2. kötet. 3-dik kiadás
W a r g a János. Nevelés- és oktatástan kézikönyve. I-ső kötet : Neveléstan. Har-

madik kiadás • • . . . . . - . . . .

Negyedik kötet.
8-rét (166 lap). Borítékba fűzve 1 ft.

(Ezen kötettel az Emlékirat be van fejezve).

A MAGYAR NÉP

DALAI és DALLAMAI
L Y.

Hangjegyekre tette és kiadta

S Z Í N I K Á R O
Harmadik füzet. — 50 dal.

E folyam négy füzetből fog állani, mely 2 0 0 dalt és dallamot foglaland magában.
Egy-egy füzet ára 3 0 kr.

SZVORENYI JÓZSEF
kisebb

magyar nyelvtana.
Az algymnasiumi és ipardanodai

harmadik osztály használatára.
Második rész: MONDATTAN.

8-rét (111 lap). Fűzve 40 kr.

A B.-C,
vagy

80

30
40
40

80
25

— 16

1 50

- 80
1 —

- 15
- 45

— 24
1 50

— 21
— 50
— 50

— 50
— 50

— 12
— 12

első olvasókönyv
magyar és német tanulók számára.

Negyedik kiadás. — (131 lap). Kötve 25 kr.

l —
1 —

— 12
— 42
— 80

1 —
SV* A magyar ref. egyház egyetemes tanügyi bizottmány által kiadott

és kiadandó tan- és vezérkönyvek kizárólag általam rendelhetők, mint a fentnevezett
bizottmány föbizományosától.

_ „ Továbbá a „Sárospataki főiskola" által kiadott, valamint minden más
iskolai tan- és vezérkönyvek rendelésére ajánlom bő raktáromat.

1 3 1 5 ( 1 > Ogterlaiiini Károly.

A ker. kalli. egyház

FÖHIT- ÉS ERKÖLCSTANAI
tizennégy oktatásban előadva.

Vallási tan- és olvasókönyv kiváltképen

vasárnapi iskolák számára,
egyszersmind gyakorlati kézikönyv vallásoktatók számára.

irta WEINHOFER JÓZSEF,
jnbilált áldozár, IX Pius pápa 6 szentségének titkos kamarása, a cs.auszt. Leopold-rend

lovagja, szentszéki ülnök és pinkafői lelkipásztor.

Második kiadás. — 8-rét (84 lap) 20 kr.

FÜGGELÉK
az iűelgl. törvénykezési szabályokhoz.

Az uj törvénykezési rendszer behozatala óta kibocsátott szabályrendeleteknek hivatalo*
felhívás é» hiteles adatok nyomán összeállított teljes gyűjteménye.

Harmadik folyam. - EIsö füzet.
(1865. január—június. I.—XXII. sz.)

Nagy 8-rét (VIII. és 64 lap). Fűzve 60 kr.

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

Tizenkettedik évfolyam.

Pest, oktober 1-jén 1 8 6 5 .

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

Midőn Mailáth György kir. udvari fő-
kanczellárrá lett kinevezve s ez által el lön
törve a páleza a hazánkra nehezedett régi
kormányrendszer felett: mindenki várta,
hogy az uj alkotmányos élet szerepvivői kö-
zött Szőgyény László nevét is ott fogjuk
találni. S ezen reményünkben nem is csa-
latkozánk. Az uj rendszer befolyása alatt
kinevezett megyei főispánok sorában a leg-
elsők egyike Szőgyény László volt, kit ezen
kitüntetésre politikai múltja és polgári jel-
leme egyaránt képesiteit, s bizton remél-
hetjük, hogy a családja czimerén olvasható
(„Pro rege et lege") jelszó mel-
lett, azon pályán is, melyre
most lépett, a korona és nemzet
egyaránt hü védőt és közben-
járót fog benne találni.

A család, melyből Fehérme-
gye uj főispánja ered, azok közé
tartozik, melyek már jóval a
mohácsi vérnap előtt a nemesi
osztály közé tartoztak.

Eredeti helyük az Eszter-
gommegyében Köbölkút köze-
lében fekvő Szőgyény falu (ma
Szölgyén s primatialis birtok)
volt.ASzőgyények egyike 1588-
ban az esztergomi várkapitány-
ság azon időben jelentékeny hi-
vatalát viselte.

A család két főágra oszlott,
a nyitra-gömörire, mely még a
XVI. században kihalt, s a maig-
lan is fennlevő zemplén-szabol-
csira. Ezen utóbbi ág jelenleg
is birja azon javakat, melyeket
I. Mátyás király 1466-ban ado-
mányozott őseinek s pedig épen
Székesfehérvárott „in festő divi-
sionis apostolorum" (az aposto-
lok oszlása napján), mit rósz jós-
latul vehetnénk, ha már eddig is
nem láttuk volna, hogy Fehér-
megye uj főispánja,inkább össze
tudja hozni az igazi apostolokat.

Nem lehet itt helye, hosszasan leírni a
Szőgyény család történeteit s jelesb tagjai-
nak hazafiui érdemeit; elég legyen megem-
líteni, hogy miután III. Károly, kedvese
Althan grófné s ennek barátnéja Batthyány
Adámné befolyása következtében, a hazánk
alkotmányát felforgatni akaró kamarillával

S z ő g y é n y L á s z l ó .
meghasonlott s Savoyai Jenő, a zentai, nán-
dorfehérvári s péterváradi hős tanácsát kö-
vetve, az ősi alkotmány helyreállítását tűzte
ki feladatául, s a királyi helytartó-tanácsot
mint a nemzeti jogok ellenőrét s egyszers-
mind a fejedelmi hatalom képviselőjét létre
hozta: tanácsosai egyikévé Szőgyény János
Mátét nevezte ki. Ezen Jánostól s nejétől
Jekey Zsuzsannától származtak: Anna, gróf
LichtenbergPompejus neje; Mária, ki apácza
lett, Lörincz (ki, miután a hadi pályáról
lelépett, Laibachban a tudományoknak élt
s ott halt meg, igen szép könyvtárt hagyván
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hátra, melyből maiglan is több érdekes
könyv van a család birtokában), Imre és
László. Lőrincz nem hagyott hátra gyerme-
ket, Imre pedig s József két ágra oszlatták
a családot, melynek egyik ágából, t. i. az
Imrééből származik Fehérmegye mostani
főispánja, mert atyja, Zsigmond, az épen

emiitett Imre s Krucsay Mária második
fia volt.

Zsigmond 1775 ben született Kis-Várdán
Szabolcsmegyében, s hivatalos pályáját a
fiumei királyi kormányszéknél kezdte meg
1796-ban. Azonban midőn 1800-ban fegy-
vert fogott a nemesség s a megyék dandárai
sikra szállottak, visszatért Szabolcsba, a mi-
dőn hadnagy, majd pedig a szabolcsi felke-
lősereg hadbirája (auditor) lön. Az insur-
gens sereg szétoszolván, ö is a törvényes pá-
lyára lépett; 1801-ben a közalapítványi
igazgatóságnál ügyész volt s kilencz év

múlva mint a pesti táblai ügy-
védi kar legjelesbjeinek egyike,
a kir. ítélőtábla birájává nevez-
tetett ki. Alapos jogismereteinél
és tiszta jelleménél fogva, a kir.
főitélőszéknek is igen jelen-
tékeny tagja, az ügyvédi kar s
kereskedők tiszteletének tárgya
volt, s igy közörömöt gerjesz-
tett Pestmegyében, hogy az ér-
demeit méltányló József főher-
czeg nádor előterjesztésére Pest-
megye főispáni helyettesévé ne-
veztetett ki. Ezen pályáján szer-
zett ujabb érdemeit pedig az
által jutalmazta a király, hogy
Szőgyény Zsigmondot királyi
személynökévé (personalis) ne-
vezte ki. Ezen hivatalnál alig
volt szebb hazánkban, mert a
personalis azon kívül, hogy a
kir. tábla elnöke volt, egyszers-
mind az alsó táblánál a nemzet
az időbeni képviseleti testületé-
nél is viselte az elnökséget, s igy
kitűnő birói, politikai ismere-
tek, szilárd jellem s diplomatái
ildomosság kivántatott meg ab-
ban, a kire bízatott.

S Szőgyény azon rövid idő
alatt is, míg ezen méltóságot
viselte, fényesen igazolta a re-
ményeket, melyeket kinevezésé'

hez a fejedelem s a nemzet csatoltak. 1825-
ben, midőn a jogaiban súlyosan megsértett
nemzet feljajdult s a jövőre nézve legszen-
tebb kincse biztosítását követelve lépett fel,
fölötte nehéz feladat várt a kir. személynök-
re, midőn védelmeznie kellett a több éven át
követett rendszert, mely fölött később maga

40-ik szám.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november 1-től kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatasnál 10 krba;
bAronuzor- vagy többszőri igtatasnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonáhan: Haasenstein és Vogler. — M.. Frankfurtban:
•«• MoIIien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos, — és Pesten: a kfrtrsz-gazdászati ügynökség is. József-tér, 14 ez. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 njkr.


