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LAUFFER TESTVEIIEK
kiadásában P e s t e m , váezi-utcza 9. sz. 8. megjelentek s minden hiteles könyv-

árusnál kaphatók a következő könyvek:

Az 1847/48-ki törvényczikkek.
Ára fűzve 30 kr.

Magyar országgyűlési zsebkönyv
I. és II. kötet.

Egy-egy kötetnek ára kemény kötésben csak 80 kr.
Ezen hasznos zsebkön) v magátan foglalja mindazon fontos okiratokat, melyek

a maitvar közjogra s a kiegyezkedésre vonatkoznak, a pragmatica sanctió-
tól egész az albizottság kisebbségének külön véleményéig. Az első kötetben
bennt'oglaltatnak az 1848-iki törvények is. — Mindkét kötet német nyelven is meg-
jelent s egyenkint is kapható. 2C09 (1)

Veteménymagvak.
Mindennemű gazdasági magvak, u. m.: lóher-, fü-,

takarmányrépa-, gabna s más egyéb hasznos növények s
magvak; valódi hollandi s franczia, kerti- s főzelék-, fa-
és cserje-, több száz-féle a legszebb viráginagvak, melyek
biztosak valamint a legpompásb georginák sat. a legolcsóbb
árért kaphatók

HOFFMANN J. 2010(1-6)

magkereskedésében Pesten, a „vetőhöz",
a kisfiid-utcza szögleten, az „angol királynöliez**

czimzett szállodában.
Árjegyzékek és mustrák kívánatra bérmentesítve küldetnek.

Valódi
Veuve Clicquot-Ponsardin-

P1ZSGÖB0
melyből a raktár nálam létezik, nagyban s kisebb mennyiségben a legolcsóbb árért
felyvást kapható. — Isniéti eladók jelentékeny kedvezményben részesittetnek.

1975 (4—6) Malvieux C. J.

GIllMMJLT
Ezen gyógyszer, tiszta s tetszetős külfcrmájában egyesíti a chinát mint a leg-

kitűnőbb zsongitó szert, melyegyátalában ismeretes, 8 a vasat mint vérünk alapelemeit,
E tények nyomán a legelőkelőbb párisi orvosok által vétetik használatba sápkóros ese-
tekben, á fiatal nőnem kifejlődése előmozdításában, és hogy az elvesztett organismusnak
elementumai ismét visszaadassanak; eltávolít némely elviselhetlen gyomorfájdalmakat,
melyek vérszegénység vagy fehérfolyásból származnak, melyeknek leggyakrabban a
nőnem van alávetve ; rendezi és könnyíti a havi folyást, s nagy előnynyel használtatik
vizenyős vérüeknél és skrofulás gyermekeknél; előmozdítja az étvágyat s emésztést s
különösen oly személyekre nézve hathatós szer, melyeknél erőltetett munka utáni vér-
szegénységből, betegségekből s hosszantartó felüdülésből származnak. Azéit a sikeres
eredmények magukra soha sem várakoztatnak.— A főraktár egész Magyarországra nézve :
Török József gyógyszerész urnái Peafeo, király-utcza 7-dik sz a. 1936 (3 — 12)

FISCHER GUSZTÁV
színháztér, kereskedelmi banképület Pesten,

ajánlja a legjutányoeb szabott árak mellett egy bőven ellátott raktárt
a legújabb divatu

NÓ'IÖLTÖNY-DISZITMÉNYEKET MINDEN ÉVSZAKRA
mindennemű szalagok, gombok, kötő- és varró angol czérnák,
kötő, himzö, fénylő és berlini pamutok, varró és tráma selymek, ispahan,

barras, nemkülönben fehér és szines organtin, mousseline,
mouls, battist'dair, perkaű, tüllanglais, gyapot és czérna-csipkéket,

továbbá gazdag raktárát
föggönytartóknak, tiikörbojtoknak, csöngetyühuzóknak,

C8Íllárz8Ínórok, függönyén, léoni arany és ezüst-csipkéh, bojtok,
továbbá mindennemű bútor-, kocsi- és katonai paszomány-árakat,

valamint minden ezen ágat illető tárgyakat nagyban és kicsinyben.
Szintúgy található itt egy bő raktár mindennemű bélés és halcsont.
* Megrendeléseket — a pént elóleges felküldése vagy utánvétel mellett
gyorsan és pontosan teljesítünk. 1932 (6-25)

Előfizetések folyvást elfogadtatnak

„DIVATVILÁG"
Jg£$f" czlmií szépirodalmi és divatlapra. <=S^M

Szándokunk a „Divatvilágéban oly szépirodalmi és divatközlönyt adni a
magyar hölgyeknek, mely a szivet nemesítő s a lelket vidító olvasmányok mellett, a
széppel összekötve a hasznost, az értelemnek is nyújtson tápot; mely a családi élet
minden mozzanatában, s a nói foglalkozás miniden ágában őszinte barát s gondos
kalauz gyanánt szolgáljon; szóval, hogy a „Divatvllág"-ban az összes magyar hölgy-
világ oly közlönyt nyerjen, melyet minden család örömmel vallhasson magáénak. —
Hogy e szándokunk nem marad csak jámbor óhajtás és puszta ígéret, erre nézve lapunk
eddig megjelent számaira hivatkozunk, melyeknek gazdag és változatos tartalma már is
kinyeré t. olvasónőink osztatlan tetszését és elismezését.

Tekintve a meleg részvétet, melylyel közönségünk jelen vállalatunkat felkarolá,
biztat a remény, hogy „Divatvilágunk" már a közeljövőben oly elterjedésnek fog
örvendeni, minőben eddig csak külföldi divatlapok részesültek

A minden hó 8-kan és 23-kan, a legnagyobb másfél ivén megjelenő „Divatvilág"
minden száma hoz mellékletet, és pedig egyszer diszes divatképet, egyszer szabáei
vagy női munka-mintarajzokat. — Megbízásokat a szerkesztőség gyorsan és pon-
tosan teljesít.

Előfizetési ár a „Divatvilág^-ra egész évre 8 frt, félévre
4 frt, negyedévre 2 frt.

Azon előfizetők számára pedig, kik a „Regélő" szimű, minden hó 15-kén és
30-kan a legnagyobb 8-adrét alakú s 128 hasábot füzetekben megjelenő mulattató
tartalmú regény- és beszély-folyóiratot is járatják, a „Divatvilág" egész évre csak
6 frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr.

Tehát a „Divatvilág" és a „Regélő" együttesen megrendelhető egész évre
12 frt. félévre 6 frt, negyedévre 3 frtért.

Gyűjtőknek minden tiz, egyszerre beküldött előfizető után tiszteletpéldánynyal
szolgálunk.

A „Regélő" minden évfolyama két kisebb, vagy egy nagy képet hozand
mülapul, e múlapot a „Divatvilág" összes előfizetői is, a szállitási köitség lefizetése
mellett, iugyen kapják meg.

Az előfizetési pénzek Heckenast Gusztáv kiadóhivatalába (egyetem-utcza
4. sz. a ) küldendők; a ,.Divatvilág"-ot illető egyéb levelek pedig a szerkesztőséghez
(József-külváros, gyöngyfyuk-utcza 9. sz. I. emelet) czimzendök.

Kul'ffay Ede,
a ,Divatvilág"

főmunkatársa.

Heckenast 0.,
a „Divatvilág1' és a „Regélő"

kiadó-tulajdonosa

K. Beniczky Irma,
a „Divatvilág" szer-

kesztője.

Marhavész és marhabetegségek ellen mint kiíünő óvszer ajanltatika :

KORNEUBURGI MARHAPOR
lovak, szarvasmarhák és juhok számára,

az ausztriai császárság, Porosz- és Szász-királyságok által engedményezve, kitün-
tetve a londoni 1862-iki, párisi, müncheni és bécsi érmekkel, ő felsége az angol
királynő, valamint ő felsége a porosz király fóudvarmesteri hivatala részéről a
készítő irányában történt leghúelgőbb elismerési iratok szerint — a legkitűnőbb

eredménynyel használtatik, s hathatósnak bizonyulván be különösen:
L o v a k n á l : mirigyes és torokfáj-

dalmak eseteiben s bélgörcs ellen, s
különösen hogy a lovaK jó testben,
teljes erőben s vidámságban fentar-
tassanak.

Szarvasmarháknál : a vér-
fejésnél, a tehenek felfúvódásánál, ke-
vés vagy rósz tej-adásánál, melynek
minősége a marhapor használata által
szembetünőleg megjavul, — tüdőfáj-
dalmaknál, a borjuzás alatt annak hasz-
nálata megmérhetlen előnynyel jár.
gyenge borjuknak beadván, azok szem-
látomást gyarapodnak.

1964 ( 2 - 3)
A)

Tőrök J. gyógyszertárában, király-utcza 7-ik szám alatt, — Thal-
mayer és társa, — Halbauer testvérek, — Glatz I. F., — KindI

és Frflhwirtb, — Rakodczay A. — B UD Á IV: az udvari gyógyszertárban.

: a májmétely eltávolítá-
sára, a rothadás s az altest minden fáj-
dalmainál, hol tétlenség szolgál alapul.

Valódi minőségben kapható:

Fel nem lobbanó

Petroleum- és
Polonia-gyerfyák

A kir. szab. uj-pesti gyertya- és petrolenm-gyárból a
legjutányosb gyári áron folyvást készletben található

Leitner és Grünwald
fő-raktárában 1976(6 6)

Pesten, király-utcza 3-dik szám alatt,
hol egyszersmind a gyu-áruk raktára is létezik.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gtuztir. — Nyomatott »aját nyomdájában Fwtea 1867 (e£T«tem-itec* 4-ik izám alatt).

Tizennegyedik évfolyam.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csnpán 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 Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtat&snál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben : Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkr.

I s t v á n f ő h e r c z e g .
(1817-1867.)

tett 1817-ben, szeptember 14-én. Születése,
midőn ikertestvérével, a korán elhunyt bájos
Hermina föherczegnővel együtt látott vilá-
got, életétől fosztá meg anyját. Nevelteté-
sére lehető legnagyobb gond fordittatott,
szellemi és testi fejlődése tekintetéből egy-
aránt; valamint arra is, hogy a magyar
nemzetiség s hazaszeretet bélyege is rajta
legyen. Szive természettől nemes és ember-
szerető volt, s ezt csak tovább fejlesztette
neveltetése és atyjának befolyása. Gyermek-
korában szabadon játszott az alcsúti falusi

Megdöbbentő hatást szült azon, bár ma-
gában nem váratlan, de hirtelensége által
mégis meglepő gyász-tudósitás, hogy István
fŐherczeg, Magyarország egykori nádora és
királyi helytartója, február 19-én megszűnt
élni. Azon férfiúnak, kivel ezelőtt 18 évvel, |
egyszerre költözött ki a forradalmi térre
kényszeritett országból a béke és nyugalom,
épen akkor kellé, idegen földön, meghalnia,
midőn hazánk, hazája, a visszanyert alkot-
mányoslét vidám hajnalának örvendez ismét!
A sziv, melyet egy válságos perczben, mely-
nek rettenetességét csak ő érez-
hette igazán, elhagyott ereje, s
benne a két kötelesség harcza a
kisebbiknek adta a diadalt a na-
gyobbik fölött, — a sziv, mely
tévedése nyomasztó súlyát kény-
szerű vagy önkereste számkive-
tése távolában nyögve viselte,
végzetszerüleg épen azon percz-
ben szűnt meg dobogni, midőn
talán ismét szabadon s fennen
doboghatott volna, egyszer leg-
alább! Sorsa, akárki mit mond,
tragikai. S ha a tragikai hőstől
bukásában sem tagadhatjuk meg,
bár fel nem oldjuk is, könyein-
ket: István föherczeg megérde-
mel egy könyet a hazától, melyet
elhagyott, bár mégis szeretett!

A kép, melyet itt adunk, 18
— 19 év előtt a legismertebb, a
legnépszerűbb volt a hazában. A
palotától a kunyhóig, a díszte-
remtől a falusi csapszék ivóhá-
záig, minden falon ott függött;
mindenütt szerették s tisztelték.
Azután keményen Ítélték meg,
letépték, a lomtárba került, el-
felejtették. Most, a koporsó min-
dent kibékitő tekintete előtt hát-
térbe vonulnak a keményebb
indulatok. Tizennyolcz év, s a
történelem sokat enyhítettek az
ítéleten; s a gyászravatalon fénylő czimeren
könyeink csillognak, s a régi képet elővesz-
szük, letöröljük róla a port s a mocskot.

István föherczeg, II. Leopoldnak, József
f°*a u t á n a magyar alkotmány helyreállí-
tójának unokája, József főherczegnek Ma-
gyarország félszázados nádorának fia, szüle-

István föherczeg, Magyarország nádora 1848-ban.

gyerekekkel, kik öt egyszerűen Palatínus
Pistának nevezték. 21 éves volt, midőn az
1838-diki rettenetes árviz romba döntötte
Pest szebb részét. Atyja a nádor beteg lévén,
az ifjú föherczeg vezette, nagy erélylyel,
emberszeretettel s önfeláldozással, a mentő
és segélyző intézkedéseket; mi öt a főváros-

ban s az egész országban rendkívül népsze-
rűvé tette.

1843-ban hosszasb utazásra kelt s meg-
látogatá Németország udvarait, városait s
tartományait. A történelem s művészet em-
lékei, a legérdekesb személyiségek, a tudo-
mányok és szépmüvészetek, a gazdasági és
iparélet fontosb tárgyai, szóval semmi nem
kerülte el figyelmét. Visszatérte után a biro-
dalom egyik legfontosabb tartományának,
a cseh királyságnak kormányzatára külde-
tett. Itt maradt egészen 1847-ig, midőn aty-

jának, József nádornak halála
még fontosabb és terjedtebb ha-
táskörű pályát nyitott'meg szá-
mára.KineveztetettMagyarország
királyi helytartójának, Pest-, Pi-
lis- és Soltmegye főispánjának
és a Jászok és Kunok főbirájá-
nak. Az egész nemzet, mely őszin-
tén gyászolta elhunyt nádorát,
a legnagyobb reményeket kö-
tötte fiához. Az akkori trónörö-
kös, mostani uralkodó, Ferencz
József, személyesen érkezek meg
Pestre, öt főispáni székébe igta-
tandó. Buda-Pest öröm- s fény-
tengerében úszott. — Csakhamar
ezután az ország szükségeinek s
kivánatainak közelebbi kiisme-
rése végett beutazá az ország
nagy részét. Útja valódi diadalút
volt. A lovagias, deli, megnyerő
modorú föherczeg kedvencze lett
a lovagias nemzetnek. Mindenki
egy szivvel-szájjal éltette mint
Magyarország leendő nádorát.

1847.nov. 11-én nyitotta meg
az országgyűlést V. Ferdinánd
király s a királyi előterjesztések
egyik pontját tévé az uj nádor-
választás. A fejedelem óhajtása
a nemzet akaratával találkozott.
Az országgyűlés egyhangúlag el-
határozá, föl sem bontani a király

által átnyújtott nádori jelöltek névsorát,
hanem közfelkiáltással megválasztá nádorá-
nak István főherczeget, ki a király jelöltjei
közt, tudvalevőleg, első helyen állott.

Az 1848-ki márczius nagyszerű politikai
fordulatát ő ugy fogta föl mint a nemzet
várta tőle. Az ország kivánatait hiven tol-

9-ik szám.

Pest, márczius 3-án 1867.
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mácsoltá az udvarnál s mindent elkövetett,•
hogy a független felelős magyar miniszte-1
rium kineveztessék. Fáradozásait fényes siker |
követte. S az öröm-ittas nemzet neki köszöné
ősi törvényes jogainak alkotmányszerü biz-
tositékát: az újonnan kivivott parlamenti
kormányt.

A 48-diki Il-ik törvényczikk István ná-
dort, a királynak az országból távolléte
esetére, teljhatalmú kir. helytartói joggal
ruházta fel. Valódi alkirályság. A helyzet
rendkivüli nehézségeihez személyes, s szint-
oly fontos nehézség is járult. 0 a király
után az első magyar volt, de egyszersmind
ausztriai föherczeg; azon időben, midőn a
magyar király s az ausztriai császár maga is
oly súlyos összeütközésbe jött magával, s a
király a nemzettel, Istvánban is két ember,
szivében két érzés, két kötelesség harcza
kezdődött. S ily belső harcz alig végződhe-
tik teljesen megnyugtatólag.

A márcziust követő események mindenki
előtt ismeretesek. A bécsi minisztérium
szembe tette magát a birodalom másik,
egyenjogú felének, Magyarországnak kormá-
nyával. Ellenkező s egymást lerontó rende-
letek és utasítások eszközöltettek ki a király
és császártól. Jellasich haderővel indult
Magyarország ellen. Az országgyűlés hábor-
gott. A Batthyány-miniszterium lelépett, s
meg ismét alakulóban volt.

István herezegrevolt függesztve minden
szem.

Ö a táborbasietett; Jellasichnak a Bala-
tonon találkozást adott, őt az ország kor-
mánya iránti engedelmességre bírandó. Ez a
király parancsát tartá ellenébe. A találko-
zásnak nem lett eredménye. A föherczeg
visszatért Budára. Minden zavarban volt —
s ö legkevésbbé tudá, mit tegyen; vagy ha
igen: nem volt ereje azt tenni.

Elhagyta az országot.
Távozása megdöbbenést és elkeseredést

okozott a fővárosban s az egész hazában. A
legjobbak mélyen sajnálták azt; a túlzók
hazaárulásnak kiálták távozását.

De hagyjuk beszélni azon korszak kitűnő
történetíróját, Horváth Mihályt, mikép itél
felöle.

„Batthyány Lajos vallomásai szerint, Ist-
ván íoherczeg nádor nem királyi parancs
következtében, hanem azon indokból távo-
zott az országból, mely szerint félt ellen-
kezésbe jöni családja tagjaival Hazaszere-
tetének ö mind a márcziusi napokban, mind
azután is annyi tanúságát adta, hogy afelől
a legtúlzóbbaknak se lehetett alapos kétsége.
Távozása tehát az országból, ennek legvál-
ságosb perczeiben, csak annak volt ered-
ménye, hogy a hazafi a föherczeggel ellen-
tétbe állíttatván, ezt amannak nem volt
képes föláldozni.

„Némely túlbuzgó hazafiak s még több
szájhösök öt utóbb fenhangon, s emezek a
legdurvább kifejezésekkel, hazaárulással vá-
dolták Annyi a későbbi eseményekből is
bizonyos, hogy István föherczeg szerencsét-
len hazája miatt vérző kebellel hagyta el
annak határait. Kétségtelen az is, hogy azok
közül, kiket a haza bukása a számüzöttség
földére vetett, nem az ö keblében volt leg-
csekélyebb a fájdalom és a gyász, hazájának
sorsa fölött. . . ."

Budáról távozta után a föherczeg csak
pár napot időzött Bécsben s azonnal kül-
földre utazott, az anyai örökül reá szállott
Schaumburg várába.

Itt élt 18 évig, a tudományokkal, melyek
közül kivált a természetiek mindig kedven-
czei valának, foglalkozva s jótékonyságok
gyakorlatában keresve enyhülést mélyében
feldúlt szivének.

Az életerején rágódó betegség, hosszas
de gyógyithatlan mellbaja, évek óta már
eljegyezte a halálnak a még legszebb korá-
ban levő férfit.

A dicsőségtől és egy nemzet reményeitől
s szeretetétől környezve kezdődött élet, czél-
ját tévesztve, csaknem remetei magányban
átküzdve inkább mint élvezve, végre február
19-én ére véget Mentoneban (Nizza mellett).
A hűlt tetem Budára hozatott, az apai és
testvéri porok mellé, mint végrendeletében
határozottan kifejezett óhajtása vala.

A hazai föld nyögve dobban meg, midőn
egykor oly ünnepelt fiát, most megtörve,
élettelenül fogadja kebelébe.

Legyen neki könnyű az anyaföld! Emlé-
kezetével béküljenek ki a szivek! ö pedig,
annyi viszály után ama jobb hazába térve,
tekintsen megnyugodott mosolylyal alá a
magosból, és lássa nagynak, szabadnak, bol-
dognak a hazát, melyért oly soká vérzett
belsőleg szive!

Tompa •Mihály egy régibb költeménye. *)

A g ó l y á h o z .
1850.

Megenyhült a, lég, vidul a határ,
S te újra itt vagy, jó gólya-madár;
Az ócska fészket megigazgatod,
Hogy ott kikölthesfl pelyhes magzatod.

Csak vissza, vissza! meg ne csaljanak:
Csalárd napsugár és siró patak;
Csak vissza, vissza! nincs itt kikelet,
Az élet fagyva van s megdermedett.

Ne járj a mezőn, temető van ott;
Ne menj a tóba, vértől áradott;
Toronytetőkön nézvén nyughelyét:
Tüzes üszőkbe léphetsz, ugy lehet.

Házamról jobb ha elhurczolkodol,
De melyiken tudsz fészket rakni, hol
Kétségbesést ne hallanál alól
S ne félhetnél az ég villáimtól?

Csak vissza, vissza! dél szigetje vár,
Te boldogabb vagy, mint mi, jó madár,
Neked két hazát adott végzeted,
Nekünk csak egy — volt! az is elveszett!

Eepülj, repülj! és délen valahol
A bujdosókkal ha találkozol:
Mondd meg nekik, hogy pusztulunk, veszünk;
Mint oldott kéve, széthull nemzetünk . . .!

Sokra sir, sokra vak börtön borul,
Kik élünk, járunk búsan, szótlanul;
Van a ki felkel, és sirván, megyén
Uj hont keresni tul a tengeren.

A menyasszony meddőségért eped,
Szüle nem zokog holt magzat felett,
A vén lelke örömmel eltelik:
Hogy nem kell élni már sok ideig.

Beszéld el, ah . . .! hogy . . . gyalázat reánk!
Nem elég, hogy mint tölgy kivágatánk :
A kidült fában őrlő szú lakik . . .
Honfira, honfi ki vádoskodik.

Testvért testvér, apát fiu elad . . .
Mégis, ne szóljon erről ajakad,
Nehogy, ki távol sir e nemzeten:
Megutálni is kénytelen legyen!

*) Ncmcsnk költői becsénél fogva közöljük e nevezetes
miivet, mely a forradalom utáni közhangulatnak oly irtóztatóan
hü és szép kifejezése volt, liogy most már méltán történelmi
emlékműnek is tekinthető; hanem leginkább azért, mert an-
nak idejében csak igen kevés példányban, s később Tompa
„Összes művei" között sem látott napvilágot. Egyszersmind
örvendhetünk, hogy a költemény kétségbeeső hangja többé a
mai érzelmek kifejezése nem lehet. Szerk.

A gazdag ember vacsorája.
(Falusi képek.)

Irta TOLNAI LAJOS.

Mi felénk vasárnap délután mikor olyan
szép napos őszi idő van, mint ime ma is,
minden tisztességesebb öltözetü ember, asz-
szony, menyecske ki szokott ülni a ház elé,
különösen pedig azok, kik a föutczán laknak
a templomsorban. Egyik sor a másikhoz
átbeszélget, s ha valamelyiknek vendége ér-
kezik: ott fogadja a kerítés előtti sárpadkán
vagy a nagy fekete tuskókon.

— Te unoka, gyere csak! — szólt egy
alacsonyas, vörös, himlőhelyes arczu, kék
dolmányos gatyás ember azokhoz a fiatal
legénykékhez, kik a mészárszék eresze alatt
bolondoskodtak.

— Imre hallod-e? öreg apád hí, lódulj
hamar — utasitá társát a helybeli mészáros
legény — egyúttal kérhetnél tőle egy ku-
lacs jó bort. Ebadaját, hadd kostoljuk mi is.

Az igen szőke, vörös, telt képű, — mint-
egy tizenhét, tizenkilencz éves csinosan öl-
tözött ifjú fölkelt, s a helység legszebb, leg-
tágasabb nemesi épülete előtt üldögélő him-
lőhelyes emberhez ballagott.

— Tessék parancsolni öreg atyám.
— Azt mondják, hogy Szekeres Miklós

már megjött volna.
— Itthon van.
— Ugy tartom az volt, a ki valami ide-

gennel a Pilisi urék felé ment.

— Nem tudsz teböcsületesebben felelni,
hogy: igenis öreg atyám az volt.Mi? Te pa-
raszt, hát azért taníttatlak, azért munkálko-
dom én azon, hogy paraszt ne maradj, mint
apád? Láttad-e mekkorát köszöngetnek Sze-
keres Miklósnak az emberek, de még a jegyző
is, pedig mi annak az apja én hozzám? Hát
kinek építettem én ezt a kastélyt ide? hogy
valami béres maradéknak ugy-e? Más gon-
dom se volt. Mikor lesz te belőled olyan em-
ber? Mire való az már, ilyen mesterlegényes,
fakószinü nadrágban járni, ilyen szürke
snaider kitliben? deák vagy te, mi? A ki
forgója van, mert hiába húzom asztalfőre a
fejeteket, csak a pad alá dugjátok. Ihol az
apád is béres, a Konez Gábor veje! Csak azt
a komisz falusi bíróságot meg nem tudom
neki szerezni, mert ostoba mint az ökröm
szarva. Hej csak tizenöt esztendővel volnék
fiatalabb: meg nem állnék a, főbiróságig.
Nem nézted, milyen ruha volt Szekeres Mik-
lóson? tisztességes uri ruha, — mert tudom
most is Pilisi úrhoz megy, a hova te soha se
jutsz be, mert buta paraszt maradsz mint
apád. Ide járni a mészáros legények közé,
egy deáknak; levághatod a fejedet ökör. Ki-
től tanultad azt? láttad az tőlem, ugy
beszélek én az urakkal? Emeld föl az orro-
dat, ha becsületes uri emberekkel beszélsz,
mutasd meg, hogy ki unokája vagy, szégyent
ne hozz rám, mert összeverlek. Betakaro-
dol, leveted mindjárt ezt a dísztelen gúnyát,
vettem én neked feketét, böcsületeset, ott
van a fekete ezüst gombos atillád, lajblid,
nadrágod, felhúzod azt. Ide ülsz mellém,
legalább lássák ki unokája vagy.

— Hiszen téli ruha az öreg atyám, me-
leg van most, nem ilyen időre való az —
mormogott útközben a fiu.

A vörös, himlőhelyes öreg ember dühö-
sen rántott egyet gatyaperemén, s ha épen
emberek nem jöttek volna háza felé, majd
ellátta volna az unokát.

Aköpczös szőke legényke duzzogva, félre-
csapott kalappal kopogott végig a széles, ki-
kövezett folyosón, oda sem tekintve sötét,
fekete arczu, sovány, magas termetű apjára,
ki három-négy gatyás kék dolmányos em-
berrel iddogált, beszélgetett.

— De gangosán! hej ! — kiáltott utána
egy csücskös bajszu, koczkás mellényes em-
ber. Ha te diák vagy szép öcsém, én meg ta-
kács vagyok, s hogy bejársz-e annyi földet
mint mi, bizony nem tudom én. Sándor!
nem tudod megtanitani a fiadat?

Az apa, valamint a többiek is, oda sem
hederitettek a boszankodó takácsra, ittak és
beszélgettek, miközben a diák legény hányta
vetette a sok jobbnál jobb ruhát, s szidta
oda künn azt a vörös képű hunezutot.
Végre nagy sokára fölránczigálta a szűk fe-
kete magyar nadrágot, mellényt, a jó mele-
gen béllelt ezüst gombos bekest, fölkötötte
az arany rojtos nyakravalót, izzadt gyér hajú
cömbölyü fejére nyomta a finom somogyi
kanász kalapot, világos szinü hímzett kez-
tyüt húzott, zsebébe egy pár szivart tett, s
még dölyfösebben mint előbb, szó nélkül el-
sétált az atyafiak mellett.

De a takács nem állhatta szó nélkül:
— • Sándor, nem ülsz ám te ennek a kö-

lyöknek az asztalához soha.
— Miért?
— Miért? mert hiszen ha az én fiam

volna majd is a nyaka hözé húzogatnék.
— Van magadnak czimbora elég, húzo-

gathatsz azoknak a nyaka közé, a mennyit
tetszik.

— Mert hiszen nem is fösvénykedem.
— No ne is, mert a múltkor is ellopta

az öregebb fiad a vasjáromszögemet.
— Melyik? — szólt lassabban a takács.
— A Miska.
— Az nem én rám ütött.
— A Palit meg a napokban hányta meg

a Szomorú, mivel hogy a malmából köleská-
sát lopott.

— Azt hallom— szólt közbe valamelyik
vidoran — hogy az apjuk a kerítésnél várta
volna a tarisznyával.

A takács gorombán nézett a nevetökre s
egy hosszút ivott.

Oda künn a kőfal-kerítés előtt az öreg
apa teljes gyönyörködéssel ültette maga
mellé az unokát, végig nézett a drága öltö-
zeten, s képzeletében örömmel állapodott
meg azon a ponton, mikor ez a gyerek a fü-
vesi járás főbírája lesz, s a kastélyba négy-
lovas hintó kanyarodik be az öreg Koncz
Gábor úrhoz.

— Imre fiam köszönj csak oda a nótá-
rushoz, nagyon ide néz, tedd meg neki,
hadd örüljön.

Imre megbillentette kalapját, mit azon-
ban a jegyző épen nem vett észre.

A dolog az öreg Koncz Gábor urnák nem
esett jól, de hallgatott, s egy kicsit hányko-
lódott a kőpadon.

— Ugy beszélték a templomnál — mor-
mogott az öreg apa — hogy az a Szekeres
gyerek vagy mi még professor is lehetne.

— De az is lesz öreg atyám uram.
— Látod, azzal barátkoznál ám.
— De mikor sohase volt nálunk, meg

öregebb is mint én.
— Az paraszt, koldus, te ur vagy, ez pe-

dig valami. Egy kis vacsora megteszi az
egészet.

A mogorva elkényeztetett fiu arczán öröm
villant ki, s melegebb szivvel fordult öreg
atyja felé.

— De eljön-e?
— Micsoda? no hát elmegyek érte ma-

gam, ugy is van egy kis pénzem apjuknál.
r— De jó lenne öreg atyám uram, hanem

akkor mást is meg kellene ám hivni.
— A rektort?
— Nem.
— Hát meghívom az urakat, pattant föl

dölyfösen a vén ember, hadd tegyenek ná-
lam tisztességet, ugy is a zsebemben van
mind. Itt lesz a Pilisi is.

— Csak Szekeres Miklós jönne el — monda
élénk lelkesedéssel a fiu.

— Megmutatom, hogy Koncz Gábor ki-
csoda-micsoda, hogy itt az első ember
melyik. Ahol megy a Szekeres gyerek, ugy
tartom, hazafelé indulnak, beszólok hozzájuk
még ma.

A büszke vén ember fejét ezerféle gon-
dolat, terv szállottá meg, nem tudott helyén
maradni, fölkelt, urasari felöltözködött, vé-
gig sétált a föutczán, oda nézett minden
szegény emberre, hogy azok köszönjenek
neki, s egy mellék-közön befordult Szeke-
resek felé.

Szekeresek közönséges egyszerű földmi-
ves emberek voltak, épen 'nem tartoztak a
leggazdagabbak közé, de tisztelte őket min-
denki. Maga az öreg özvegy Szekeres Pál
több izben viselt belső hivatalokat, volt
esküdt, sőt bíró is. Középső fiát, kit gyönge
termete miatt nem foghatott mezei mun-
kára, a lelkész többszörös kérésére iskolába
adta. A fiu csakhamar fényesen kitűnt társai
között, rendkivüli tehetségei a fölebbvalóiban
bámulatot, tiszteletet költöttek, melyet egy-
átalában nem vonhatott meg tőle a-falu sem.
Az egykor beteges, halavány, sáppadt arczu
gyerek a munka által megedzödött, életteljes,
egészséges emberré vált, s midőn szünidő-
kön atyja fél tréfásan, fél szégyenkezve szólt:

— Miklós, tudod-e, hogy gyerekkorodban
mindig apáddal háltál, belebujtál volna a
zsebembe is, elférnél ám most is fiam az én
ágyamban.

Az ifjú legényke szeretetteljes mosoly-
lyal tekintett apjára és vonogatás nélkül
válaszolá:

— Hiszen nem is akarok máshol hálni.
Koncz Gábor bátran, nevető arczczal

nyitotta ki az ajtót s tele torokból kiáltá:
— Adjon isten gyerekek, hát apátok

hol van?
— A faluházánál bátyám uram, — vála-

szolt az egyik fiu, ki a fehér kemeneze-padkán
ült s kis leányának valami képeskönyvet
magyarázgatott.

— De mindig is ott lopja az időt; bolond,
hogy a más kutyája, mikor magának is
eleget dolgozhatnék. A vömet is noszogatták
már többször: vállald el a bíróságot, öcsém-
uram ugyan vállalja el a bíróságot, hanem
biz én meg nem engedtem. Mit? kerül a há-
zamnál is elég dolog, csak azt győzzék a
cselédjeim.

S a vén ember neki hevült arczczal te-
kintett szét.

— Hallom ám — folytatá — hogy Miklós
öcsém megérkezett volna?

— Meg ám, még tegnapelőtt. Idekünn
sétálnak a kertben.

Koncz Gábor nagyot nevetett magában,
hogy micsoda kert lehet az, talán csak a ház
hátamöge; más, ha ö mondaná: az unokám
a kertben sétál. Az már kert, hogy megférne
rajta a fél falu.

— Behívjam őket, bátyám uram?
— Már hiszen ha itt vagyok, hadd látom

no. Mekkora?" megemberesedett? hát te kis
leány mit csinálsz ? Hű! micsoda házak ezek ?

— London meg Paris, meg a merre
öcsém járt.

— Hm — mocgott magában a vén em-
ber, nagyokat nézve a nagyszerű palotákon,
templomokon, hidakon s egyéb épületeken —
oda az unokámnak is ki kell menni.

A kis leány apja kiment a kertbe, azon-
ban aközben Szekeres Miklós vendégével s
kisebbik testvérével belépett a szobába.

— Szerencsés jó napot kívánok kedves
öcsém uram — kiáltott örvendező arczczal
Koncz Gábor — mondok, már csak megnézem
Miklós öcsémet, mert eb a lelke, ugyan ő be
nem nézne hozzánk. Mi? hát megérkezett ? hal-

lom, járt sokfelé, beszéli az unokám, meg
azt is mondja, hogy professor lett volna Mik-
lós öcsém. Szép ám az, mikor egy szegény
parasztember fia olyan magasra kerül, mert
tudom, hogy uraatyja bizony nem igen lát-
hatta el — s azt a mozdulatot tette ujjaival,
mikor az ember pénzt számlál. Ugy-e? —
folytatá — aztán — mutatott a nyúlánk
napsütötte arczu szökés ifjú ember közönsé-
ges kopott német ruhájára — ilyen ruhában
kell járni. Erre magyar világ van ám, ki-
szórtuk a német gúnyát a ki lelke terem-
tette van, az unokám olyan magyarosan jár,
hogy mintha csak egy nyalka huszártiszt
volna. No ez nem derék öcsém hm! hm!

— Ugy ám, Gábor bácsi; odakünn nem
készitenek magyar ruhát, arra ilyenben jár
mindenki; majd idebenn, ha csak lehet, ma-
gam is olyanban járok.

— No ugy is kell, hát mi hir van arrafelé ?
— Isten tudja — válaszolt mosolyogva

Szekeres Miklós más világ van arra.
— Más ugy-e? nem olyan jók arra az

emberek ?
—• Azt nem mondhatnám, az igaz, hogy

gazemberek arra is vannak.
•— Ugy-e? a ki lelke, lám! —• morgott

kedvetlenül a vén ember.
— De aztán böcsületes, jólelkü ember

még több van ám, mint itt nálunk.
• - Több? — válaszolt Koncz Gábor, bá-

mész tekintettel fordulván az ifjú vendége
felé, ki nagy üveges szürke szemeivel, hosszú
hegyes orrával, széles színtelen ajkaival,
előre nyúló, kiborotvált állával s vöíhenye-
ges pofaszakállával meredten vizsgálta az
élénk, ravasz tekintetű alacsony vén embert,
a mint ez hátra-hátracsapta göndöres vörös-
barna üstökét s nagyokat rántott hol egyik,
hol másik vállán. .

— Hát aztán hogy megy arra a világ?
— folytatá Koncz Gábor — sokat utazott
öcsém? merre járt? beszéljen már, majd az-
tán én is kiküldőm az unokámat. Pál öcsém
azt mondja, hogy uramöcsém járt volna
Londonban is?

A magas, kissé hailott termetű vendén-
élesebben tekintett a vén emberre s oda for-
dult Szekeres Miklóshoz:

— Mit mond ez az ember? — szólt
angolul.

Az ifjú ugyanazon nyelven válaszolt a
kérdésre.

— Hát tán ez az ur itt nem érti a ma-
gyar szót? — kérdé Koncz Gábor nevetve.

— Nem, még nem érti, de megtanul.
— Kifele, miféle vájjon?
— Nagy ur ez bátyám, akkora, hogy

bátran megvehetne a fele vármegyét.
— Micsoda?
S egy pár lépéssel közelebb ment Koncz

Gábor az idegenhez.
— Valami gazdag lengyel zsidó lesz,

ugy-e öcsém?
— Nem bizony, angol ember, lord, a mi

valamivel magasabb czim, mint nálunk a
gróf.

- Aztán hogy került ezzel össze öcsém?
kérdé tovább égő kíváncsisággal s jókora
irigységgel.

— Odakünn Angolországban ismerked-
tem meg vele.

— Aztán mit akar itt?
— Sok a pénze, meg akarja ismerni a mi

hazánkat is, hogy miképen élünk, ruházko-
dunk, gazdálkodunk, milyenek a boraink,
hogy aztán megismertesse az angolokkal.

— Hát hogy bort is vásárolna?
— Dehogy, úr ez bátyám, nagy úr, csak

mulatságból utazik.
— De hát hogy smint? kinél van itt, ha

ilyen nagy ur? tudakolá nyugtalanul a vén
ember. (Foiyt. kavetk.)
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A denevérek fája.
A nőkatonaságáról és emberáldozatairól is-

mert Dahomey afrikai királyság városai közé
tartozik Allada, 8 - 10000 lakosú, látogatott vá-
sárokkal biró város. Kepin nevezetű franczia ten-
gerészorvos járt e városban és többi közt egy fa
nevezetességét irja le.

Az ugyancsak felcziczomázott kabosir a város
kapuinál fogadja az idegeneket, s az üdvözlés
után egy nagy térre vezeti őket, hol magas fák
alatt pihenik ki az ut fáradalmait, mialatt tam-tam,
nád, sip és czitera öszhangzatlan zaja zúg fülébe,
s mellette harczosok és nők különféle tánczokat
járnak.

Az emiitett nagy fák közt van egy, mely
igen sajátságos képet nyújt. Eleinte azt véli az
ember, hogy az egész egy roppant sötét lombo-
zat, de közelebb menve, kisül, hogy maga a fa
egészen kopasz, s vélt lombozata nem egyéb,
mint számtalan denevér, mely állatok éles kar-
maikkal az ágakba kapaszkodnak, s mozdulatlanul
az egész fát ellepik. Repin göbecscsel közé lőtt
a tömegnek, s lövésére nagy mennyiségben hul-
lottak földre denevérek, a többi pedig fölreppent

átalános volt. A kivilágitásra nem készültek hosz-
szu napokig, mint más alkalomkor, szemvakitó
transparentekre sem maradt idő, s a mit látni le-
hetett, mind csak rögtönözve volt; de nem ma-
radt Pesten egyetlen ház a dunaparti palotáktól
kezdve a sorompók körüli házikókig, mely leg-
alább egy szerény mécset elfeledt volna kitenni
ablakába.

Azonban voltak mégis egyes kiváló részletek,
s ezek közt nem lehet emlitetlen hagynunk a nem-
zeti szinházat, mely valódi bűvös képet nyújtott
szurokedényeivel és szines papirlámpa tömogével.
Hasonlókép kitűnt Privorszky kioszkja is a régi
szinház terén, ragyogó fénynyel kárpótolva azért,
mi a komor, vén épületről most hiányzék. S ha a
redout múltkori lámpái megkevesbedtek, a duna-
gőzhaj ótársaság vakitó emblémái s a rakpart el-
més betűi elmaradtak, kárpótolt ezekért a Buda
felől átcsillámló ezer meg ezer világosság, igen
nagy részben szegény napszámos nép örömáldo-
zata. Élénken ragyogott továbbá a nemz. múzeum-
épület óriási homlok lépcsőzetén, sok száz mécs-
ből elmésen összeállítva, az est jelszava: „Minisz-
térium."

Az utczákon nagy népsokaság hullámzott.

Egyik képünk e jelenetet tünteti föl. A menet,
hosszasan tartó lelkes éljenzés, s az egyetemi da-
lárda éneke után, az országház elébe vonult visz-
sza, honnan aztán csöndben és rendben eloszlott.

Az iparműkiállitások, jelentőségük s
jövőjük.

Az iparműkiállitások a XIX. század szülöt-
tei, noha az első ilynemü kiállítás a múlt század
utolsó éveibe esik. A kezdeményezés dicsősége
Francziaországé, mely valamint sok más dolog-
ban, ugy ebben is megelőzte a többi nemzeteket.
1798. szeptember havában történt az első ipartár-
lat a Mars-mezőn, Paris mellett. De csak a jelen
század húszas éveiben talált a kiállítások eszméje
átalános viszhangra, s terjedt el a kontinens többi
országaiban is. Mert valamint a háború ellensége
az iparnak, ugy ez utóbbinak termékei is a béke
valódi gyermekeinek nevezhetők; s mennél tartó-
sabb a béke, mennél biztosabb lábon áll a népek
jólléte, annál nagyobbak a vívmányok is, melye-
ket az ipar a neki szentelt palotákban felmu-
tatni bír.

és terjedelmes fekete felhőt képezett a légben.
Ez állatok a vespertilio maximus fajhoz tartoz-
nak s igen ruták, vörös szőrükkel, kiálló fogaikkal
és hosszú merev füleikkel.

A kivilágítás és a fáklyás zene febr.
18-án Pesten.

őröm és lelkesedés a boldog fiatal kor sa-
játja. De ki no fiatalodnék meg egy perezre,
midőn az elért czél küszöbét érzi lábai alatt és ki
ne lenne boldog azon pillanatban, midőn két év-
tizedi nélkülözés után ábrándainak teljesülte,
jogos birtokának visszanyerése előtt áll. Február
18-adika újra felköltötte Magyarország fővárosá-
ban a régóta visszafojtott lelkesedést; az alkot-
mány visszaállításának egyik legfőbb tényezője: a
magyar minisztérium kineveztetése méltó örömre
gerjesztett minden hazafi-kebelt.

Ily körülmények közt nem volt szükség kivi-
lágítást rendelni, megtörtént az a nélkül is, ön-
ként, örömmel, és ha nem volt oly ragyogó, mint
egy vagy más hivatalosan rendezett, de megvolt
az a mindennél érdekesb érdeme, hogy valóban

A denevérek fája Alladában.

Talpon volt mindenki, csak a poroszlók maradtak
honn, s a nép békés, ámbár igen akadályozó tö-
megekben hullámzott fel s alá. Különösen a város
szive körül a váczi, uri és kigyó-uteza táján vőn
a tolongás nagy mérveket, s óriási lett 8 óra
tájon, midőn rögtönzött, de azért tekintélyes me-
net indult az egyetemtől fáklyákkal, dallal és
zenével az alkotmány visszavivóinak tiszteletére.
A menet először a Deák-kör helyisége előtt álla-
podott meg zajos lelkesedéssel éltetve Deákot,
ki az ifjúsághoz néhány szívélyes szót inté-
zett. Innen, egyre növekedve, vonult az uj mi-
niszterelnök lakához, ki az ifjttság szónokának
tisztelgő szónoklatára következőleg válaszolt:
„Szép tűz az, mely a ti kebletekben lángol, a lel-
kesedés tüze. Csak azon ifjúság, melynek ereiben
a lelkesedés lángja forr, számithat joggal a jövőre.
Azonban ha azt akarjuk, hogy az, a miért lelkese-
déstek fáklyáját lobogtatjátok, erőben, eredmény-
ben megizmosodjék, a lelkesedésnek higgadtság
és értelemmel kell párosulni. A haza sorsa ke-
zünkbe van ismét letéve, fáradalmainknak tehát
még csak virága van. Adja Isten, hogy ti, kikre a
haza jövőben számit, azon sikernek, melynek mi
még csak illatát érezzük, mint épen és szépen kifej-
lett gyümölcsnek izét élvezhessétek. Ugy legyen!"

^Napjainkban az iparkiállitások divatba jöt-
tek, sőt mondhatni szükséggé váltak. Ha keletke-
zésöket vizsgáljuk, ugy találjuk, hogy ezek a vá-
rosi, vidéki, tartományi kiállításokból nőtték ki
magokat; ez utóbbiak ismét országos kiállítássá
egyesültek, mig végre egy átalános nemzetközi
világtárlat lett belőlö'k.

Németországban csak a vámegylet megala-
kulása után vált lehetségessé átalános német
iparkiállitást létesiteni; az első ilynemü kísérlet
1842. Mainzban történt, s ha nem dicsekedhetett is
valami nagyszerű eredménynyel, mégis lépcsőül
szolgált arra, hogy a későbbi két német kiállítás:
1844. Berlinben, 1850. Lipcsében, annál jelenté-
kenyebb lehetett.

A világtárlatok eszméje Angliából származik.
Albert herczeget illeti az 1851-ki nemzetközi
ipartárlat megpenditésének s nagyszerű sikeré-
nek dicsősége. A példa utánzásra ösztönzött.
Legelső volt utánna New-York 1853 és 54., mely
kiállítás azonban igen silányul ütött ki. Ezt kö-
vette az átalános német iparkiállitás Münchenben
1854., melynek sokat ígérő kimenetelét azonban
a kolera heves kitörése megakadályozta. A követ-
kező évben ismét volt egy világtárlat Parisban;
ez után következett az 1862-iki londoni világtár-

lat, milyre százezrenkint zarándokoltak a világ
mindéi részéből az egyszerű iparostól a hatalmas
fejedelmekig, azok hogy tanuljanak, ezek hogy
megvásárolják és élvezzék, a mi drágát és becsest
az smberi szellem találékonysága s a munka
verytéke előállítani képes
Volt.

A világtárlatok közt
egész hosszú sora fekszik
a városok és vidékek ipar-
íárlatainak. Ha tekintjük
ezeknek számát, gyakori
megújulásokat; ha számít-
juk az idő és pénzbeli áldo-
zatokat, melyeket elkerül-
hetlenül magok után von-
nak , mindenkiben az a
kérdés fog fölmerülni: mi
értéke, jelentősége van ezen
világtárlatoknak egyesekre
ugy mint a nagy közönségre?

Helyes feleletet adni e
kérdésre igen nehéz, sőt
átalánosságban lehetetlen
is. Mindamellett megkísért-
jük a pro és contra véle-
mények figyelembe vételé-
vel kielégítő feleletet adni
e bizonyára korszerű kér-
désre: szükségesek-e az ipar-
tárlatok a népek iparának
és kereskedelmének fejlődé-
sére? Előnyeik ellensulyoz-
zák-e a kikerülhetlen hátrá-
nyokat, vagy fölülmulja-e
ezek közül egyik a másikat,
s végre mi jövöjök van ezen
intézményeknek ?

Senki sem fogja s akarja
tagadni, hogy az ipartárla-
toknak anyagi mint szelle-
mi, nemzetgazdászati mint
erkölcsi, kereskedelmi ugy
mint iparüzleti szempontból
határozott befolyásuk van s
kell lenni a népek jóllétére
nézve. Ök egy nemzet hala-
dásának, ipara fejlődésének
fokmérői, habár nem is azon
mérvben, a mint azt kö-
zönségesen venni szokták.

A gyártmányosra nézve azon nagy beesők
tan, hogy a vásárlási kedvet fokozzák s azt kielé-
gítik. Nem cse-
kély azon ipar-
ágak száma, me-
lyek vagy épen
a tárlatoknak

köszönik ujjá-
i születésöket,
Vagy azok által
lettek szélesebb
körben ismere-
tessé, s többek
által megszerez-
hetővé.

A kereske-
dőre nézve tö-
kéletesen pó-
tolják az ipar-

börzéket; és
hogy ez utób-
biak néhol ten-
gődnek, s nem
vezetnek óhaj-
tott eredmény-

hez , ennek
egyik oka ab-
ban fekszik,

hogy hiányzik
belőlök az ipar-
tárlatok jellege,
melyek kimerí-
tőbb átnézetet
s összehasonlí-
tást nyújtanak.
A tárlatok al-
kalmával lehet
megismerni a
vásárt; a keres-
kedő képesítve
van a legjobb gyártmányt kiválasztani, vala-
mint az lzlés_t is a m a g a legkülönfélébb árnya-
lataiban megismerni, 8 csupán csak így lesz képes
a gyártás és szükséglet közti közvetítő szerepet
erélyesen s előnyösen keresztülvinni.

A tárlati paloták, melyeket egyik ország a
másik után épít, bizonyos tekintetben nem egye-
bek mint börzék, hol a kiállító üzletpapirjainak
árfolyama felől meggyőződhetik. Mindegyik ipa-
ros láthatja, hogy szakmájában mit és minőt lehet .

Fáklyás-menet gr. Andrássy Gyula miniszterelnök lakása előtt, Pesten febr. 18-án

előállítani, s cl kell magát határoznia a versenyre,
hogy a többitől el ne maradjon. A vásárlónak a
tárlat a nagyobb áttekinthetés s választhatás elő-

nézve kétségkívül szintén hatalmas emeltyűül
szolgálnak az ipartűrlatok; minden kézműves,
minden gyáros hoz liiza onnan valami ujat, ha
csak egy eszmét is, melynek valósitása magának
is, a közönségnek is hasznot hajt. Azonkívül a mi

jót, tökéletest ottan lát,
mindaz ösztönözni fogja őt
a szorgalomra, a versenyre;
e nélkül, a szabad verseny
nélkül az ipar semmi; a hol
a verseny ki van zárva, ott
haladás nem képzelhető; az
ipar tespedése — az ipar
halála.

De nem csupán az ipa-
ros, a kereskedő meríthet
az ipartárlatokból ösztönt,
biztatást, hanem minden,
csak valamennyire művelt
egyén is gazdag forrását
találja azokban az ismere-
tek gyarapításának, az ízlés
nemesítésének.

Hogy a forgalmat neve-
lik, s alkalmat adnak viszo-
nyok, összeköttetések léte-
sítésére , szintén egyik elő-
nyökül tulajdonitható. De
hasonlithatlanul nagyobb és
szebb azon hivatásuk, mi-
szerint a nemzeteket egy-
máshoz közelebb hozzák,
ezeknek darabosságát, szög-
letességét kisimítják, s igy
a civilisatio czéljához, az
átalános testvérisüléshez az
utat egyengetik. A világtár-
latok befolyása e tekintet-
ben eléggé meg nem be-
csülhető; és ha szabad a
nagyról a kicsinyre alászál-
lani, álljon itt egy jellemző
példa a mondottak bizony-
ságául. Az 1851. év előtt
az idegen, ha bajuszszal.
szakállal vagy épen kucs-
mával jelent, meg London
utczáin, bizonyos lehetett
benne, hogy az utczán meg-
állanak mellette, sőt sér-

tőleg megbámulni s kicsufolni fogják. De az első
viiágtárlat alkalmával látta az angol, a még in-
kább az angol nő, hogy civilizált nemzetek is

viselnek bajuszt
és szakállt, sőt
hogy ez ékessé-
géül is szolgál-
hat a férfiúnak,
s ez idő óta oly
roppant meny-
nyiségü bajusz
és szakái te-
nyészik Lon-
donban , hogy

a legutóbbi
1862-ki világ-
tárlatkor az ide-
geneken volt a
sor ez iszonyú
szakálkinövé- .

sek felett bámu-
lásukban meg-
állani. E tény
magában is elég
jellemző, hogy
többet ne em-
litsünk.

Ha még hoz-
zá teszszük az

eddigiekhez,
hogy a kitünte-
tés a világtár-
latok alkalmá-
val az illetőt
mindigbizonyos
nimbussal veszi
kb'rül, ezégjé-
nek, gyártmá-
nyainak tekin-
télyt kölcsö-

nöz , s végre
hogy a tárlatok nagy tőkéket hoznak forgalomba,
pénzt hoznak az országba s az üzérkedésnek tág
tért nyitnak, — ezzel, ugy hiszszük, eléggé mél-
tányoltuk mindazon előnyöket , melyeket egye-
seknek ugy mint a közönségnek nyújtanak. De

A nemzeti múzeum a febr.18-ki kivilágitás alkalmával.

nyét nyújtja, mire egyebütt nincs alkalma. De
egyúttal valami ujat is lát, a mi neki hasznosnak
vagy kényelmesnek látszik, s megrendelései által
gyarapodik a honi ipar.

Az ipar ökonómiai és technikai fejlődésére



102

vannak -a, világtárlátoknak hátrányaik is. Lássuk
most már ezeket. '

: Mindenek előtt az ipartárlatok nem adják
teljes és hü képét valamely ország ipari tevékeny-
ségének és haladásának, mert ez nincs s nem is
lehet bennök teljesen képviselve; mert minden
vagy igen sok iparczikket nem is lehet a táilatok-
banJuállitani, különösen távolabbi országoks világ-
részekből, noha a közlekedési eszközökben napja-
inkban már nem igen szenvedünk hiányt. így az
ipartárlatokon mindig azon vidék vagy tartomány
van tulnyomólag képviselve, melynek területén a
tárlat tartatik. London bizonyára nem szenved
hiányt közlekedési eszközökben és utakban a vi-
láf bármely része felől, mégis az 1862-ki világ-
tárlaton London,moly pedig épen nem számitható
a legiparüzőbb városok közé, a többi országokhoz
képest aránylag legnagyobb számmal volt kép-
viselve.

Továbbá a világtárlatok, ugy a mint vannak,
megmutatják ugyan azt, hogy mit volna képes az
ipar előállítani, de nem azt, hogy valósággal mit
és mennyit állit elő. Inkább csak műkiállitások
azok, nem pedig iparkiállitások. Hogy verseny-
társát túlszárnyalja, mindenik gyártmányos arra
törekszik, hogy a másikat mestermüvekben és
diszművekben fölülmúlja. Innét a kiállított áruk
nagyobb részt, nem annyira az élet szükségletei-
hez alkalmazvák, mint inkább csak a szem gyö-
nyörködtetésére, szóval: csecsebecsék. Az ipar
tévedései e tekintetben sokszor nevetségesek. Ez-
zel pedig a tárlatok czélja van eltévesztve, mely
czél nem más, mint a kereskedőnek a választást
meffkönnviteni, a vásárlónak az összehasonlítást
lehetővé tenni. A ki gyártmányaiban e czélt mel-
lőzi , jelentéktelen állásra sülyeszti magát s még
a műértő figyelmét sem fogja magára vonni. S
ezzel szoros összefüggésben van a rendkívüli
költség, melybe a czikkek elszállítása kerül, s
mely csak igen ritka esetben térül meg.

Midőn a nagy angol czégek3000 és több font
sterlinget fordítanak saját áruik kiállítására, ez
aránylag nem oly sok, mint az az 50 — 60 ft., me-
lyet egy idevaló iparosnak fizetnie kell azon 1 '/j
lábnyi térért, melyet áruja elfoglal, s utoljára
mégis azt kell tapasztalnia, hogy áruja ugy van
elhelyezve, hogy mindenki előtt — a mennyire
csak lehet — láthatlan maradjon.

Azt sem szabad elhallgatnunk, hogy ily tár-
latokon a tulajdonjog nagy mértékben veszélyez-
tetve van, mert alig lehet megakadályozni, hogy
az uj eszméket és találmányokat az idegenek el
ne sajátíthassák. Ámbár a lerajzolás szigorún
tiltva van, de azt nem lehet meggátolni, hogy a
nyomdász az uj példányt, a gépész a construc-
tiót, a vegyész a körülbelüli eljárást magának meg
ne jegyezze s otthon ne alkalmazza. Ez okból
sok nagy és tekintélyes ezég nem is állit ki sem-
mit, mások pedig azért nem, mert régebben kivi-
vott jó hiröket ottan könnyen elveszthetnék, mert
nem tudni, vájjon nem sikerült-e valakinek az
övéknél jobbat előállítani. A tárgyak alapos meg-
birálása és megitélése pedig oly sok nehézséggel
jár, a birák Ítéletére befolyni oly sok aprólékos
körülménynyel van összekötve, hogy a tárlatokra
küldés majd mindig koczkáztatásnak nevezhető.

Meg kell még emlitenünk végre, hogy a hiú-
ság és dicsvágy nagy mértékben élesztetik a vi-
lágtárlatok által, s azok az egyes gyártmányost

' sokszor tehetségén fölüli áldozatokra csábítják.
S ezzel már eljutottunk értekezésünk utolsó

pontjához. Vájjon az ipartárlatok szükségesek-e,
közönyösek-e vagy pedig károsak? Megérdemlik-e
fenntartásukat ?

Erre csak egy föltételes feleletet adhatunk.
Egészben véve előnyeik fölülmúlják árnyol-

dalaikat, mig ez utósók többnyire csak az egye-
seket érintik, az elsők nagy részben az összesé,
az átalánosé, és viszonylagosan az egyeseké is.

Annyi igaz, hogy a világtárlatoknak jelen-
legi minőségökben tetemes reformra van szük-
ségök.

Szükség volna szigorú határvonalat húzni a
mestermü és a vásári áru közt, óhajtandó volna,
hogy csak a legjobb, leghasznosabb tárgy része-
süljön kitüntetésben, és a pályabírói hivatal ne
lenne pusztán csak egyik vagy másik államtól
remélt rendjelek utáni vadászat.

Szintúgy elkerülendő gyakori előfordulásuk
is. Ipartárlatok, melyek minden pár évben meg-
újulnak, egészen eltévesztik a czélt, s nem egye-
bek vásároknál.

Az első és második londoni világtárlat közt
11 évi időköz volt, s hogy ez időköz rövid, azt
bebizonyitá az utolsó tárlat, mely valami határo-

zottan ujat alig volt képes fölmutatni, az elsőnek
rendkívüli mennyiségű újdonságaival szemközt.

Es ha az idők jeleit helyesen fogtuk fel, ugy
tetszik, mintha a világtárlatok némi tekintetben
túlélték volna magokat. Annyi bizonyos, hogy
már megvénültek, megszokottá váltak, s nem
ébresztenek oly élénk izgatottságot, mint a minő-
vel az elsőket üdvözölték. Persze, a pár év előtti
bécsi világtárlat nem is sokat tett arra nézve,
hogy e tárlatok visszanyerjék tekintélyöket.
Egyébiránt Európában nincs is több, világtárla-
tokra alkalmas város háromnál, s ezek London,
Paris, Hamburg. De tartassanak bárhol, kivána-
tos, hogy ne igen gyorsan kövesse egyik a mási-
kat. Végre még csak az az óhajtásunk volna, hogy
vaj ha a legközelebbi párisi világtárlaton hazánk
mint független szabad ország lehetne képviselve.

Kiss Elek.

A/j 1807. niárczius 6-ki nagy nap fo-
gyatkozás.

Folyó évi márczius 6-án, derült idővel pom-
pás napfogyatkozásnak leszünk tanúi. Mielőtt e
tünemény részletes lefolyását előadnám, annak
általános ismertetését kívánom előrebocsátani.
Általánosan ismert tény, hogy szabad téren
nyugvó vagy mozgó homályos test árnyékot vet
maga után, ha egy másik test által megvilágosit-
tatik. Az árnyék alakja s nagysága, a két test
idoma, űrtartalma, ugy a köztük létező távolság
szerint különböző. Ha már most egy harmadik
homályos test az árnyéktér valamely pontján áll:
nyilvánvaló, hogy az előtte létező áthatlan test a
világosságot előle kisebb-nagyobb > értékben el-
zárván, reá nézve a világító test látszólag eífe-
detik, vagy alakjában fogyatkozottnak tűnik fel.

Ez hű képe a napfogyatkozásnak, mert a hold
is elfedi néha kisebb-nagyobb mértékben sze-
meink elől a napvilágot, ha a világtérben az erre
alkalmas helyzetet felveheti, mi akkor szokott
bekövetkezni, midőn a hold s a nap az égnek
ugyanazon tájékát látszanak elfoglalni, vagy más
szóval, midőn a hold együttállásban (conjunctio)
van a nappal; ez esemény természet szerint csak
uj holdkor mutatkozhatik. Hogy e tüneményt fo-
gyatkozásnak nevezik, még a régi idők maradvá-
nya, midőn a napot valólag elfogyni hitték. így
Kelet-Indiában még most is azon balvélemény
uralkodik, hogy fogyatkozáskor valami rósz lélek
terjeszti szárnyait a nap elé, hogy azt az égről
leránthassa, miért is ily tünemény alkalmával
India lakosai a közeli folyamokba futnak, hogy
magukat a gonosz szellem megtámadása ellen
biztosítsák.

Figyelmet érdemlő azon körülmény, hogy
miután a hold árnyékának kup-hossza nem sok-
kal nagyobb, mint a hold fóldünktőli távola,
innét ezen árnyék a föld felületének csak csekély
részét boritja el egyszerre. Ezen körszelvényű
árnyék továbbá a hold s föld forgása miatt nyu-
gotról keletnek indul földünk felületén, miért is
a napsötétülés az egész földön nem ugyanazon
egy időben észlelhető.

A napfogyatkozás részletes vagy teljes, to-
vábbá középponti s gyürű-alaku szokott lenni.
Részletes akkor, ha a hold csak részben fedi el a
napot, teljes ha a nap egészen elborittatik. Ha e
mellett még a f öldr-ől tekintve a holdnak s nap-
nak középpontjai egy egyenes vonalba esnek,
akkor az elsötétülés egyszersmind középponti is.
Ha pedig a hold tányéra kisebbnek tűnik fel
mint a napé, ugy hogy ez utóbbiból egy tel-
jes karika látszik: akkor ezen fogyatkozás gyürü-
alaku, mely ismét középponti lehet, ha az égites-
tek közepei egy egyenes vonalba jőnek. Ritka ese-
tekben ugyanazon fogyatkozás az egyik helyen
teljesnek, a másikon pedig gyürű-idomunak mu-
tatkozhatik.

Hogy nem minden ujholdkor van napfogyat-
kozás, oka a föld- s holdpályák helyzete, melyek
két különböző sikot képezvén, e földről tekintve,
a hold majd a nap alatt, majd felette vonul el. Ha
azonban a hold ujholdkor közel van azon vonal-
hoz, melyben az egymásra hajló pályasikok egy-
mást metszik, az úgynevezett csomók vagy bo-
gokhoz, akkor a fogyatkozás bekövetkezhetik, ha
ezen táv 15'/2 foknál kisebb. Ha pedig a 18 %
fokot felülhaladja, nem fog semmi fogyatkozás
mutatkozni.

Szokássá vált a fogyatkozás nagyságát hü-
velykekben fejezni ki, mely esetben a nap füg-
gélyes átmérőjét alulról fölfelé 12 egyenlő részre,
úgynevezett hüvelykekre osztják fel. így például
6 hüvelykü fogyatkozás az, melyben a tünemény

közepekor a hold felső széle a 6-ik ktpzeleti'
osztály vonalát érinti, mely pont a nap köze-
pére esik.

Figyelmet érdemlő körülmény továbbá, logy
bizonyos helyre általában véve minder 2-ik év-
ben jut egy részletes s csak minden 200-ik évien'
egy teljes fogyatkozás. Ez utóbbinak tartama egy
vagy több pillanat, 4'/ 2 percznél azonban so'ia
sem nagyobb. Azon helyeken, hol a fogyatkozás
teljes, különös szürkület áll be, az ég kékes-bar-
nának tűnik fel s a főbb csillagok láthatók lesz-
nek. Nagy s messze terjedő síkságokon pompás
tünemény tárul fel szemeink előtt, midőn a hold
árnyékát a föld egyes pontjai felett elvonulni lát-
juk. A sötétség gyürű-alaku fogyatkozáskor cse-
kélyebb ugyan, azonban néha a csillagok közül
Venus is látható lesz; különös, a napfogyatkozás
irányát követő szél támad s a lég meghiisül.
Mind a teljes, mind a gyűrűs napfogyatkozás
részletessel kezdődik s ilyennel is végződik.

A nagyobbszerű s az őskorban feljegyzett
fogyatkozások igen fontos adatokat szolgáltatnak
egyes események korszámításához.

A márczius 6-ki ez évi napfogyatkozás kez-
dődik a földön átalában reggeli 8 óra 32 percz-
kor budai középidő szerint, napfeljöttével Afri-
kában Senegambia vidékén.

Végződik átalában 1 óra. 33 perczkor dél-
után budai óra járás szerint, közép Ázsiában
Thian Schai' Pelu környékén.

E fogyatkozás látható lesz egész Európá-
ban, Afrika északi és Ázsia nyugati részein.

Hazánkat illetőleg a gyűrűs fogyatkozás kö-
zépvonala csak Erdély délkeleti szélét vágja
keresztül.

A 11 hüvelyk nagyságú fogyatkozás vonala
pedig az adriai tengerparttól számitva kezdődik
Zengnél, innét Zágrábtól keletre maradva s Belo-
vártól nyugotra Zákányon alól átkel a Dráván,
honnét Csurgónak, Karádnak, Fiók-Szabadinak,
Enyingnek, Seregélyesnek, Ercsinek, Soroksár-
nak, Hatvannak, Egert délre hagyva Sajó-Szt.-
Péternek, Edelénynek s Nagyidának húzódik.
Innét Kassától délre Szinnyénél Zemplénmegyébe
vonul, Iiomonán s Papinán keresztül, mig a Kár-
pátokhoz nem ér. Mind ezen vonaltól északra
fekvő helyek 11 hüvelyknél kisebb fogyatkozást
fognak észlelni. Azonban hazánk legészakibb ré-
szén sem lesz a napcsorba 106/,0 hüvelyknél ke-
vesebb. Az érintett vonaltól délre eső helyek pe-
dig 11 hüvelyknél nagyobb fogyatkozást szem-
lélnek, mely azonban teljessé nem válik.

Némi tájékozásul hazánk s a kapcsolt részek
főbb helyeire a tünemény kezdetét s végét számí-
tottam ki. A kitett idő középidőben van kifejezve,
azon időben t. i., mely szerint egy jól járó kerekes
órának az illető helyen mutatni kell. A ki tehát
óráját előtte való nap, az az márcz. 5-én délben
egy napóra vagy déli vonal szerint akarja szabá-
lyozni, órájának 12 óra 11 perez s 47 rnásodperczet
kell mutatni, midőn a napon épen dél van; már-
czius 6-án reggel a fogyatkozás kezdete előtt pe-
dig 11 perez s 34 másodperczet kell a napórai
időhez adni; vagy a mi egyre megy ki, a tábla-
számokból 11 perez s 34 másodperczet kell le-
húzni, ha az összehasonlításra valódi vagy nap-
órai időt használnánk. Mindenek előtt azonban
arra kivánom figyelmeztetni a szíves olvasót, hogy
ne törjön felettem pálezát, ha számítási eredmé-
nyemet Budapestre vonatkozólag az idei pesti
naptárakkal összeegyezteti. Erre nézve előre
elmondom, hogy a fogyatkozás kezdete 8, vége
pedig 10 perczczel van korábbra téve, mint ezt
az én számításom adja. A berlini csillagász-év-
könyvben a fogyatkozás kiszámítására vonatkozó
képletek nem egész pontos tényezői okozhatják
ezen eltérést s a berlini évkönyv adatai után szá-
mitott eredményt épen nem tudtam Weisz tudor
s bécsi csillagásznak Bécset illető számításaival
megegyeztetni, miért is a Iiansenféle nap- s hold
táblákból a következő s az egyenlítőre vonatkozó
elemeket hoztam le, mely szerint a Bécsre vonat-
kozó számítás is egyezett.

Nap s hold együttállása egyenemelkedés-
ben (AR.)

Márcz. 6. d. e. 11 óra 29 p., 18 mp. bud. köz. id. sz.
A hold elhajlása vagy távozása az

egyenlítőtől 4° 59' 10".5
A nap elhajlása 5° 45' 19".6
A hold egyenlítői s a látkörre vo-

natkozó látszöge 57' 17".5
A nap látezöge 8".6
Viszonylagos órai mozgás az elté-

résben 9' 5".48
Viszonylagos órai mozgás az egyen-

emelkedésben 29' 35".25
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A hold félmérője 15' 38".2
A nap félmérője . . . . . . 16' 8"0

Kzen elemek utáni számítás szerint:
Budapesten (a budai délkörön) a fogyatkozás kez-

dete márczius 6-án délelőtt 9 ó. 44 p. 59 mp.
Legnagyobb napcsorbulás ideje 11" 10' 33"—
Fogyatkozás vége délután 0" 38' 57"—
A középpontok legrövidebb távola 2' 22".6
Fogyatkozás nagysága . . . 109s/(m)-aá hüv.

A tünemény kezdetekor a hold látszó érint-
kezése a naptányérnak nyugati szélén fog bekö-
vetkezni a függélyes napátmérő legmagasb pont-
jától számított 89 fok 47 perezre találó ponton.

Végre a fogyatkozás végén a hold a napot
az emiitett legmagasabb ponttól keletre számított
63" 40 perez alatti ponton hagyja el.

Magyarországra vonatkozólag:
Fogyatkozás kezdete Fogyatkozás vége

dé.'előtt délután
Arad
Baja
Bártfa
Brassó
N. -Becskerek
Debreezen
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Eperjes
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9 óra 54
9

10 ,
10 ,

9 ,
9 ,
y
9 ,
9 ,
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N. -Várad
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Pozsony
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Sopron
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István, h. mérnök

Magyar hadvezérek az osztrák had-
seregben.

36. Gróf Karaceay András.

Válye-szakai gróf Karacsay András, altábor-
nagy, a 7-dik számú uhlanus-ezred tulajdonosa, a
most Erdélyben virágzó gróf Karacsay család iva-
déka, született 1744. nov. 3-ikán Kosztaniczán
Horvátországban, hol atyja Péter a horvát végvi-
déki őrségnél mint ezredes szolgált és 1775-ben
magyar báróságra emeltetett. Ez fiát Andrást a
hétéves háború végén egy önkénytes csapathoz
zászlótartónak adá, hol a derék fiu Lacy tábor-
nagy figyelmét magára vonta. Ettől ajánltatva,
herczeg Eszterházy m. testőrkapitány Karacsay
Andrást a magyar nemes testőrségbe fogadta, hol
szorgalma és buzgó tanulása által magát szelle-
mileg kiképezni igyekezett. Itt szerencsés volt
több alkalommal Mária Terézia királyasszony ki-
tüntetéseiben részesülni és három év elteltével
Albert szász herczeg karabélyos ezredében főhad-
nagy lett. Nem sokára, az akkor még szokásban
volt egyezkedés alapján, atyai kis birtoka feláldo-
zásával, századosi állomásra lépett a 4-ik számú
dragonyos ezredben, mely akkor Galicziában fe-
küdt. Midőn azután II . József a galicziai hadse-
reget megszemlélte, fölismeré Karacsay százados-
nak kitűnő tulajdonait és rövid idő múlva őr-
n agygyá nevezte.

Fokozatos előléptetés mellett az alezredesi
rangot is elérvén, a török háborúban több alkal-
m.a tl "ye. r t bátorsága és belátása által maga ki-
tüntetésére és hire megalapítására. 17897 april

11 f*TL m m í e Z r e d e a P haraoni és Valyeszaka
mellett két szakasz Császár-, ugyanannyi Barco-

huszárral, két szakasz Leveneur-dragonyossal,
hat század Kaunitz-gyalogsággal és négy ágyú-
val egy, 5000 lovasból álló török hadtestet vert
szét, több zászlót elfoglalt, és sokat fogolylyá tőn.
A chotymi ütközetben és ezen vár ostrománál,
ugy a foksaní és martinyesti csatákban kiváló
tevékenységet fejtett ki, é-i oly mérvű részt vett,
hogy a szerencsés eredmény nagy részben az ő
vitézségének és eszélyes intézkedéseinek volt tu-
lajdonitható. A híres orosz hadvezér Suvarow
annyira becsülte és barátságára méltatta, hogy
Coburg Iierczeg lovas-tábornagytól egyenesen
Karacsayt kérte ki, hogy az orosz csapatokat ve-
zényelje. Es a foksáni csata után nyilvánosan
megölelte őtet, azon kijelentéssel, hogy az orosz
hadosztály győzelme egyedül neki köszönhető.
II. József császár pedig érdemei jutalmául 1789.
aug. 13-án vezérőrnagygyá és a 4. sz. dragonyos-
ezred tulajdonosává nevezte ki; decz. 21-én pedig
vitézségének többszörös tanúsításáért a M. Terézia
rend lovagi, majd egy év múlva közép-keresztét
kapta. Katalin orosz czárnő vitéz szolgálatait
szintén beismerve, őt a szent Anna-rend nagy ke-
resztjével tünteté ki, azonban azt kénytelen volt
megköszönni, miután azon időben az ausztriai
tiszteknek külföldi rendeket elfogadni nem volt
szabad. Ugyanekkor Katalin czárnő Karacsay
Andrásnak a foksáni csata napján született har-
madik fiát Sándort, kinek Suvarow keresztatyja
volt, még bölcsőjében a Fanagori granátos-ezred
főhadnagyává nevezte.

A török háború végével Karacsav mint dan-
dárnok Lembergbe jutott, nem sokára azonban a
Rajna melletti hadsereghez tétetett. Előbbi dicső-
ségét és hirét a schweigenheimi, schifferstadti,
kaiserslauterni, frankenthali, heidelbergi, mann-
heimi csatákban szintén megtartá, 1794. aug. 1-én
Weingartennál, 29-én Epsteinnál, okt. 3-án Fran-
kenthalnál, és végre nov. 20-án Hochspeiernál a
francziáknak kemény vereséget okozott, mind a
mellett gyengélkedő egészsége miatt nyugalomba
lépett, annál is inkább, mivel irigység és kajánság
a fővezért gróf Wurmsert ellenségévé tevék. Ka-
racsay Lembergbe és utóbb Pestre vonult. Midőn
azonban 1799-ben Öuvarow Olaszországban az
osztrák és orosz hadsereg fővezérletét átvette,
Ferencz császártól Karacsay vezérőrnagyot a had-
sereghez kérte és őt orosz hadcsapatok élére állí-
totta. Itt Karacsay érdemeiért, melyeket a treb-
biai, a Növi melletti ütközetekben, és Alessandria
és Bosco ostrománál szerzett, altábornagyi rangra
és „vallje-szakai" előnévvel grófságra emeltetett.
Az oroszoknak Sveiczba vonulása után ő az oszt-
rák hadseregnél maradt Olaszországban, hol a
francziák ellen több diadalmas csatát vivott egész
deczemberig, a midőn a nagy fontosságú cuneoi
erődnek parancsnokává tétetett. O ez erősséget
védelmi állapotba helyezve, négyezer emberre
három havi élelemmel látta el. Midőn 1800-ban
Németországban a fővezérséget Kray táborszer-
nagyvette át,K<racsay a rajnai hadsereghez ment
által. Épen az engeni csata alatt (máj. 3.) érkezett
meg, és azonnal megbízást kapott Kraytól, hogy
a hátráló lovasságot összeszedje és uj támadásra
vezesse, a mi neki sikerült is, azonban épen a
győzelmes előnyomulás pillanatában altestét két
golyó erősen megsebesité, és minthogy sebeit a
hadsereg gyors visszavonulása alatt elhanyagolta,
egészsége annyira meggyengült, hogy a szolgá-
lattól kénytelen lett elvonulni, és több évi fájdal-
mas szenvedések után 1808. márcz. 22-kén Bécs-
Ujhelyben meg is halt. Rettenthetetlen vitézség,
ritka nyugalom, hidegvérüség, gyors felfogás, az
ellenség terveinek valódi fölismerése, és azok
megsemmisítésére gyors elhatározottság jellem-
zék őt mint vezénylőt; az ő parancsnoksága alatt
a csapatok sohasem kétkedtek a bizonyos győze-
lemben, az oroszok pedig különös előszeretettel
harczoltak vezénylete alatt. Szolgálatában szigorú
és komoly, de igazságos volt, és főbb tisztjeit,
hogy serény felügyelésre ösztönözze, alattvalóik
hibáiért felelősekké tévé. Személyes érdekekre
való tekintet nélkül szigorú nyíltságát, egyenes-
ségét, ritka önzetlenségét, még azon néhány el-
lensége sem merte megtagadni, kik különben őt
néhányszor magasabb hatásköréből kitúrták; kik
mellett azonban Karacsay számos kitűnő férfiú
által teljes értékében ismertetett és azokkal ba-
rátságos viszonyban állt.

E g y v e l e g .
** (A redoute diszes termei) a fővárosunkba

jövő idegeneket nagyon meglepik. A „Köln. Ztg."
közelebb igy ir: A pesti redoute azon épületek

egyike, melyeknek külseje nem is sejteti a belső
pompáját és nagyszerűségét. Erre csak a bemenet
készit elő bennünket, az előcsarnok, a nagyszerű
kettős lépcső és a folyosó. Mindamellett valóban
meglepett a terem terjedelme és elragadó össz-
hangzata. A termek igen magasak* de ezeknek
hosszúsága és szélessége kellemes arányban áll
egymáshoz. A táneztermet két kisebb terem kör-
nyezi, ezekbe egy oszlopcsarnok vezet, mely utóbbi
rotond alakban az erkélyben végződik, honnan a
leggyönyörűbb látvány nyílik a szép Dunára és a
szemben álló budai várlakra. A páholyok s kar-
zatok nemcsak ízletesen diszitvék, hanem tága-
sak és kényelmesek is. Körülbelül 3000 jelenlevő
minden szorongás nélkül mozgott a teremben. —
Az áttekintés nyílt és szabad. Hason terjedelmű
és jótékony hatást gyakorló termekre csak Olasz-
országban akadtam, melyek kedves emlékét e
terem költé fel leginkább. Az étterem és a sok
mellékszoba a kényelem s pompának egyiránt
megfelel. Mindenütt a legszebb padlózattal talál-
kozunk. A világítás dúsgazdag, az üregekben a
virágdiszitmények oly meglepő módon vannak
elhelyezve, hogy regényes hatást idéznek elő. És
a három emelvényen elhelyezett zenekar ellenáll-
hatlan lelkesülésre ragad.

— (A bolha vízhatlan.) Egy tudományos
szaklap egy természetbúvár észlelését közli. A
megkinzott észlelő a bolhát egy vízzel telt edénybe
dobta. Ez esti 11 órakor történt. Másnap reggel
a rovar az edény fenekén hevert. A boszutállt
kihalászta a hullát, papirosba göngyolgette és
zsebre rakta, hogy további észíeleteket tegyen
rajta. Két órára rá kibontotta a papirost, és a
bolha, mely ismét visszanyerte előbbi ruganyoa-
ságát, vidoran ugrott tova, ámbár 10 órát töltött
a vízben.

— (Egy mahomedán harcza a párduczczal.)
Algírban decz. 28-án reggel bizonyos Mohammed
elhagyta sátorát, hogy földjére menjen. A mint a
kanyarulathoz ér, hatalmas állatot lát maga előtt,
mely a szikla mellett volt összegugorodva. A fél-
homályban, mely még uralgott, az állatot hyená-
nak nézte. Mohammed lekapja válláról a lőfegy-
vert, de a vadállat e pillanatban reá ugrik és ha-
talmas karmaival fogva tartja. Az állat óriási pár-
duez volt. Mohammed, megfesziti nem mindennapi
erejét, az állatot torkon ragadja, lelöki magáról
és segélyért kiált. Néhány juhász elősiet, de a
párduez Mohammedet ekkor már a porban von-
szolja és fogaival szaggatja. A segélyre megjelen-
tek között egy bizonyos Zeidinek pisztolya volt.
Rettenthetlen bátorsággal odalép a földön hen-
tergő alaktalan tömeghez és rásüti pisztolyát. A
párduez ekkor elhagyja Mohammedet, Zeidire
ugrik, kinek feje eltűnik az állat torkában s tagjait
a párduez fogaival marczangolja szét. Most valami
Nőni Ben-Ahmed lép oda lőfegyverrel, melyet a
párduezra süt. A még inkább megdühödött állat
elhagyja Zeidit, Nőni Ben-Ahmedre veti magát s
azt a földre tiporja. E pillanatban eldördül a har-
madik lövés. Bizonyos Ben-Akker lép oda. A pár-
duez három sebből vérezve elhagyja Nőni Ben-
Ahmedet sBen-Akkerre akar rohanni, Nőni azon-
hirtelen kirántja kését s a párduez szivébe mártja,
ugy hogy az, mintha villámcsapás érte volna, hö-
rögve rogy le áldozataira. Zeidi meghalt, a másik
két sebesült, bár sérülésük súlyos, látszólag már
veszélyen kívül van.

** (Gazdasági termények forgalma az oszt-
rák birodalomban.) Fogalmunk sem lehet azon
óriási számokról, melyeket egy birodalom for-
galma nyújt, mig azokat a szorgalmas kiszámítás
szemünk elé nem terjeszti, s annál érdekesbbek
ránk nézve a statistika biztos adatai. Ily statis-
tika jelent meg közelebb az osztrák birodalom
gazdasági terményeinek forgalmáról, melyből a
következő roppant összegeket jegyezzük ki: 1831-
től 1864-ig búzát behoztak 21,422,366 (értéke
3,516,800 ft.), kivittek 32,646,857 vámmázsát
(ért. 8,566,900 ft.); lisztet behoztak 3,226,812
(ért. 3,159,300 ft.), kivittek 9,611,504 v. mázsát
(ért. 6,587,700 ft.); bort behoztak 15,060,817
(ért. 768,200 ft,), kivittek 6,503,977 v. mázsát (ért.
2,476,500 ft.); szarvasmarhát behoztak 2,570,187
(ért, 3,476,800 ft.), kivittek 2,122,582 darabot
(ért. 2,618,100 ft.); sertést behoztak 12,818,177
(ért. 5,251,600 ft.), kivittek 3,822,210 darabot
(ért. 1,096,000 ft.); lovat behoztak 363,866 (ért.
494,200 ft.), kivittek 350,584 darabot (értéke
1,534,700 ft.); komlót behoztak 276,517 (értéke
667,600 ft.), kivittek 377,217 vámmázsát (értéke
2,050,300 ft.); gyapjút behoztak 3,868,648 (ért.
26,220,700 ft.), kivittek 6,510,540 v. mázsát (ért.
47,710,800 forint).
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Irodalom és művészet
= (A Kisfaludy-társaság) pártolói számára

e napokban mennek szét a még 1866-ra hátralevő
könyvilletmények, összesen négy kötet, mely ösz-
szesen öt; négy eredeti s egy fordított művet tar-
talmaz. Az eredeti müvek: Losárdi Zsuzsána,
költői elbeszélés a Rákóczy-korból, egy magát
meg nem nevezett szerzőtől: Tolnai Lajos kis
regénye, a Nyomorék; Szász Károly két szinműve,
Heródes és a Lelencz. A forditott mű Gaskallné
legújabban megjelent s méltó hirre kapott beszé-
lye: Phillis unokahugom, forditva Huszár Imre
által. Ezen illetményekkel az 1865

0-diki há-
roméves folyam be van fejezve, mit különösen
azért emelünk ki, hogy a Kisfaludy-társaság
pártolóit a pártolás megújítására figyelmeztessük.
A magyar múzsa, melya politikai dermedtség hosz-
szu kinos éveiben a nemzet vigasztalója és élte-
tője volt, megérdemli, sőt méltán igényelheti,
hogy a nemzet se feledkezzék meg róla a felvir-
radt politikai élet pezsgő zajában.

= (Uj 'politikai lapok.) „1848" czim alatt
Frankenburg Adolf márcz. 1-én politikai napila-
pot indit meg. Az eddig hetenként megjelent
„Pesti Hirlap" márcz. 5-kén kezdve, gr. Lázár K.
szerkesztése mellett szintén naponként fog meg-
jelenni.

— (A nemzeti színház) konservatoriumának
növendékei márczius hó folytán tartják meg vizs-
gálataikat. A többi között „Bánk bán"-t s a „Jó
barátok"-at készülnek előadni:

— (A „Szent Péter") czimü költői elbeszélés
szerzője, melyet a Kisfaludy-társaság legutóbbi
közgyűlésén első dicsérettel tüntetett ki, a „Pa-
lócz népdalok" gyűjtője, Pap Gyula.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
y* (A párisi világkiállítás) érdekében alakult

országos központi bizottmánynál bejelentett tár-
gyak fölött a biráló szemlék febr. 19-én bevégez-
tettek s a világkiállításra szánt tárgyak legna-
gyobb része már útnak is indíttatott. Magyaror-
szág képviseltetésére az országos bizottmány által
megválasztott s legfelsőbb helyen megerősített
kir. biztosok: Térey Pál (gazdaság), Rózsa Lajos
(ipar) és Henszlmann (szépmüvészet) már a jövő
hét folytán Parisba utazandnak , hogy az april
1-én megnyitandó világtárlaton a magyar érde-
keket képviseljék.

y* (Kecskeméten) megszűnvén a marhavész s
területe a hatósági zár alól felmentetvén, a köze-
lebbi Gergely-napi (márcz. 10-ki) országos vásár
alkalmával a marhavásárt is megtartják.

x* (A nyitrai takarékpénztár forgalma)1866-
ban 1,398,391 ftra rúgott, tiszta jövedelme pedig
15,747 ftra.

•Z (Az iglói takarékpénztár) bevétele volt
1866-ban 1.891,772 ft. 62 kr., kiadása 1.869,898
ft. 61 kr. Tevőleges vagyoni állapot: 656,044 ft.
6 kr. Tiszta jövedelem 5846 ft. 90 kr.

x* (Járványos baj.) Pozsony és Komárom-
megyében a lovak közt járványos betegség ütött
ki, mely némileg hasonlit az influenzához, ettől
azonban több kórjel által különbözik. A ló reggel
nem eszik, lefekszik, átalános bágyadtság lepi
meg, izzad és estig teljesen kiütött rajta a nya-
valya.

Közintézetek, egyletek.
= (A magyar tud. akadémia) febr. 26-ki

math. és természettud, osztályülésében a titkár a
meghatottság hangján jelenté be István főher-
czeg, az akadémia egyik főpártfogójának elhuny-
tát, s indítványára az akadémia elhatározta, hogy
fájdalmának jegyzőkönyvileg ad kifejezést. — Ez
ülésben dr. Zlamál Vilmos tartotta székfoglaló
értekezését a hazai, állattenyésztésről s barmászat-
ról emlékezvén. Aztán dr. Pólya József szólt a
marhavészről. Majd dr. Arányi Lajos festett szo-
morú képet 22 évi kórboneztani gyakorlata ered-
ményeiről. A 22 év alatt 2300 holttetem került
Arányi bonczkése alá. Ezek között 1289 szeren-
csétlenségi, rendőri s törvényszéki eset volt. Ön-
gyilkossági eset 403, ezek közt 333 férfi s 70 nő.
Ezek közül akasztás által 192-en: 171 férfi és
21 nő, agyonlövés által 90-en: 88 férfi és 2 nő,
méreg által 56-an: 18 férfi és 38 nő, sebzés által
s egyéb módon 55 férfi, 10 nő, nyakmetszés által
21 férfi, 3 nő stb. vesztek el. Legkevesebb öngyil-
kos volt 1849-ben, t. i. 3, legtöbb 1864-ben: 38.
A legtöbben az 50-es évek előtt lövés által vé-

104

T Á R H Á Z .
gezték ki magukat; de mióta a lőfegyvereket be-
szedték, a kötél halottjai vannak túlsúlyban. — A
rendes halottak között a legtöbb a tüdőbajok ál-
dozata, ezután következik a hagymáz (120), a
szivtultengés (105) sat. — Végül Szily Kálmán
terjeszté elő ,,a telitett vízgőz nyomásának a ma-
gasabb mérsékleteknél való törvényeiről" általa
feltalált képletet. Ez értekezések után, összes
havi ülésben a titkári közlemények következ-
tek. Az archaeologiai bizottság kéri, hogy az
Ő Felsége által legkegyelmesebben neki ado-
mányozott 4000 frt. mellett az évi 2000 ft. is utal-
ványoztassék. Az ülés pártolólag fogja e kérelmet
az igazgató tanács elé terjeszteni. Szintén az
archaeologiai bizottság előterjeszti ama hosszabb
munkálatát, melyet a műemlékek fentartása ügyé-
ben készített. E munkálatban a bizottság egy fő-
felügyelő s egy titkár kineveztetését javasolja.
TitkárnakRómer Flóris ajánltatik. Az egész mun-
kálat összesen 8800 frtnyi költségvetés alapjára
van fektetve. Erre nézve abban állapodtak meg,
hogy a bizottság szélesebb alapra fektetett mun-
kálatot fog késziteni, kiterjeszti azt Erdélyre is, s
e dolgozatot az akadémia majd a minisztériumnak
terjeszti elő.

= (A budai keresk. és iparbank) febr. 24-én
végleg megalakult. Az alakitó közgyűlésen Lónyay
Menyhért kijelenté, hogy az elnökséget továbbra
nem fogadhatná el.

— (A magyar irók segélyegylete alapító és
évdijas tagjaihoz.) A magyar irók segélyegyleté-
nek márcz. 3-kára kitűzött közgyűlése, hogy mi-
nél népesebb lehessen, elnökileg későbbre halasz-
tatott. Arról, hogy márcziusban mikor fog meg-
tartatni, az alapító és évdijas tagok közelebbről
értesittetni fognak. — Pest, febr. 27. 1867. Gyu-
lai Pál. ideigl. titkár.

— (A belgrádi szerb tudós társaság), mely a
m. akadémiával már csereviszonyban áll, hasonló
viszony megkötésére szólította fel a Kisfaludy-
társaságot.

Mi njság?
— (Az országgyűlés) mindkét háza igen ér-

dekes ülést tartott febr. 28-kán. 10 órakor a kép-
viselőházban , az előbbi ülés jegyzőkönyvének
hitelesitése után, megjelent a teljes minisztérium
s a ház lelkes éljenzései közt elfoglalta helyét.
Gróf Andrássy Gyula, miniszter-elnök, szép be-
szédében, röviden megjelölte az uj felelős kor-
mány programmjának fő irányát, mely nem egyéb,
mint az 1848-kí törvények alapján helyreállítani
hazánkban a teljes alkotmányos életet. A ház ez
egyszerű de nyomós programmot egyhangú tetszés
nyilatkozattal kisérte s (alig néhány szélső balol-
dali tag kivételével) az összes ház felállással üdvö-
zölte a törvényes és parlamentaris kormányt. A
ház nevében az ősz elnök igen szép beszéddel
üdvözölte a minisztériumot. „Nekem, úgymond,
életem hajlott korában, mikor az ugy nevezett
szép napokon már tul vagyok, derült fel életem
legszebb napja, midőn a ház kegyessége által el-
nöki tisztre hivatva, annyi évek multán ismét tör-
vényes kormányt üdvözölhetek a hazában s e
házban." Ezután a miniszterelnök röviden meg-
említvén, hogy a kormány első föllépésével már a
leghalaszthatlanabb tárgyak iránt javaslatokat
kivan előterjeszteni, kérte az ülésnek félórára
felfüggesztését, mig a minisztérium a felsőházban
is bemutatja magát. — A felsőházban gróf And-
rássy röviden bemutatván minisztertársait, a szót
a b. Wenkheim belügyminiszternek engedte át,
mint ki a felsőháznak azelőtt is tagja volt. A bel-
ügyminiszter ékes szavakban terjeszté elé a mi-
nisztérium irányzatát, mit a főrendek lelkes
üdvözléssel, fölállással s szűnni nem akaró éljen-
zésekkel visszonoztak; az elnök b. Sennyei, volt
főtárnokmester pedig szokott ékesszólásával rövid
de kitűnő beszéddel fejezte ki a felsőház örömét,
az alkotmány visszaállítása s a fölött, hogy a fele-
lős kormányt kebelében üdvözölheti.— A minisz-
terek innen ismét a képviselőházba tértek vissza,
hol a felfüggesztve volt ülés azonnal folytattatott.
A minisztérium négy rendbeli előterjesztése olvas-
tatott föl. Az első, azon indokból, mert az állam
egy napig sem lehet jövedelem nélkül, a törvé-
nyes kormány pedig törvénytelen adókat nem
szedhet, arra kér felhatalmazást, hogy a jelen évre
már kivetett adókat a kormány beszedhesse, és
saját felelőssége s jövendő beszámolás mellett ke-
zelhesse. A második, a magyar ezredeknek tavaly
szenvedett nagy veszteségei kipótlására s a hon-

védelem kiegészitésére Magyar- és Erdélyország-
ban állítandó 48 ezer ujonezot kér ez évre. A
harmadik, a megyék és hatóságok törvényes hely-
reállítását, az 1861-ki megyei bizottmányok által,
a48-ki törvények alapján kivánja. Végre a negye-
dik az 1848-ki sajtótörvény azonnali életbelépte-
tését, s egyelőre Pesten és a négy kerületi tábla
székhelyein esküdtszékek fölállítását kivánja el-
rendeltetni. Mind a négy javaslat kinyomatni s
kiosztatni határoztatott és tárgyalásuk megkez-
dése , rövid vita után már szombatra (márczius
2-kára) tüzetett ki. — A napirendre kitűzött
tárgy Böszörményi és 12 társa ismeretes indít-
ványa volt, az országgyűlés eloszlatása és újnak
összehívása iránt. Böszörményi mint indítvány-
tevő, hosszabb, de csekély hatású beszédében
igyekezett kifejteni s indokolni indítványát. A
házszabályok értelmében most azt kellé eldönteni,
kivánja-e a ház egyátalában érdemleges tárgyalás
alá venni az indítványt; mit a roppant többség (a
13 aláiró kivételével az összes ház) nem-mel dön-
tött el. — Ezután az elnök még azt jelentette,
hogy néhai nádor István főherczeg temetése pén-
teken délelőtt menend végbe Budán az udvari
kápolnában tartandó csöndes misével. — Az ülés
1 órakor oszlott el.

— (A magyar minisztériumhoz) folyvást ér-
keznek nagy számmal üdvözlő, bizalmat szavazó
távsürgönyök, feliratok az ország minden részé-
ből. Az örömünnepélyek is még mindenfelé foly-
nak. Többek közt Turócz Sz.-Márton m. hó 21-én
ünnepelt, mely alkalommal a „JMatica slovenska"
is ki volt világítva s magyar nemzeti zászlóval
ékesítve. Lúgoson a német lakosság szintoly fé-
nyesen s lelkesen ünnepelt, mint hazánk leglelke-
sebb helyei. Hasonló tudósítás érkezett Bánát-
Komlósról s Nagy-Tapolcsánból; az utóbbi helyen
tót ajkú hazánkfiai nagy kivilágítással ünnepeltek
s éltették a királyt, minisztériumot s a képviselő-
házat. — Hasonlón ünnepeltetett e nap Balassa-
Gyarrnaton, Kecskeméten, Egerben, Szombathe-
lyen, Szatmáron stb. stb.

= (Báró Wenkheim Béla) belügyminiszter
elfoglalta hivatali helyiségeit Budán, a Teleki-ház
2-dik emeletén. — Oorove István kereskedelmi
miniszter pedig a héten szakférfiakkal tartott
értekezleteket.

= (O Felségeik) fővárosunkba érkezését
márcz. 3-ra várják. A febr. 27-diki esti vonattal
jöttek le az első udvari tisztek, kik a budai királyi
várba szállottak. Ö Felségeik fogadtatására a
pályaudvarnál sok előkészület tétetik.

= (István főherczeg temetése) Budán, márcz.
1-én, ünnepélyes szertartás mellett ment végbe.
Magyarország utolsó nádorának földi maradvá-
nyai az egri érsek által d. e. 10 órakor szenteltet-
tek be s tétettek örök nyugalomra szülői és test-
vére hamvai mellé.

= (István főherczeg) végrendeletéről a bécsi
lapok következőket írják: István főherczeg, gyön-
gélkedő állapota folytán, már jóval ezelőtt elké-
szité végrendeletét. Avatottak beszélik, hogy a
főörökös a Linzben lakó József főherczeg. E mel-
lett ájtatos alapítványok, tudományos intézetek
tetemes adományokban fognak részesülni. Külö-
nösen Magyarországról gondoskodott az elhunyt
főherczeg.

= (Horváth Mihály) a szakcsi választókerü-
let küldöttsége előtt kijelentette, hogy a megvá-
lasztatást nem fogadhatja el.

** (A pesti iparbank) részéről e héten kül-
döttség tisztelgett az elnöknél, b. Eötvös József
miniszter urnái. Fájdalommal vették ez alkalom-
mal tudomásul, hogy a miniszter ur ez ujabb hi-
vatásából folyó elfoglaltság miatt az elnökségről
lemondani kénytelen. ^

** (A csallóközi ínségesek segélyezésére) báró
Sina Simon 500 ftot adományozott,

** (Az első magyar biztosító társaság) hétfőn
tartott választmányi ülésében az igazgatóság ja-
vaslatára 2500 frtot utalványozott a magyaror-
szági ínségesek felsegélésre. Ez összeget a bel-
ügyminiszternek adják át azzal a kéréssel, hogy
ez összegből 500 frt a pestmegyei szükölködők-
nek osztassék ki.

** (Tóth Lörincz) az alkotmány helyreállítása
alkalmából csákvári választókerülete minden is-
koláját, valláskülönbség nélkül, 10—10 forinttal
ajándékozta meg.

** (Worafka József,) a pesti rendőrigazgató-
ság vezetője a 3-dik osztályú vaskoronarenddel
ruháztatott föl.
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Melléklet a Vasárnapi Újság 9-ik számához 1867.
** (Táncsics Mihály) szabaddá tételeért a

„Hon" most másodszor felszólal: A fejedelmi ke-
gyelem az Almásy Pállal kiutasitottakat vissza-
adta hazájoknak, adja vissza a szabadságnak és
családjának az évek óta börtönben sinlődő Tán-
csicsot is. Nem tehetjük, hogy ez óhajtást mi is
magunkévá ne tegyük, s reméljük is, hogy ma-
gyar kormányunk ez óhajtást meg fogja hallgatni.

** (A b. Beust-családnak) Magyarországon is
több tagja van, a kik Szászországból származtak
hozzánk. B. Beust Róbert lakik Kelesén (Zem-
plénmegyében), Edmund Gyöngyösön, Jenő pedig
Szántón. B. Beust Edmund, mint irják, nemcsak
jól beszél magyarul, hanem a hazai közügyek
iránti érdekeltségét már számos izben tanusitá; ő
a hevesmegyei gazdasági egyletnek 8 év óta alel-
nöke s minden közintézet és hazai ügy benne
lelkes s áldozatkész előmozdítóra számithat.

** (Máramarosból) főt. Szabad Antal felső-
verhovinai alesperes, ki 23 éve lakosa azon vi-
déknek, határozottan tiltakozik egy pesti német
lap azon közlése ellen, mintha ott orosz küldöttek
járnának s ezek befolyása következtében a nép az
adót fizetni vonakodnék. Az ottani ruthén népnek,
úgymond, szavajárása az, hogy még az a szél sem
jó, mely északról jő.

** (Az orvosi lapok) szerint a hagymáz most
uralkodó betegség városunkban. Naponkint vagy
50 hagymázas van ápolás alatt a Rókus-kór-
házban.

** (Sakk-kör vidéken.) Nagy-Kőrösön sakk-
kör alakult a kaszinó kebelében. Elnöke Zsigray
Márton.

— (N.-Enyéden zeneegylet) alakult, mely már
mintegy 70 tagot számlál. Elnöke Houchard Jó-
zsef bányanagy, ki az egylet létrehozásában nagy
buzgalmat fejtett ki; alelnök: Mihályi Károly ta-
nár; zeneigazgató: Szűk György, a ref. főtanodai
karmester.

** (Fiúméból,) febr. 24-ről irják, hogy Smaic
ur Verneda, Peretti és Celligoi tanácsnokokat
fegyelmi vizsgálat alá vettette, mert az ünnepé-
lyességben részt vettek. A kaszinó igazgatósága
politikai vizsgálat alá togatott, azon ürügy alatt,
hogy a kaszinó kezdeményezte az ünnepélyt és
mert ott tüzetett ki az első magyar zászló. To-
vábbá bűnül rovatik fel a kaszinó igazgatóságának,
hogy bebörtönözöttek iránti rokonérzetnek kife-
jezést adandó, a további bálokat felfüggesztette.

** (Zágrábból) sürgönyözik, hogy a horvát
jogászok febr. 26-diki fáklyás menete Jellasics
szobrához nem keltett semmi részvétet. Az éji
őrcsapatokat, valamint vidéken a zsandárságot,
szaporítják.

** (Figyelmesy Fülöp hazánkfia,) ki mint
egyesült-állami ezredes az amerikai polgárháború
alatt számos hőstette folytán lett híressé, érdemei
elismeréséül a dél-amerikai angol telepitvényekbe
amerikai konzulnak neveztetvén ki, e napokban
székhelyéről Demerara városából levelet intézett
a pesti állatkert igazgatójához, melyben azon aján-
latot teszi, miszerint az állatkert, úgyszintén nem-
zeti muzeumunk számára ez év folytán számos
állatot szándékozik küldeni, névszerint papagá-
lyokat, majmokat, hokkokat, óriáskígyókat, han-
gyászokat, tapirokat, tigriseket, s számos más
állatot, melyek ép ottan — azon tropikus égalj
alatt — nagy bőségben és választékosságban ta-
láltatnak.

** (Az aradi Csokonai-csárda) csárdása,
Lestyán János közelebb bált tart, melynek tiszta
jövedelméből 3/4 részt az irói segélyegyletnek ad.

•* (Hymen.) Báró Ambrózy Mária kisasszony,
ki egy év előtt fővárosunk közönségét több izben
ragadta el hatalmas hangjával és művészi éneké-
vel, Bécsben báró Ambrózy Gyula aranykulcsos
és hadseregbeli kapitánynyal kelt össze. — Dr.

Agai Adolf, — irói néven Nádai Ezüstös, Spitzig
Itzig, Porzó, dr. Tőkés, Csicseri Bors és a többi
— m. hó 23-dikán váltott jegyet Steiner Regina
kisasszonynyal.

** (A hadügyminisztérium) elrendelte, hogy
helyőrségi könyvtárak állíttassanak fel minden
nagyobb helyőrségen.

** (Az adó-intő ezédulák) kézhez adásaért a
hivatalszolgáknak eddigelé 10 krajezárt kellett
fizetni. Ezt már legközelebb megszüntetik.

f (Halálozás.) Vanner József honvéd tüzér-
alezredes, előbb cs. k. tüzérhadnagy, m. hó végén
kiszenvedett. Az utolsó másfél év alatt a soproni
vasút vonalnál volt csekély fizetéssel alkalmazva,
mely fizetésből öreg édes anyját is tartotta. A
hátramaradt öreg édesanyát néhány székes-fehér,
vári lelkes nő áldozatkészsége védi a nyomortól.

f (Halálozás.) Hivvári báró Meszéna János,
cs. k. nyűg. őrnagy febr. 22-én élete 48. évében
Nagy-Váradon elhunyt.

Megjelent uj könyvek.
Alkotmányok gyűjteménye. I. kötet: Az angol al-

kotmány. II. kötet: Az amerikai Egyesült-Államok, Svájcz,
Francziaország, Belgium alkotmánya. Összegyűjtötte Já-
nosi Ferencz. Pest. (Pfeifler.)

A társadalmi tudomány kézikönyve. Carey Hen-
rik után angolból ford. Halász Imre. Pest. (Heckenast.)
Ára 4 í't 50 kr.

Abaujvármegye monographiája. Irta Korponay
János. VIII. és IX-ik füzet. Kassa. (Á szerző tulajdona.)
Egy-egy füzet ára 30 kr.

Promemoriák földmivelésünknek közgazdasági
érdekében. Irta IUdeghéthy Antal. Pest. (Érkövy, Gal-
góczy és Kocsi nyomdája.)

Magyarország története 1490—1606. Istvánfi Mik-
lós után latinból ford Vidovics György. I. füzet. Debre-
czen. (Ifj. Csáthy Károly.)

Könnyebb egy atyának hat gyermeket eltartani,
mint hat gyermeknek egy atyát. Népies költői beszély
(Caspari után.) Irta: Bonyhay Benjámin. Gyula. (Dobay
I.) Ára 6 kr.

Népiskolák könyve. Irak s szerkesztek Márki J. s
Zimmermann J. 3-ik kiadás. Pest. (Hartleben.) Ára 40 kr.

Egy órai csalódás. A szabad kézzel való szemfény-
vesztés összesége. Pest. (Hartleben.)

Egy szép vipera. Regény Angolból B. V. Pest.
(Hartleben.) Két kötet.

Nemzeti színház.
Péntek, febr. 22. „Az égben.11 Eredeti vigj. 2 felv. Irta

Balázs Sándor. — A felvonások után különféle tánezok.
Szombat, febr. 23. „Hunyadi László". Eredeti opera

4 szakaszban. Zenéjét szerzetté Erkel Ferencz.
Vasárnap, febr. 24. „Szerencsés.'1 Eredeti szomorujá-

ttík 5 felv. Irta Szigligeti.
Hetfö, febr. 25. „Egy pohár viz." Vigj. 5 felvonásban.

Irta Seribe.
Kedd, febr. 26. „Kamilla." Opera 4 felv. Zenéjét szer-

zetté Fáy Gusztáv.
Szerda, febr. 27. „Egy millió." Tigj. 4 felv. írták La-

biche és Delacour; ford. Szerdahelyi.
Csütörtök, febr. 28. „Fra-Diavolo." Opera 3 felvonás.

Szerkesztői mondanivaló.
— Az ország különböző részeiből számos levelet,

költeményt stb. vettünk, melyek e lapok néhai szerkesztő-
jének Pákh Albertnek elhunyta fölött a köz részvétet és
fájdalmat élénken tolmácsolják. Fogadják az illetők szives
köszönetünket. Az elhunyt örök emlékezetben marad ba-
rátinál s mind azoknál, kik őt ismerték vagy ismeretlenül
is szerették és tisztelték s kiknek száma bizonyosan sok
ezerre megy. E lapok igyekezni fognak az 6 emlékét az
által őrizni meg, hogy az ő szellemi irányát követendik to-
vább is.

— Dobsina. D. V. A megpenditett tárgy az elhunyt
baráti közt s irodalmi körökben is fölmerült; de legczél-
szerübb létesitése iránt még nincs teljes megállapodás.
Mig ez megtörténnék, mit annak idejében közzé tenni el
nem mulasztandunk,kérjük, szíveskedjenek egy kevés türe-
lemmel lenni. A kezdeményül tett ajánlatot köszönettel
fogadandjuk.

— 1849. Megkaptuk. Sz. K. sajnálja a hiányt; de
talán itt rá akadunk. A pénzt az illető helyre kézbesítjük,
közelebbről levél megy.

— Az alkotmány visszaállítása ünnepére több
rendbeli versküldeményt kaptunk. Sajnáljuk, hogy az eddig
beküldőitek közül egyik sem éri el a közölhetőség szin-
vonalat.

— Bordal. A két végsor eredetinek nagyon megáll-
hat ; de itt épen azért nem állhat meg, mert nem eredeti.

— Egy jóbarátnak. Nincs okunk kétkedni az előa-
dottak teljes igazságában; de a keserűségek szaporításának,
s csaknem egészen magánügyek nyilvánosság elé vitelé-
nek nem vagyunk barátai, s a mellett reméljük is, hogy
politikai állapotaink jobbra fordulta kedélyállapotunknak
is más irányt fog adni, és békeség lesz községben és eklő-
zsiában.

— Omoravicza. M. I. Czáfolatot csak ugy közölhe-
tünk, ha túlságos személyeskedésbe nem csap át. Egyéb-
iránt akkor sem vagyunk hajlandók egyes ember neve alatt
tett nyilatkozatot „az egész község" nyilatkozatának te-
kinteni.

— N.-Szombat. Sz. Sz. A képzőművészeti társulat
sorsolásának eredményét a „P. U." legutóbbi számában
közöltük.

— Dcbreczen. K. K. Köszönettel vettük.
— Udvari. II. B. Tudósításából ime közzé teszszük,

hogy „Udvari községbe a „Politikai Újdonságok" által
febr. 24-kén megérkezvén a kir. leirat, a templom előtt a
jegyző által felolvastatott, s ekkor nagy éljenzés volt, és
ugyanott felmutattattak a nyolez magyar miniszternek a
„P. U." mellett érkezett arczkőpei, s ekkor megint 3 nagy
éljenzés volt. Azután a gyülekezet a község házához ment,
örömpoharat ittak mindnyájan, a községben levő Balog
Lajos jegyző ur ajándékozván 7 cseber bort, miből kisebb-
nagyobb rendűek részesültek; éjfélután 3 óráig tartott az
örömpohár vigalma".

SAKKUÁTÉK.
377-dik sz. f. — Szirmay Jánostól.*)

Sötét.

b « d e f g h
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.
Utólagos figyelmeztetés. A múlt számban

közölt 376-dik számú feladványban (Glesinger Zs.) a
világos huszár a2-ról d2-re átteendő.

A 369-dik számú feladvány megfejtése.
(A nagy-szombati remetétől.)

Világos. Sötét.
1. e6—e7 tetsz. szer.
2. V, vagy B, v. H ad mattot.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Gelsén: Glesinger Zsigmond. — Miskolczon: Czenthe
József. — Budán: Werner Ferencz. — Jolsván: Madarász
József. — Talpason: Kabdebo Kálmán. — Gyulán: Nusz-
bek Sándor. — Letenyén: Homolka János. — Sárospatakon:
Váczi István. — Török-Kanizsán: Baczó Frigyes.— Nagy-
Körösön: A kaszinói sakk-kör. — A pesti sakk-kör.

Rövid értesítések. A nagy-körösi sakk-körnek: Üd-
vözlet. A megfejtések mind helyesek. — Veszprém: F. J .
A megjegyzés igaz, mert ama lépésre, fájdalom! ninca
mat. — Veszprém: K. S. A megfejtés helyeg, valamint az
észrevétel is.

*) E feladványt t. szerzője, Szirmay János ur, Pákh
Albert emlékére szerkesztette.

Hónapi- és
hetinap

3
4
5
6

8
9

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Cíötör.
Péntek
Szomb.

Katholikns és

H
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naptár
Márczius

F Kunegunda
Kázmér
Húshagyó kedd
Hamv. szerda f
Aquin. Tamás
Jézus 5 sz. sebe
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FÖtv.Gund.
Kázmér
Adorj., Jenő
Frigyes
Felicitás
I. Ján. Zoltán
Czir.Methód

ETI-NA
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naptár
Február (ó)

19 A 2 MSssop.
20[vaj.hétkez.
21 Timoteus
22 Eugénia
23 Polykárp
24 Philemon
25 Tarasius

Hold változásai. ^ Első negyed szerdán

PTÁR.
Izraeliták
naptára

Adar Ros.
26 Lázár
27
28 Ant. rend.
29 [visszavét.
30 Kos-chod.
lVádar,H.
SSab.
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6
6
6
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5
5
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5
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319
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346
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13
26
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57
50

0
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52
28
59
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0
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2
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4
6
7
8
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P-
50
52
58

6
14
28
38

TARTALOM.
István főherczeg (arczkép). — A gólyához. — A gaz-

dag ember vacsorája. — A denevérek fája (képpel). —
A kivilágítás és a fáklyás zene febr. 18-án Pesten (két
képpel). — Az iparmükiállitások, jelentőségük s jövőjük.
— Az 1867. márczius 6-ki nagy napfogyatkozás. — Ma-
gyar hadvezérek az osztrák hadseregben. — Egyveleg.f—
Tárház: Irodalom és művészet. — Ipar, gazdaság, keres-
kedés. — Közintézetek, egyletek. — Mi újság? — Meg-
jelent uj könyvek. — Nemzeti szinház. — Szerkesztői
mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár. Ss

ii

A kiadó ideiglenes felelőssége alatt szerkesztve.
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HIRDETÉSEK.

A Politikai Újdonságokra
folyó évi márczius 1 -tol kezdve négy hóra, azaz márczius—júniusra

2 forintjával
ezennel uj előfizetés nyittatik.

A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.
A Vasárnapi Újság ez évi folyamából teljes számú példányokkal még folyvást szolgálhatunk.

Előfizetési ára 1\2 évre (január—június) 3 ft.

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(Pest, egyetem-utcza 4-ik szám alatt.)

Die in Wien 1866 prSmierteSamenhandlung

Brüder Franki inSchillingsgasse (Poric) 1074 II, H6tel „Englischer Hof"
kauft und verkauft

Kiefern-, Fichten-, Timothee-, Klee-
S a m e n etc. eto ,

empfiehlt sich zum Bezuge von
Magdeburger und Quedlinburger Zucker-
und Futterrüben-Samen, rothem Brabanter
und steierisehem, weissen Kleesamen, franz.
Luzerné, Pernauer und Rigaer Kron-Sae-
Leinsaraen, Emerikanischem Pferdezahn-
Mais, Kukurutz, Lupinen, Wicken, Bach-
weizen, Esparsette, Raigrasern, Iloniggras,
englischen Turnipssamen, Klee- und Gras-

mischungen,
tiberhaupt allén Arten

Klee-,?Gras-, Futterpflanzen, Fntf er- und
Runkelrfiben-, Oekonomie-, Ilandels-,

Wald- nnd Geniüse-Sanien,
sowie auch von

Portland-Cement, Steinkolilen-Theer,
belgischem Wagenfett, Braupech Itaps-

kuclien, Peru-Guanó, Knochcnmchl.
AuftrSge auf die vorztiglich bewahrten,

25- bis 35faches Ertragniss liefernden
1866er Probsteier Saatgerste nnd Saat-

liHfer, engl. Saatgetreide,
welche mit 10 fl. Angabe per Tonne verseben
sind, werden von Február an in plombirten
Original-Sacken von circa 2'/s Metzen, jené

auf echte Original-
engl. und amerikanÍHchen KartolTeln,

NenseelAnder-Sommerraps,
•welche mit 5 fl Angabe per Zentner versehen
sind, werden im Frühjahre bei frostfreiem
Wetter effektuirt. — Unser Katalog, sowie
unsere Broschüre über Probsteier Saatge-
treide werden auf Verlangen franko zugesen-
det. Für die Echtheit gammtlicherOrigi-
nal-Saaten garantiren wir. 1956 (6—16)

IJrütlcr Franki in Prag.

EGGENBERGER F.
akadem. könyvkereskedésében megje-

lent és kapható:

A m a g y a r
felelős minisztérium

arczképcsarnoka.
Egy diszlap legnagyobb ivritben, raj-

zolta Marasztoni József.
Ezen kép a „Pesti Napló", „Hon" és
„Fővárosi Lapok" sat. Ítéletei szerint
legdíszesebbnek és legsikerültebbnek

van elismerve.
Ara két forint, postai bérmentes szét-

küldéssel 2 ft. 20 kr.
2023 (1--3)

Gazdászati vetemény-magvak
fris minőségben, u. m : mindennemű lóhere-
magvak, takarmány fű-, burgundi takar-
mányrépa-, gabona-, olajnövény- és más
hasznos növény magvak, főzelék- és kerti-
magvak kaphatók 2001(3-3)

Riugauf Ottó Özvegye
ít fűszer- és magkereskedésében Pesten, al-

dunasor 5. sz. a. „az indiánushoz."'

Cs. kir. kizárólag, szabadalmazott p

lOI.-SZIUIUllh
legújabb s legjobbnak elismert szer

feltalálta

TÖRÖK JÓZSEF, 1892(15-0)
gyógyszerész Pesten, király-utcza 7-ik szám alatt.

Ára egy doboznak 1 frt., kisebbé 50 kr.
Kapható Magyarország s a külföld legtöbb gyógyszertáraiban.

B i z o n y í t v á n y .
Tekintetes url

A múlt napokban ujolag szenvedve az engem gyakran kinzó fogfájásban, meg-
próbáltam az ön kiváltságolt fogszivarkáit, még pedig oly jó eredménynyel, hogy kö-
telességemnek tartom ezt hálásan elismerni, és ön találmányát mindenkinek ajánlani.

Pest, 1866. márcz.2. Pohlberg Antónia bárónő.

Pezsgőborok!!
közvetlen francziaországból behozva és vámmentesitve, ládák-

ban 6 palaczkjával s feljebb.
Louis Roederer á Reims; carte blanchc, Jacqnesson et tüs aChúlons; Créme

de Bouzi 2 ftjával.
Napóleon grand vin; Moét etChandon a Epernay: Crémsnt rosé 2% ftjával.

A fentebbi fajokból V» palackokban 1 ftjával, — a pénzösszeg bérmentes
beküldése vagy postai utánvét mellett szétküldetnek

Floch Sándor áiUI
Bécsben, Ober-Döbling 28-dik szám alatt.

20 palaczk vételnél 5% engedtetik.

1962 (5-5)

Kitűnő jó és olcsó
ó r á k a t

aiánl

LEITNER B.
órás

PESTEN.
fürdü-utcza b.Szörényi-féle házban, a „kávé-

forras mellett.
Dúsan felszerelt óratára el van látva min-

dennemű jól szabályozot t órákkal egy
évi jótállás mellett árjegyzék szerint, sza-
bályozatlan órák darabonkint két forinttal
olcsóbbak. ft. kr.
Ezüst hengerórák 4 rubinnal 10. —

1 5 . -

11.50

finomabb
aranyszéllel ru-

gonyra . .
rugonyra fino-

mabb . . • 13.—
14.—
1 6 . -
15.—

„ kettős kupakkal . . .
„ finomabb aranyozva . .

Legújabb gyártmányú valódi angol
horgonyórák, fekete táblával,arany
és ezüst számokkal , 26.—

horgony-órák 13 rubinnal . . . . 16.50
ló „ 1 7 . -
kettős kupakka l . . . 18.—
finomabb, vastag ezüst-

ből
kristályüveggelangol

19.—
2 0 . -

finomabb 22.-
hadsereg horgony-órák savonet . . 19.—
remontoir finom minőségű . . . . 25.50

„ savonet 3 1 . —
Arany henger, 3 arany, 8 rubinnal . . . 28.—

„ arany födéllel 36.—
hölgyórák 4 és 8 rubinnal . . . . 22.—

„ arany kupakkal finom . . 32.—
„ „ zománczos, gyémánttal és

aranykupakkal, 8 rubinnal 48.—
„ „ savonet 8 rubinnal . . , 38.
„ „ arany kupakk.,zománczos 45.—
„ horgony hölgyórák 13 rubinnal . . 36.—
„ „ finom arany-kupakkal . . 43.—
v » kettős „ . . . 52.—

, „ , remontoir,vast. aranyb. 100—160.—
Ébresztő 5 fts, órával együtt 7.—

Ingó órákból nagy raktár
' fcét évi b i z t o s í t á s m e l l e t t

RUMBURGI VÁSZONRAKTÁRA
,A MENYASSZONYHOZ'

PESTEM,
2004 (2—6)

nri- és zsil»árus-utcza szegletén, báró Orczy-féle házban 10. sz. a.
ajánlja igen jól rendezett árutárát,úgymint: rnmburgi, hollandi, creas, sziléziai
és fonalvásznak, '/«, "/«, "% széles ágylepedoknek való vásznak; 30 rőfös
asztalnemflek, 6, 12, 18 és 24 személyre való asztalteritékek, törülközoken-
dök, asztalabroszok különféle nagyságban, asztalkendők, kavéskendók, fehér
és szines vászonzsebkendök, angol és franczia batlzkendök, fehér és tarka
vászon csinvat-ágynemüek, butorcsinvatok, nankingok, szines perkálok,
gazdasági ruhaszövetek, szines ingkelniék, asztal- és ágyteritök, ugyszinte
mindenféle fehér szövetek, fehér perkál, batiz, clair, inoul, nyári piké, ma-
dapolan, angol shirding, piké- és zsinóros parkét, piké-szoknyák és takaró-
zok különféle nagyságban; ezeken kivül angol gyapjubársonyok, láma vatmoll,
orlean- és lüster-szOvttek ruháknak való jutányos gyapjúszövetek, szines
alsó-szoknyák, amerikai bőrök, viaszos vásznakat és több itt meg nem neve-

zett árucsikkeket
gjf^S" legjutányosabbra szabott áron. "íjppJI

A vásznak valódiságaért jótállás biztosittatik.
Vidéki megrendelések, az eíőadás szerint, pontosan és jól teljesittetnek.

minden két nap felhúzható 11 frt, minden
nyolcz nap felhúzható 16—20 frt, egészes
félóraütéssel 80, 32, 85 frt, egész és negyed-
óraütéssel 60, 55, 60 frt, havi szabályozó
28, 30, 32 frt. — Csomagolás ingó-óráért
1 frt 60 kr.

Javítások és vidékről megrendelések a
pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét
mellett legjobban és legpontosabban esz-
közöltetnek.
0tT Órák cserébe elfogadtatnak.-9pe

Szinte itten látható egy kitűnő szerkezetű
óra, mely az imént lefolyt bécsi kiallita-
son kitüntetési érmet nyert. 1944 (5 — 6)

Legolcsóbb világítás.
2 krajczárért 6 —7 óráig, üveg, füst és

minden szag nélkül, a legszebb stearin
gyertyalángot fölülmúlja.

A most újonnan feltalált és saját készit-
ményü ligroine-lámpák nálam 50kr.—lft.
50 krig kaphatók kicsinyben és nagyban.
Ligroine-olaj fontja 36 kr.

Szállítások a vidékre postai és vasúti
utánvétel mellett leggyorsabban és legpon-
tosabban eszközöltetnek.

Nagyobb rendeléseknél illő árongedély.

WEIKER MÓR,
2005(3-3) nádor-utcza 13. sz.
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Fehérnemüek, csipke, himzetek.

\<n wsznwni i i:h ÉS iinim IMJI VÁSZON.
Gyermek vászonnemüek. Keresztelő vánkosok. Kész moll- és menyasszonyi-ruhák.

Függönyök. Butorvédkendök. Zsebkendők. 2017(1-2)
IÜRSGI F.-flél Pesten, váczi-utcza 19-ik szám, a „nagy Kristóf' mellett.

Részletes íírjegyzék bérmentve.

Fris

VETŐMAGVAK,
magyar

ngymint:
Lóhere, valódi franczia

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

olasz, belföldi.
Réti csibehúr (Spörgel).
Baltaczim (Esparcette).
Cznkor- és takarmány-czéklarépa.
Tarló-répa.
Bükköny, mohar, nyári- és öszi-

repcze.
Tavaszi-buza és rozs.
Pohánka.
Mezei komacsin (Timotheusgras).
Bnrnótfu (Pimpinella).
Akaczfa-magvak és más magfajok.
Marhasó és trágyasó.
Olaj-pogácsa.
Szappangyökér, vagdalt és őrlött.
Gabona-zsákok és gyékények.
Gép-olaj, legjobb minőségű disznő-

zsir és háj.
Angol patent-kocsi- és gépkenöcs.
Fekete lábfőid virágokhoz.

€^W Jó minőségben és jutá-
nyos áron kaphatók: 1977 (5—is)

Halbaner Q. János
kereskedésében Pesten.

Raktára és irodája saj4t házában
Terézváros, Rombach-utcza 7. szám a.

Vendégfogadó bérbeadása.
Az 1867. márczius 8-án délelőtti 9 órakor

az alulirt hivatalszobájában az e város leg-
gyakoribb közlekedésü utczájában fekvő,
az „arany szarvashoz" czimzett városi ven-
dégfogadó, mely földszint 2 ét- és 6 egyéb
szobából, 1 konyha s 1 utcza felőli boltból,
az első emeletben 11 vendégszobából, to-
vábbá 1 pinczéből 25 hordóra, egy istállóból
150 lóra, nagy udvarból, ott egy kocsiszin-
ből, azután az udvar felől 2 szoba, 1 konyha
és 1 kamarából, végtére az udvar végén
2 raktár előbb mázsaházból, mellette 1 szoba,
1 honyha s 1 kamarából áll, az 1867. évi
Szent-Mihály naptól az 1878. évi Szent-
Mihály napig járó időtartamra másodszor
nyilvános haszonbér árverés alá bocsáttatik.

Bérleni kívánók a szerződési föltételeket
a városi számvevő hivatalban mindennap
bitekinthetik s megbivatnak a fönérintett
időre 200 ftnyi bánatpénzzel megjelenni.

Sopron, 1867. évi február 6-án.

Klauzer Károly,
1995(3—8) tanácsnok.

A nemi élet
titkai s veszélyei.

Értekezések nemzés-,terhesség-, ön-
fertőzés-, magömlés-, sápkór-, fehér-
folyás-, kbzösülési tehetetlenség-, női
magtalanságról stb., ez utóbbi beteg-
ségek óv- és gyógymódjaival.

Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. Ro de t, lyoni orvos
ragályelleni legbiztosb óv-

szeréről,
» férfi és u8i ivarszerek boncztani ábráival.
R Ara: 1 uj forint.
sm v m m a m l i r ° z o t t keresztkötésben :

M t ö b b ! utóvétellel 40kr. több.
czim fi r

attd e l h e t Ö S 2 e r z 6 t ö 1 következő

1914 (10-
V. P.

^ozsef-utcza 66-ik
saját házában.

|

Fécamp apátsági
Benedek-szerzetesek liqueurje,

fenáll 1510-dik év óta s e név alatt ismeretes
E kitűnő liqueur^"^^1 „fc<ü'H"'.LI 'HTJ^y'KW^tf'gjigutaütés ellen s az

emésztés előmozditásá-B *-• M J ' B \SL 1 1 1 HB H Bk^B mF* l ; iaszn^' ta;'' í- Azon
ÜdvÖS növények, mp-9 3 ^TtkP " 3 ^TJK ™ ™%gJ!ilyftlghnl fiUqnp.lir nsazp-
állitva van, azt a legjobb óvszerré teszik minden járványos nyavalák ellen.

A. LEGRAND ainé et ('oinp. Fécamp-ban (Seine Inferieure).
Parisban, 19, rue Vivienné.

Kapható Magyarország s a külföld minden előkelőbb kereskedésében s gyógy-
szertárában. 2022 (1—8)

FELSZÓLÍTÁS
a Magyarkirályság minden czégtulajdonosaihoz,
gyárosok-, kereskedők-, iparosok- s bárminemű

üzlettel foglalkozókhoz.

A mozgalmasabb idő beálltával az üzleti forgalom nálunk is
nagyobb élénkséget nyervén, a magyar hírlapok hirdetmények fel-
vételére s közlésére a t. közönség számára mindinkább alkalmas térré
válnak, mely czélra:

a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok
czirnii tt'stverlapunkat, mint az országban 8 Buda-Pesten leg-
elterjedtebb s legolvasottabb lapokat az illetők figyelmébe bátor-
kodunk ajánlani.

Tekintve az üzletforgalom jelen állását, semmisem sürgetősb, mint
az, — hogyha a nagy közönség mindenkor s folytonosan hirdetmények
által nyilvános lapokban figyelmetessé tétetik, hogy az által üzletük
virágzóbbá legyen s áruczikkeik nagyobb s gyorsabb kelendőségnek
örvendjenek.

A gyakorlott angol s amerikainak egyik főalapelve ez: „Értelmes
és szünetlen hirdetés — bárminemű üzletnek lelke és ütere." A
jelen idő legnagyobb telepitvényei főleg ez elv következetes keresztül-
vitelének köszönhetik gyors felvirágzásukat, s ennek követése minden-
nemű üzletnél nélkülözhetlen kellék.

E tekintetben a Vasárnapi Újság és Politikai Uj donságok
hirdetniényrovatai fenállásuk óta mindig útmutatóul szolgáltak.

Buda-Pest s a vidékre nézve hirdetményeket elfogad az alólirt
kiadó-hivatal azon biztosítás mellett, hogy az igtatási dijakat leg-
olcsóbban számítja. Forditások németből magyarra ingyen esz-
közöltetnek.

Bécs, Paris, London, Hamburg, Berlin, Lipcse, M.-Frankfurt
s egyátalában Európa minden polgárisult városaira nézve a Vasárnapi
Újság s Politikai Újdonságok számára hirdetmények elfogadásával

HAASENSTI1N és VOGLER
cs. kir.szab.ügynöksége Bécsben, Wollzeile 9-dik sz.a. bízatott meg.

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok
kiadó-bivatala (Pest, egyetem-utcza 4. sz alatt.)

Értesítés a dinnyetermelök
számára.

A magyar kertészeti-társulat legutóbbi
kiállitása alkalmával, szépségéről és kitűnő
jóságáról átalános elismerést nyert Gráczer
Antal-féle dinnyéknek valódi s el nem fa-
jult magvai, — nem különben a különös
nagyságáról s nedv dúságáról ismeretes s
átalánosan kedvelt paradiesom-magvai is
P e s t e n , a szervita-téren 5. szám alatt
létező Becker V. Károly vászonrnha-
kereskedésében a legjutányosabb áron kap-
hatók. 1996 (3—6)

Í É K M I Í T E L D E S nSGHCEBERTHRANS
1OD-MEERRETIG - SYRUP

G° APOIHEKERINRA&IS

u. -in

a 6

A máj olaj tökéletes pótszere!
Ezen gyógyszer Parisban s mindenhol jód-tartalmánál fogva s mely az antiscorbut-

növények nedvével összekötve van s hathatósága miatt a nép közt is eléggé ismeretes s
melyben a jód már természetes állapotban jő elő, jól megérdemlett hírnevének örvend.
Különös hathatóssággal bir gyermekeknél vizenyős vér ellen, csontpuhulás es minden
mirigyes daganatokban, melyek elsőleges vagy öröklött skrofulás bántalmakból származ-
nak. Ez a legjobb tisztitó sser, melyet jelenben a gyógyászattan felmutatni képes, az
étvágyat s emésztést elősegiti, a testet edzi s előbbeni erejébe visszahelyezi. Ei egyike
azon szereknek, melyek gyógyhatása mindenkor már előre tudva van, és melyre áz orvos
bizton számithat

Dr. Cazenave, Bazin ésDevergie a „St. Louis" kórház orvosai által Parisban, mely
intézet kizárólag a bőrbetegek befogadására áll fenn — a jódtartalmú retek-szörp bőr-
betegségek gyógyítására naponkint rendeltetik. — A főraktár Magyarországra nézve :
Török József gyógyszerész urnái Pesten, király-utcza 7-dik sz, a. 1938 (3—12)

Titkos 2008(2-12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mtíd szerint, sokszor a nél-
kűl, hogy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gátoltatnék, gyöke-
resen, biztosan és gyorsan gyógyít

Med dr. Helfer Vilmos
Pest, király-uteza 27. sz. Medetz-
házban, 1-ső emelet, délelőtt 7—9-ig,

délután 1-4 óráig
fíW Díjazott levelekre azonnal

valaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek is megküldetnek.

Fogfájás ellen,
mely a fájdalmat azon pillanatban csillapítja,

„foggyapotot"
ajánl Török József gyógyszerész Pesten,
király-utcza 7. sz. a. — Egy hüvely ára
30 és 50 kr. — Kapható még Szegeden:
Aigner; Szolnok: Seffcsik ; Eperjes : Ma-
kovitzky; Eszék: Deszáthy; Temesvár:
Pecher; Nyíregyháza: Matheides; ]Mi»-
koIr-K : Böszörményi; Debreczen: Borsó*

1893(10—20) ^ ,
# •

.1 •'!
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Heckenast Gusztávnál Pesten (egyetem-utcza 4. sz.) megjelent és minden
könyvárusnál kapható:

N a g y b ö j t i k a l a u z

kínszenvedésének és halálának
negyvennapi megszentelésére,

a nagyhéü ájíatossággal együtt.
Szerkesztő

TARKANYI BÉLA,
egri érsekmegyei áldozó pap.

(Az egri érseki hatóság jóváhagyásával.)
Négy remekkeszitésü aczélba metszett képpel.

K i s 8-rét ( V I I I é s 3 1 2 l a p ) , f ű z v e . . . .
A r a n y s z e g é l y l y e l , f e k e t e b ő r b e k ö t v e
F i n o m f r a n c z i a b ő r b e , k a p o c s c s a l ,

2003 (8—16)

1 ft. 20 kr.
2 ft. 20 kr.
5 ft.

AZ „ÖRANGYAL"-hoz
c z i m z e t t f e h é r n e m ű - k e r e s k e d é s

Pest, belváros kigyó-utcza 4-dik sz. a.
ajánlja gazdagul fölszerelt tárát mindennemű férfi, női és gyermek-fehérnemüek-

ből e következő szabott árakon, és pedig:
rhlffon-férfilngek 1 ft. 80 kr., 2 ft. 50 kr., 2 ft. 80 kr.
Színes féríi-ingek 1 ft. 70 kr., 2 ft. 10 kr., 2 ft. 30 kr , 2 ft. 50 kr. a legfino-

mabbak.
Hamburgi, hollandi férfi-ingek 2 ft. 40 kr., 2 ft. 80 kr., 3 ft. 25 kr., 3 ft. 50 kr.

egész 4 írtig a legfinomabbak.
Valódi vászon alsó-nadrágok : 1 ft. 10 kr., 1 ft. 40 kr., 1 ft. 50 kr., 1 ft. 80 kr.,

2 ft., 2 ft. 50 krig a legfinomabbak.
Nói-ingek: igaii rumburgi és hollandi vászonból és a legszebben kiállitva 3 ft.

80 kr., 4 ft. 50 kr., 6 frtig a legfinomabbak.
Sima vagy svájczi 1 ft. 80 kr., 2 ft, 2 ft. 50 kr.
Női percail, wallis, piqué és csikós barehent-otthonkák (Corset) 2 ft. 50 kr.,

2 ft. 80 kr., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr.
Továbbá háló- és reggeli fokotokét, valamint barchent- és perkail-szoknyá-

kat, krinolinokat, ingvállakat, férfi- és női gallérokat és ujjelőkéket (manchet),
nyakravalókat, valamint nagyszerű készletét mindennemű rumburgi-, hollandi-,
creas- és lenvásznakból, továbbá ágytakarókat, asztalteritőket, fehér és szines
vászonzsebkendőket, asztalkendőket és ezer más egyéb e szakba vágó czikkeket.

Egész menyasszonyi kiházasitások, valamint kisebb részletek megvarra-
tás végett elfogadtatnak és a legjutányosabb áron a legpontosabban végrehajtatnak.

Vidékről érkező megrendelések utóvét mellett elintéztetnek és szabadságá-
ban áll a t. ez. megrendelőnek: az árut, ha nem nyeri meg tetszését, visszaküldeni.

Ingekre történő megrendeléseknél kérjük a nyakbőség pontos meghatárzását.
Tisztelettel

2000(2-10) • HUSZERL IGN.

SZABÓ FERENCZ,
2024 (1-8)

gepesz,
ajánlja magát mindenféle

malmok építésére,
úgymint: viz-, göz-, ló- és szélerőre egyszersmind

ajánlja újonnan föltalált

buzakoptató gépeit,
melyek szakértő emberek által a legjobbaknak

ismertettek el; továbbá mindenféle

javításokat
égez, s a megrendelői
ervekkel is szolgálhat.

Gyár: 5 pacsirta-uteza 3-ik sz. a. PESTEN.

czélszertten végez, s a megrendelők kivánatára
tervekkel is szolgálhat.

Valódi
Veuve Clicquot-Ponsardin-

PEZSGŐBOR,
melyből a raktár nálam létezik, nagyban s kisebb mennyiségben a legolcsóbb árért
felyvást kapható. — Isméti eladók jelentékeny kedvezményben részesittetnek.

1975 (6-6) Malvieux C. J.

üj honismertető folyóirat
évenkint 1OO iv, 250 képpel.

Előfizetési fölhívás

MAGYARORSZÁG KÉPEKBEN
czimű

honismertető képes liavifözetekre.
A haza földének és népeinek, a régi múlt történeti s építészeti emlékeinek, a jelen

műveinek, s az örök-ifju természet csodáinak minden oldalú megismerése szintoly
tanulságos, mint gyönyört adó mindenkire nézve.

Hazánk földét minden irányban megismertetni, s nevezetességeit és szép-
ségeit a nagy közönség előtt nyitott könyvként föltárni, tanúságot tenni a múltról és
jelenről: Cíélja e vállalatnak.

Ehhez képest a „Magyarország Képekben" tartalma következő osztályokba
lesz sorozható:

I. Történeti vagy egyéb nevezetességű helységek, városok vagy egész
vidékek jellemző leírása

II. Ilazai népélet: Elbeszéiések és rajzok a hazai népéletból; népvisele-
tei, népszokások, stb. ismertetése.

III. Régi építmények, templomok, várromok, hajdankori emlékek, s
átalában mindennemű régiségek leírása.

IV. Közintézetek, s kiválóbb építészeti művek ismertetése, történeti
adatokkal, s jelen állásuk előadásával; nevezetes ősi kastélyok, kitűnő férfiaink lak-
házainak leirása.

V. A nemzeti múlpar és közlekedés fejlődésének és ujabb jelentékeny mozza-
natainak fölmutatása; hiresebb hazai gyárak, hámorok, vasúti hidak, etb. leirása.

VI. Egyes természeti ritkaságok és nevezetességek (minők barlangok,
bányák, gyógyfürdők, források, hegyszakadások, stb.) festői vagy ismertető leírásokban.

VII. A múlt és jelen időkből hazánk legnevezetesebb férfiainak arcz-
képekkel díszített élet- és jellemrajzai.

Munkatársaink sorából elég lesz a következők neveit fölemlitnünk:
Arany László, Deák Farkas, Dózsa Dániel, llenszlmann Imre, Hnnfalvy

János, Ipolyi Arnold, Jókai Mór, Kazár Emil, Keleti Gusztáv, Kenessey A.,
Kriza János, Kóváry László, Knbinyi Ferencz, gr. Lázár Kálmán, Lukacs Béla,
Medgyes Lajos, Nagy Iván, b. Orbán Balázs, Pauler Gyula, Pesty Frigyes,
Riedl Szende, Kómer Florfs, Szász Károly, Szabó Károly, P. Szathmárí Ká-
roly, Szilágyi István, Szilágyi Sándor, Tolnai Lajos, Thaly Kálmán, Torma
Károly, Vadnai Károly, Vass József stb. stb.

Fölkérjük egyszersmind mindazon hazánkfiait, kik a förmebb kijelölt tárgyakkal
foglalkoznak, hogy becses közleményeikkel és adalékaikkal folyóiratunkat gazdagitani
szíveskedjenek.

A természeti, régiségi, népismei s egyéb leírásokat képekkel is illustráljuk, melyek
a szövegbe nyomva, majd minden czikkflnket fogják érdekesiteni. Alulirt kiadó fog
gondoskodni, hogy rajzaink ne csak hűség, hanem művészi kivitel tekintetében is a
hazai és külföldi hasonnemü vállalatok jobbjaival kiállják a versenyt.

Pest, deczemberben 1866.Heckenast Gusztáv,
kiadó-tulajdonos.

Nagy Miklós,
szerkesztő.

A „Magyarország Képekben" minden hónapban egyszer, és pedig a hó közepén
jelenik meg nyolez ivén, negyedrét alakban.

Minden füzet 20—21 képet: táj- és népviseleti rajzokat, utiképeket, városok,
kastélyok, épitészeti s emlékművek és régiségek rajzait s arczképeket hoz, úgyhogy az
egész évi folyam legalább

250 hazai tárgyú képet fog tartalmazni.
Előfizetési ára bérmentes postai szétküldéssel vagy Buda-Pesten házhoz

hordva:
Egész évre 8 ft. j Évnegyedre • • • 2 f t
Fél évre 4 „ Egy hónapra . . . — 10 kr.

Gyűjtőknek tiz előfizetési példány után tiszteletpéldánynyal szolgálunk.
Az előzetési pénzeket a „Magyarország Képekben" kiadó-hivatalának (Pest,

egyetem-utcza 4. sz.) bérmentesen kérjük küldeni.

Az eddig megjelent füzetek tartalma a következő:
I. füzet. (22 képpel.)

Deák Ferencz, élet- és jellemrajz (arczképpel") — Verbőczy István (arczképpel)
Szilágyi Sándortól. — Zrínyi a költő (arczképpel), Pauler Gyulától. — Felsőbüki Nagy
Pál (arczképpel.) — Budapest (képpel), Jókai Mórtól. — Trencsén vára (képpel), Nagy
Ivántól. — Traján sziklafelirata az Aldunánál (3 képpel), Rómer Flóristól. — A gyula-
fehérvári székesegyház (Hunyady János sirja) (képpel), Lukács Bélától. — Emlékezés
Nagy-Enyedre (képpel), Szász Károlyiéi. — Tarczal a Hegyalján (képpel.) — II. Rá-
kóczy Ferencz szülőháza Borsiban (képpel.) — Csábrágvára, Hontmegyében (képpel),
Thaly Kálmántól. — A branyiszkói magaslat (az 1849- ki ütközet szinhelye) (képpel). —
A vadászsólyom (képpel), P. Szathmáry Károlyiéi. — A dohányipar hazánkban (két
képpel), Deák Farkattói. — Pusztai kovácsműhely (képpel.) — Halászleány a Tisza-
parton (képpel), Kazár Emiltől. — Magyar alföldi népszokások : I. Temetési szokások.
Török Károlytól— Tutajos tótok (képpel.) — Az udvarheljszéki székelyekről (képpel),
Szolga Miklóstól. — A fahordó székelyek és a marosvásárhelyi fapiacz, Gergely Lajostól.

II. füzet. (29 képpel.)
A magyar Duna és melléke : I. Dévénytől Győrig (10 képpel: Dévény várrajza,

5 kép Pozsonyról és 6 kép Győrről), Kenessey Alberttől. — A magyar faluk templomai
(3 képpel), Dr. Henszlmann Imrétől— János Zsigmond (arczképpel).— Kemény János,
erdélyi fejedelem (arczképpel), Szilágyi Sándortól. — Gyöngyössi István (arczképpel.) —
Gr. Andrássy Gyula (arczképpel.) — A kendi-lónai kőrösfa; történeti emlék Erdélyben
(képpel.) — Vajda-Hunyad vára (képpel), Lukács N.-tóL — Keresdi vár (Bethlen Gábor
kastélya), Deák Farkastól. — Világos vár és a világosi tér (az 1849-ki fegyverletétel
színhelye)(képpel).— Árva vára (képpel.) —Magyar alföldi népszokások: II. Lakodalmi
szokások, Török Károlytól. — Tiszai est (képpel), Arany János „Bolond Istók"-jából. —
Az iratoa fűret szedő leány (képpel), A. L.-tól. — Szerénái rácz menyecskék (képpel.)
Felsőbányai fazekas asszony (képpel.) — A Krisztus barátja („Vármegyeházi rabok"
képpel), Tolnai Lajostól.

ez.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-utcza 4-ik sz4m alatt).

Tizennegyedik évfolyam.

Pest, márczius 10-én 1 8 6 7

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

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igt: tásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein cs Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkr.

C s á n y i D á n i e l .
(1820—1867.)

Tudományos irodalmunk is megadja min- Székelyföldre sietett egy ott ujonan felálli-
den évben adóját a halálnak. Ez idén a sort tandó huszárezred szervezésére. Azonban bi-

" zonyos végzendők miatt csakhamar Debre-a hazánkban még, roppant fontosságához
aránylag oly kevéssé müveit természeti és
mathematikai tudományok egy jeles mun-
kása kezdé meg, ki mind az iskolai tanszé-
ken, mind az irodalmi téren már is sokat
használt hazájának, de kitől, tehetségeinél s
buzgalmánál fogva méltán fel lehettünk jo-
gosítva még ezután várni többet.

Álljon itt, hü arczképe mellett, rövid élet-
rajza, közhasznú munkásságának emlékéül.

Csányi Dániel az 1820-ik év
jan. 20-kán Nagy-Bányán, egy
csendes lelkészi lakban kezdte
meg azon viszontagságos életet,
melynek szenvedéseit épen 47-
dik születése napján, a f. év jan.
20-kán szüntette meg a koporsó
nyugalma. Atyja Csányi József,
nagybányai reform, lelkész, a
m.-szigeti algymnazium ápoló
karjaiba adta már 11 éves ko-
rában a szülei háznál gondosan
nevelt gyermeket; de innen alig _' _
két év múlva a debreczeni fő-
iskolába vitte, hol gymnaziumi
tanulmányait végezve, a jogtu-
dományokat tanulni Kassára
ment. Azonban nem érezvén hi-
vatást a jogi pályára, a tanfo-
lyam végezte után a bécsi poly-
technikum növendékei közt ta-
láljuk a szépreményü ifjút, hol
az ernyedetlen buzgalommal
tanuló különösen a vizépitészet
tanulmányozásának szentelte

magát, lelkesitve azon gondolat-
tól, hogy ha az ekkor már mun-
kálatban levő Tisza-szabályozás-
nál ö is szolgálatára lehetne is-
meretei által hazájának.

Az 1843-diki pozsonyi or-
szággyűlésen csakugyan sikerült
is megismerkednie e vállalat leikével gr.
Széchenyi Istvánnal, kinél egy időre mint
titkár, később általa csakugyan e vállalat-
nál m m t Tisza-szabályozási mérnök nyert
alkalmazást.

Ez állomásán volt egész 1848-ig, midőn
ez év vegén Csányi i s engedve a szent köte-
lességnek: eltünkkel i s védeni a hazát, - a

czenbe térve vissza, itt találkozott 1849.
februárban Klapkával, kivel már bécsi ta-
nuló korában jó barátságban élt, s ki most
hivatásának és ismereteinek alkalmasabb
tért igérve, magával hivta Komáromba,
hol a védmüi munkálatok vezetése lön reá
bizva.

Épen készen volt már a vár lényeges
erődítésére vonatkozó terveivel, midőn a ka-

CSÁNYI DÁNIEL.

tasztropha ez utolsó szinhelye is meghó-
dolt, s Csányi az ellenféltől tett előnyös
ottmaradási ajánlatokat visszautasitva, a
kivonulókkal együtt szintén elhagyta Ko-
máromot, s ismét Debreczenbe ment, hol
aztán
zott,

egy évig gazdálkodással foglalko-
mignem az 1850-ik év végén az

ottani főiskola a derék Kerekes Ferencz ha-

lálával megürült physikai tanszékre hivta
meg.

Ugyanez időben lépett házasságra is mü-
veit lelkű nejével Péchy Ágnessel. Azonban
185Löszén alig foglalta el az ifjú tanár tan-
székét, melyen nagy és alapos készültségé-
nek tanítványai által is hamar elismert fé-
nyes jeleit adta, — midőn forradalmi műkö-
désére vonatkozó feladás következtében decz.
19-én egészen váratlanul kiragadták tanít-
ványai közül az épen előadáson levő tanárt;
rögtön Bécsbe vitetett, s másfél évi vallató

fogság után 12 évi fogságra
ítélve, Bécsből Josefstadtba szál-
líttatott. De a fogház nehéz kö-
rülményei sem bírták elesüg-
geszteni a, hazája s kedvesei
köréből így ártatlanul kisza-
kasztottat; munka-sovár lelke
csaknem 6 évi fogsága idejét
azon mathematikai rendszer ki-
dolgozására forditá, melynek
alapját előde, Kerekes Ferencz
rakta le, de a mely, fájdalom!
ép oly kevéssé van még hazánk-
ban is mindeddig ismerve, mint
lángelmü alapitója maga, bár,
mint Csányi szokta mondani: „az
az egyetlen tudomány, mely igy
Kerekes által újra teremtve, ma-
gyar ész müve." Körülbelül 5
kis kötetre mennek Csányinak
itt készített e tárgyú iratai „Dif-
ferentialis számvetés" és „Fel-
sőbb analysis" czim alatt.

Midőn az amnesztia utján
1857. máj. 14-kén kiszabadult,
előbb a debreczeni „István" gőz-
malomnál, majd a kereskedel-
mi kamaránál lelt alkalmazást,
mígnem az 1860-ban megnyílt
alkotmányos mozgalom folytán,
az 1861-ki országgyűlésre előbb
megválasztott Révész Imre le-

mondása után, ennek helyébe Debreczen
egyik képviselőjévé választatott, honnan a
feloszlatás után visszatérve, újra elfoglalta
a debreczeni kollégiumban előbb elhagyott
tanári állását, a számára e jeles tanin-
tézetben újonnan állított felsőbb mértan
és csillagászati tanszéken. — Azonban,
most is számos hallgatói benne többé'

10-ik szám.


