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„ e r ö s í t ö i t a l t
a tisztelt közönség becses figyelmébe ajánlani. Ezen erősi ital előmozdítja a jó
étvágyat, könnyíti a jó emésztést és meghútés ePen megóv, és átalában az egész
idegrendszerre melegitőleg és erősitöleg hat. Ugyszinte ajánltatik mindazoknak,
kik hideg lég befolyásának ki vannak téve ; továbbá a lábadozóknak, kik a kiállott
betegségek után erejüket visszanyerni nem képesek; végre a tengerre utazóknak,
miután a tengeri ut ismert kellemetlenségeitől megóvja az utazót.

Ezen erósitő ital megbízás utjáni eladását következö urak voltak szívesek
átvenni.

Pesten: Mészáros Miklós nádor-utcza. — Mészáros Béla Kristóftér. —
Lozsa M. kerepesi ut. - Prohaszka Ignácz üllői ut. — Gartner K. bodza-utcza.
— Hollósy Gyula Wurm-utcza. — Salzer L. régi szinház-épületben. — Lappert
György gránátos-utcza. — Horváth János Uri-utcza. — Etzmandorfer J. alsó
Duna-sor 5. sz. — Weisz Flórián zöldfa-utcza. — Mervay A. váczi ut 5. sz.

Budán: Mauks J. Tabán. — Keller E. Budavár. - Mülbacher L. vizivá-
ros. — Miké J. viziváros. - Kassán: Hegedüs L. gyógyszerész. — DettaB: Frey
A. fia. — Sz.-Endrén: Weisz Simon. — Dnna-Foldváron: Spitzer Lipót. — Ta-
tában: Fischer Károly. — Versetzen: Blum József. — Párkány: Gans Mór. —
Székesfehérvárott: Karl József. - Veszprémben: Tusrkán M. — Oravicián:
Schnabel J. — Szathmár: Kesztenbaum A. — Czirczen: Hoffman Mór. — Mo-
hács: Auber János. - Marczali: Henig Mór. — Keszthely: Breuer dr.—
Nyiregyháza: Orbán K. — Hima-Szombath: Zwicker Otto. — Sátorallya-
Ujhely: Reichard testvérek. - Gyoma : Weidinger György. - Békés-Csaba : Bie-
ner B. — EnyioR: Münezer. — Léva: Klein József. — Kis-Uj Szállás: Heller
Jónos. — Uj-Fthértó: Szarka Jánosné. — Tokaj: Weisz Márton. — Török-Be
cse: Weliacher J. — Szegeden: Oblat Antal. — Komarom: Koczor Ferencz. —
Nagy-Kőrös: Hausingrr Ferencz. — Kecskemét: Gyenes J. — Szolnok: Brau
J. — Kalocsa: Béczó M. örökösök. — Baja: Herzfeld és fia. — Török Sz.-Mik-
lós : Pilzer S. — Debreczen: Silberman Izsák. — Miskolcz: Herz J. — Hajdu
Nánás: Farkas és Grünbaum.

l Fischer J,,
2386 (2-3) főbizományos Festen, két szerecsen-utcza 4. sz.

Gazdasági te kerteszed heti lap.
E l ö f i z e t é s i f e l h í v á s

FALUSI GAZDA
nyolczadik évfolyamára. (1868.)

Előfizetési feltételek:
A Falusi Gazda 1868-ki januártól fogva minden héten jelenik meg.

Az előfizetési ár e szerint: »
Egész évre (január—deczemberre) 6 ft. — kr.
Félévre (január—juniusra) 3 ,, — „
Negyedévre (január—márcziusra) 1 „ 50 „

SW Az elöfizetés mielőbbi beküldése kéretik. — Gyfijtöknek tiz előfize-
tett példányra epy in^yenpéldánynyal szolgálónk. — Az elöfizetési péizek
az alalirt kiadó-hivatalhoz bérmentesen intézendök.

A „Falusi Gazda" kiadó-hivatala
(Pest, egyetem utcza 4. sz. a.)(1-3)

ujonnan érkezett

FRANCZIA BÁLI LEGYEZŐK
[darabja: 2 ft. 75 kr., — 3 ft. 75 kr., — 5 ft., — 7 ft. — 50 forintig,

ezüsttel, aranynyal vagy festményekkel. 8 (2-2)
|i TÍTRSCH F.-nél Pesten, váczi-utcza 19-ik szám alatt.

Pezsgőbor
közvetlen Francziaországból behozva,
vámmentesitve, ládákban 6pa!aczkjával
s feljebb a Champagne leghirrevesb

gjáraiból, u. m.
Moít *Chandon a Epernay crémant

rosé ; t ft. 50 kr.
Napoleon grand vin á Ay erőkart

rosé . ̂  »ft. 50kr.
A fentebbi fajokból V, pslaczkok-

ban 1 ft, 50 kr
A pénzösszeg beküldése vagy utánvét

mellett alulírottnál megrendelheti!.
A pakolás ingyeu. 20 pn'aczk vétel-
nél 5% enged'etik. '2289 (16 — 50)

Alexander Flocta,
in Wien, Ober-Dcibling Nr. 28.

gegen Magen-und Unterleibsbeschwerden gegen Leberleiden
Verstopfung,Hámorrhoiden,Verschleimung,Sodbrennen.

gyomor- s altesti fájdalmak, májbetegség,
dugulás, aranyér, eluyálkásodás és gyo-

morégetés ellen.
8ŰST Kapható Pesten: Török József gyógy-

szerésznél, király-utcza 7. szám alatt. 15 (1- 12)

A népszerü, könnyü a rövid

Falusi
PREDIK GZIÓK

IL, III. és iV-ik évfolyama,
kapható Pécsett Mendlik Ágos-
tonnál. Ára egy évfolyamnak 3 ft.
20kr.,postanélkül2ft. 2379 (4-4)

M i n d e n n e m ü

takarópapiros
(üfáiiulafur)

kapható Pesten, egyetem-uteza 4-ik sz.

Biztos e* gyors megölése

patkányok s egereknek,
egy cs. kir. kir. szab. patkány- és egér-irtő-szerrel

gy erty a-alakb an.
Egy darab ára 50 kr. a. é.

Valődilag kapható Pestfn: TfiRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza
7-iksz — Beszterczebányán: Göllner H. — Brassóban: Gyertyánffy és fiai —
Csáktornyán : Kárász A. — Kperjesen: Zsembery J- — Eszéken: Deszáthy Ist-
ván. — Győrött: Lehcer F. — Jnssenovaban: DedovitsJ. — Kassán: Novelly A.
— Keaztbelyen : Wünsch F. — KeloíRíártt: Wolf J. — Lmtoson: Kronetter J

N.-Becskereken: Nedelko^ifs. — Orosházán: Gabovits Demeter. — Pápán:
Bermuller — Pozsonyban. Scherz Fülöp.— Soborsinban: FrankeA. - Sopron-
ban: Pachbofer L. - Segesvárt: Teutscb. J. B. Tisasn-Újlakon : Roth Ign.
— Újvidéken • Schreiber F. — Vatastlon: Ur. Halter A. Vvfócsén: Bész
J. K. uraknál. 1 6 í 1 " 6 )

Die in Wien 1866 pramiirte SAMENHANDLUNG

Bruder Frankl in Prag.
Schillingsgasse (Porié) 1074-11, Hotel „Englischer Hof" °

kauft und verkauft
Kiefern-, Fichten-, Timothee-, Klee-Sanien, Wechselweizen, Sfamlen-

roggen (Korn), schwarzen Hafer etc. e tc

HIRDETMÉNY
a „Regélő" mflmelléklete tárgyában.

Vonatkozólag a rRegélö" mull évi XH-dik s
folyó évi 1-sö füzetébe^ az 1867-dik .,Regélő"
mümellékíete tárgyában közhirré tett hirdetmé-
nyünkre, tisztelettel tudatjuk mindazonelöfizetöink-
kel, kik e mümellékletre igényt tartanak, hogy az
már sikerült körajzban elkészülvén, nyomatása és
szétküldözgetése megkezdetett s 14 nap alatt t.
előfizetőink birtokában leend. — Pest, febr. 1868.

A „Regélő" kiadé-hivatala.
(1) (Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)

empfiehlt sich zum Bezuge von
echten Magdeburger und Quedlinburger
Zucker- end Futterrüben-Samen, rothen
^Brabanter und steieiischen), weissen Klee-
earuen, frsnz. Luzerner, Pernauer und Ri-
gaer Kron-Siie-Leinsamen, amerikanischen
Pferdezahn-Mais, Kukurutz, Lupinen, Wi-
cken, Buchweizen, Esparsette, Raigrasern,
Honiggras, Wiesenfuchssehwanz, Ceratoch-
lea australis, Acker- u. Riesen-Spörgel, Se-
radella, chines. Oelrettig, engl. Turnipssa-

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

Klee-, Gros-, Futterpflanzen, Fuller- und
Munlcelriiben-,FutteriDurzfln;Futtermöhren-,
OeTconomie-, Handels-, Wald- und Gemiise-

Samen,
sö wie auch von

Portlantí-Cement, Steirkohlen-Theer, bel-
gischem Wagenfett,Braupech, Fichtenpech,
Futterwicken, Raps-Kuchen, Peru-Guano,
Knochenmehl,Düngergyps. Superphosphate.

Auftrage auf die vorzüglich bewahtten,
25- bis 35faches Ertragniss lifernden

1867er Probsteier
Saatgerste nnd Saathafer,

in plombirten Originalsacken von circa 2%
Mtzn.,

engliscb. Saatgetreide, (Gerste, Hafer.
Winter- und Sommerweizen)

in Sacken a ungefáhr 23 í n. ö. Mtzn.,
franz. Sommerweizen

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

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

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

Saat-Kartoffeln, Neaseelander
Sommerraps,

welche mit fl 5 Angabe per Zentner verse-
hen sind, werden im Frühjahre bei frost-
freiemWetterdieKartoffelordres,innerhalb
14 Tagén stets die Rapsordres effektuirt.

Inliindische Saatgetreide besorgt dieselbe auch.
Für die Echthiit sammtlicher Original-Saaten wird garantirt u. Samenkataloge werden

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

zuletzt auf der Pariser Weltausstellung betheilten

k. prenss. pat. Kali-Fabrik v. Dr. A. Frank in Stassfurth
übernommen und empfiehlt die feingemahlenen K a l i d ü n g e r m i t t e l derselben unter
Garantie der angegebenen Gehalte an reinem Káli und unter Controle der löbl. agricul-
tur-chem. Versuchsstation in Prag, vorzugsweise für Zuckerrüben, Hackfrüchte, Fut-
teikrauter, Wiesen, Oelsaaten und HandelsgewHchse. Preis-Courante, Berichte Uber
Anwendung und Resultate dieser Dünger, Frachtangaben etc. werden auf Verlangen
gratis und franco versendet. Diese Kalidünger führen dieselben zollfrei ein.

2372 (3-9) Bruder Frankl in Prag.
Kiadó-tulajdonos Heckenast <ia»*taT. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

i

Pest, február 16-án 1868.

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Ujdonsas-ok egyfitt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

_ Hirdetési dijak, a Vasárnapi l.jijis és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
'gtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein ea Vogl«T, Wollzeile Nro. 9. Bélyeg-dij külön
öünden igtatás után 30 ujkrajczár.

Gróf Bethlen Gergely.
(1809-1867.)

A ki csak felületesen pillantott is az
erdélyi viszonyok közé, vagy csak kevés
ideig mulatozott az erdélyi társadalmi kö-
rökben, azonnal észre kellett vennie, hogy
az erdélyi magyarságnak sajátságos társa-
dalmi fejlődése van. Erdély a 16-ik és 17-ik
századot ugy élte át, mint független ország,
és a magyar elem vivén azon időben a fő-
szerepet, miután magok a Souverain fejedel-
mek is magyarok voltak, — magyar volt a
társalgási és törvényhozási nyelv: természe-
tes, hogy a kis független államban egy az
anyaországétól különálló ma-
gyar miveltség fejlődött ki,
m e t y gyakran a politikai viszo-
nyok szerint mintegy tűzhelye
és menedéke volt az összes
üiagyar miveltségnek is. E
külön fejlés nyomait egész a
legutóbbi időkig határozottan
*i lehete mutatni; s még sok
idö fog eltelni, mig az apró
Sajátságok mind be fognak ol-
vadni az összes magyar mi-
veltség nagy tömegébe.

Mint minden nemzet társa-
dalmi viszonyainak fejlésénél,
^Sy az erdélyieknél is észre-
vehetők voltak bizonyos kül
hatások, melyek a körülmé-
nyekből önként következtek.
*gy például néha törökösödés
vplt észlelhető társadalmi tör-
^netünkben, máskor határo-
2°ttan ki lehet mutatni a fran-
ciákkal valo érintkezés befo-
vását ruhában, szokásokban,
V l%nézletben, söt habár ki-
S ebb mértékben, még az olasz
Müveltség sugarainak vissza-
verődése is látható volt itt-ott.

A 18-dik század óta német
Kéz alá került Erdély is az
f^yaországgal együtt. A német
kormánynak társadalmi téren
**z volt a czélzata, — melyet
következetesen vitt keresztül, — hogy fő-
Urainkat, a nemességet s velök együtt a
Olajnak tartott nemzetet, melynek ugy
Politikai, mint társadalmi téren azok voltak
V e ^ e i l a s s a n k é n t elpuhitsa. Ment is ez

különösen Mária Terézia korában s

átjött a 19 dik századba is Ferencz császár
alatt. De az irodalmi, politikai és nemzeti-
ségi ébredés magával hozta a társadalmit
is. A szalon-élet kéjelmeit, a nyájas elasz-
szonyosodást nemcsak unni kezdek a férfiak,
de be is látták, hogy mily veszedelmet rejt
az magában az összes nemzeti életre nézve.
Ez elpuhulás ellenébe állott aztán, összefo-
gott s kétszerezett erőkifejtéssel, azon férfias
erényekben tündöklő férfiak csoportja, kiket

képét jelen alkalommal olvasóinknak be-
mutatjuk.

A testnek edzése, hideg és meleg egy-
aránt könnyen tűrése, fáradhatlanság a
vadászatban, gyaloglásban, úszásban, s min-
denekfölött a bajvivásban és a lovaglás
mesterségében a hihetetlenségig fejlesztett
ügyesség — voltak azon eszközök, melyek ál*
tal e férfiak a puhitásnak és a szalon-élet el-
kényeztetéseinek ellentállottak. Azonban az

az erdélyi társadalmi élet utolsó lovagjainak ! ily életmódnak is megvannak a maga árny-
lehet nevezni. Ki ne emlékeznékAVesselényi .oldalai; ezek közé tartoznak a párbajok is,

s nem elkerülhetlen követke-
zés ugyan, — de ha más okok
is közreműködnek: ily embe-
rek közt nem szokott tréfával
végződni a komoly összeütkö-
zés. Fájdalom, e részben hő-
sünknek igen komoly szerep
jutott.

Tán senki sincs Erdélyben,
ki ne emlékeznék azon rettene-
tes párbajra, mely a 40-es
években a fenesi erdőben víva-
tott. Csak krónikási kötelessé-
günket teljesítjük, ha e helyen
arról pár szóval megemléke-
zünk. Az egyik ellenfél gróf
Teleki Lajos volt, a másik
Bethlen Gergely. A segédeket
nem tudjuk pontosan, s mint-
hogy valaki még életben is
lehet közülök, megnevezésök-
től ugyis tartózkodnunk kel-
lene. A két férfi több éven át
gyülölte egymást. Kihívás is
történt, de első alkalommal a
segédeknek sikerült elodázni
az ügyet; de hova-tovább a
régi gyűlölködés csak növeke-
dett. Végre ujból kihivás tör-
tént, s ezuttal meg kellé tör-
ténni az összeütközésnek. Mind-
kettő jeles lövő volt. Teleki
Lajos a Maros-partról (azon

' időben Maros-Vásárhelyit la-
kott) a viz fölött suhanó fecskét s a virágo-
kon repkedő pillangót ellőtte; Bethlen Ger-
gely egy szilvafa-oltoványról a szilvákat 30
lépésről lövöldözte le.

A találkozás a Kolozsvártól három ne-
gyedórára eső fenesi erdőben volt. A segé-

G R Ó F B E T H L E N G E R G E L Y .

Miklósra, Kendeffy Ádámra, Jósika Miklósra
és Samura, s ezek bajtársaira és követőikre,
kik közül még néhányan élnek, — m i g a
többiek már örök álomra dűltek, hogy kipi-
henjék fáradalmaikat. Ezeknek iskolájához
tartozott Bethlen Gergely is, kinek arcz-

Tizenötödik évfolyam.7-ik szám.
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dek végzek teendőiket, Az ellenfelek kiál-
lottak. Teleki Lajos lőtt elöször s golyója
talált. Bethlen hátratántorodott, mert keble
szive táján át volt lőve, de utolsó erejét
összeszedve, ö is tüzelt. Erre mindkét el-
lenfél összeroskadt. Gróf Teleki halva volt,
a golyó homloka közepén találta. Bethlen
azonban csak eszméletét vesztette el, — ma-
gához tért, de iszonyu kinokar állt ki — s
Tovább három hónapuál élet és halál közt
lebegett.

E gyászos epizód fölemlítése után most
már életrajzi vázlatunk rendére térhetünk.

Bethleni gróf Bethlen Gergely 1809-ben
Mező-Madarason (Marosszéken) született;
atyja id. gr. Bethlen Pál, édes anyja b. Bjr-
nemisza Katalin. Együtt nevekedett gróf
Bethlen Imrével s 1830 körül kir. táblai
Írnoknak esküdt föl Maros-Vásárhelyit;
azután Bécsbe ment s nehány évet az
udv. kanczelláriánál szolgált; innen vissza-
tért Erdélybe s többnyire Mező-Madarason
élt mint gazda, a téli idényeket pedig ren
desen Kolozsvártt töltötte, hol általánosan
szeretett és kedvelt ember volt. Igy találta
öt az 1848-ik év.

A mint a mozgalmak kezdődtek, a ko-
lozsvári lovas nemzetőrök közé állott mint
közember; a polgárok azonban századosnak
választották.

1848 második felében gr. Mikes Kelemen
Pestre jővén, Kossuthtól megbízatást nyert
egy lovas csapat alakítására. Ö tehát kedves
pajtásával Bethlen Gergelylyel egyesülve,
ketten állitották a Kossuth-huszár ezredet,
melynek Mikes ezredese, Bethlen pedig őr-
nagya lett. Elsö volt azok közt, kik az Er-
délybe érkező Bemhez csatlakoztak, s Bem
nagyon szerette e vitéz katonáját. Együtt
vonultak be 1848 karácson elsö napján Ko-
lozsvárra s aztán, midőn Szeben első ostro-
mánál a hős Mikes Kelemen a csatatéren
lelte halálát, — Bem Bethlent nevezte he-
lyébe a huszárok ezredesévé. Együtt volt ö
aztán Bemmel az egész hadjárat alatt. Ki-
tünt különösen a vízaknai csatában (1849.
febr. 4.), hol a jobb szárnyat vezényelte, és
miután a csata vesztve volt, a fáradtakat és
maradozókat gyüjté egy csoportba és bátoritá
uj harczra; midőn Szász-Sebesbe bezárkóz-
tak, a Puchner által küldött s feladásra szó-
litó parlamentairt Bethlen fogadta, s ügyes
társalgásával pár óráig feltartóztatván, az
alatt az egész tábor kényelmesen utra kelt.

A piskii csata napján is (febr. 9-én) lélek-
jelenléte és bátorsága döntöleg folyt be a
csata dicsteljes kimenetelére; nemkülönben
vitézül viselte magát Medgyesnél, Kiskapus-
nál, Szeben ostrománál.

Mindig lovagiasan, bátran, eszélyesen és
sikerrel müködött, és az 1848 karácsonjától
1849 márczius végeig terjedő idő alatt nyerte
a magyar katonai másod és első osztályu ér-
demrendet.

Fegyverét Világosnál tette le és Török-
országba menekülve, Konstantinápolyon át
Párisba jutott.

1859-ben Párist elhagyva, több magyar
menekülttel együtt (köztök Klapka is) Na-
poleon herczeg törzs karához csatlakozott s
kiséretében ment Olaszországba.

Az 1859-ki hadjárat után Bethlen Ger-
gely az olasz király szolgálatába lépett mint
ezredes, s Viktor Emánuel király személye-
sen bizta meg öt egy lovas ezred alakításával
magyar mintára. Az ezred alapját Bethlen a
feloszlott magyar légió tisztei és harezosai-
ból veté meg; s egy pár hónap alatt tobor-
zás utján az egész ezred meg lőn alakítva.
Örömmel sietett mindenki a piacenzai huszá-
rok sorába, — ez elsö s egyetlen huszár-ezre-
débe az ifju olasz királyságnak — melynek

alakítására bizonyosan jobb választást nem
tehettek, mint hogy azt Bethlenre bizták; ö
született lovas-katona volt, s nem egyszer j
mondák huszárjai, hogy még az ördögöt is j
megülné; neki mindegy volt kerítés, árok
vagy a tükör sima kövezet, egyformán rohant
előre vagy tánczoltatá paripáját. —Azezred
tökéletes felszerelése Bethlenre levén bizva,
ö nem is igen kímélte a kincstárt, minden
áron széppé és fényessé akarta azt tenni;
ezredét egész magyarosan szerelte fel, lovai
válogatottak voltak, s ezrede legényeinek
huszáros magatartására is sok gondot for-
ditott. Az olaszok néha meg is sokalták a
huszáros tréfát; télen éjjelenként Siviglia-
noba, a hol Itália bájos ege is egykevéssé
zordonabbra fordul, sokszor egész reggelig
tartó passeggiata militaret (katonai gyakor-
lati menet) rendezett — mi egy lovas-ezred
tökéletes kiképzéséhez igt'n szükséges, de
mégis sok panaszra adott okot, mert nem
kevéssé fárasztó és lármás gyakorlat volt.

Késöbb hogy Olaszország viszonyai vál-
k d d i k t á á

De egy csóktól, édes csóktól
Szemről ugy elszáll a felleg,
Bú redője ugy elsimul,
Piczi kezek ugy ölelnek

Sz'ísz Béla.

toztak, s kezdte rendezni katonaságát — s
jött az 1860-ki Garibaldi-expeditió: a piacen-
zai huszárok közül igen sokan, de legkivált a
magyarok, kiknek egy évi kötelezettségük
letelt — a caprerai hős parancsnoksága alá
siettek. A kormány az eltávozottak helyébe
már többé nem toborzás utján tett másokat,
hanem sorozás szerint, s igy kevés időre
aztán a piacenzai huszárokat a rendes sor-
ezredek közé számiták, Bethlent pedig a szt.
Maurizio- és Lazzaro-rend keresztjével fel-
diszitve, mint tábornokot rendelkezési álla-
potba helyezték; de ö tovább is többnyire a
király környezetében maradt.

A hazai dolgokat mindig nagy figyelem-
mel kisérte, s midőn az ország királyával
kibékülve a koronázást végrehajtotta, Beth-
len, is az emigratió több bajnokaival együtt,
a mult év szeptember hónapjában hazatért.
Azonban nem sokáig élvezheté a hazatértek
örömeit. Egészségét megrongálták a nagy
küzdelmek, melyekben részt vett; s alig hogy
rokonai és barátai közt széttekinthete, már
decz. 23 an Kolozsvártt jobb létre szenderült.
Fényes temetése karácson elsö napján ment
véghez, épen azon a napon, melyen 19 évvel
azelött, mint győzelmes vezér érkezett a
városba.

És most, midőn ez ismertető sorokat
bevégezzük, még egyszer emiitjük, hogy gr.
Bethlen Gergely honvéd ezredes és olasz
királyi tábornok kötelességét, lelki ismerete-
sen Teljesitő férfi, szeplőtlen jellemű polgár,
vitéz katona, törhetlen hazafi s testestől lel-
kestől magyar volt. Emléke örökké élni fog
közöttünk. D. Farkas.

Mi kell a nőnek?
(Románcz.)

Bérczi lakból völgyi tájra
Köny ben uszó két szem néz le;
Bú-redözött márvány-homlok
Nehezül a piczi kézre.

Völgyi tájról bérezi laknak
Büszke férj tart könnyü szivvel —
Völgybe visszanéz gyakorta,
Bérezre haj! egyszer sem int fel . . .

..Sólyomvárról, lakomáról
Hoztam méz-gyümölcsét délnek — "
Könyben úszó két szem árnyán
Fényes gyöngyök bút beszélnek.

,,ízmaelnek maradéka
Kincscsel mérte e kösöntyüt — "
Bú-redőzött homlok alján
Pergeti a szem a könyüt.

„Martalócznál vérnek ára,
Nézd, e drága-gyöngy füzére" —
Bánatos fő csak lehajlik
Bánatos hölgy kis kezére.

Egy nap egy instrnetor életéből.
PÁKH ALBERT-tftl.

(Folytatás.)

Harmadik fejezet.
Az instructor ebben is szükségesnek tartja lelke kimive-
lését, s továbbá is czélravezetönek tartja e tekintetben az
olvasást. — E rövid fejezetben foglaltatik az is, miképen

Sulc ur rendkivüli rendes jutalmakban részesül.

Már épen a megnyírt főnök nyakáról és
saját nadrágáról keféié le Sulc ur az odara-
gadt apróbb hajszálakat, midőn egyszerre
keblét lázitó hangok érintek fülét: a közel
toronyóra nyolezat vert! A ház csemetéi
nagy könyvkötegekkel hónuk alatt, máris
fészkelődének Sulc ur körül s csakhamar
közös vezérlete alatt megindulának szobá-
jába a tanórákra, gondolatokkal, milyenek
egy borjucska agyában támadhatnak, midőn
a vágóhídra viszik, azaz: semmi gondola-
tokkal. A gyermekek elfoglalák helyeiket, s
ekkor Sulc ur, gyomra hatalmas inditványa
következtében, jónak látta elöbb azon pohár
tejet s ama kétkrajezáros zsemlyét, mely asz-
talán reá várakozott, sub titulo: „reggeli,"
bekapni. Megtörtént, s pillanat villam-
sebes játéka volt az egész dolog.

És kezdődött a leczke. Részletenkint
ennek rajzát nem adjuk; nem mondjuk el
Sulc ur tekintélyes föllépését, kifakadásait,
nem a gyermekek makranezoskodásait, mind-
ezeknek leirása külön czikket igényel. A
tanítási órának némi vázlatául csak azt
jegyezzük fel, hogy az idösb fiu a hic, haec,
hoc-ot törte, a kisebbik nagyszájtátva be-
tűzött, a kis leány veszteg ülni, és Sulc ur
türedelmesen türni tanult. Az utóbbi leg-
hasznosabb, de legnehezebb is, — Sulc ur
azonban bámulatosan haladott benne. Sokat
gondolkodott leczkeközben arról is, hogy
ennek eltelte után mily kellemetes időtöltést
és élvezetet szerzend neki a dráma-olvasás.

Nem tudjuk egész bizonyossággal, az
összegyűlt tanuló gyülekezet közörömére
történt-e, vagy csak egyes felekezetek külö-
nös örvendetes meglepetését okozá, midőn
a toronyóra a tizet kongá, — annyi igaz,
hogy valamennyi párt arczán változást lehete
észrevenni. Még alig hangzott el (de mégis
elhangzott) a tizedik óraütés, midőn a felső
emeletnek udvarra nyiló ablakából Sulc ur
becsületes nevét hallá hangoztatni Sulc u r '
tenyere viszketni kezdett, — érzeni kezdé a
bűzt, és intett tanítványainak.

,Mehettek!' s e szót másodszor is kibo-
csátani ajkán csak luxus lett volna.

„Su—úlc u—r!" — hallatszott le ujra a
felső emeletből ama félig szives, félig leeresz-
kedő hangoztatás, melyen a fönök orgá-
numára lehetlen volt rá nem ismerni. S e
hangra Sulc ur kidugá fejét az ablak ros-
télyzatán.

,Megyek!' — s visszalöké fejét az ablak-
ból a szobába, azután egész testét a tor-
náczba s ugy tovább egész principálisa
szobájáig.

„Elvégezte ön a leczkét, ugy-e barátom ?"
— kérdé a fönök, s egy irást tartott kezében.

,Igen is, el.'
„Jól viselték magokat a gyermekek ?" —

és iratai közt keresgélt a főnök.
,Nincs semmi különös panaszom reájok.'
„Valóban? — azt szeretem. — S nem

lenne ön most oly szives, barátom, ezt a kis
replikát ezen pörben leirni? ön jól és hamar
ir, s minthogy ez oly sietős — "

,Értem, tens ur!' s ezen dicsériának —

Bem tudá, mosolyogjon-e vagy vigyorogjon,
mindamellett nagy satisfactiot sugárzó arcz-
czal átvevé az irományokat.

„Amice, ha délig készen lehetne."
..Meglesz, tens ur!' — S ment az instructor

s előre örült volna már a győzelemnek, mit
ebédig leirandó kis replikája által aratandna,
ha ebbeli szép reményeit dráma-olvasási
meghiusult reményei el nem kergették volna.
D a türelemben Sulc ur már annyira haladt,

y ezen még csak nem is káromkodott.
Es a mit más tán kétszer annyi idö alatt

sem irt volna le, azt Sulc ur lerántotta még
egy negyedórával elébb, mintsem ebédre
hivatott volna, — oly páratlan üíyességü
ember volt ő íróasztalánál és a lemásolá-
soknál. Pedig ezen irás közben is mennyit
alkalmatlankodának körülU: holdvilág-képü
pajzán növendékei! mennyiszer rikkantotta
el magát: ,ne rázd az asztalt! — feldöntöd
a kalamárist! — megvágod a kezedet! —
kiszúrod a szemedet!' stb., s hányszor kellé
köztök békebiró szerepét játszani! — A szá-
raz replika tehát a kivánt időre a kövér pör
gyomrába temettetett és Sulc. ur tbédre
hivaték.

Negyedik fejezet.
Jtóztehetségeinek kipallérozására az instructor haíonlóké-
pen itt is hathatós eszköznek tartja az olvasás. - Az is
bebizonyul, hogy a szemek pillanatai, ha találkoznak,
gyakran megértik egymást, nemkülönben az is, hogy az

instructor szive nincs taplóból.

Asztal fölött tanítványaira felvigyázni,
hogy az illedelem szabályai ellen ne vétse-
nek, a hust, pecsenyét a kisebbik számára
felmetélni, poharába vizet tölteni, villát,
kést, kanalat, v«lahány.-zor földre ejtettek,
fölemelni, -- ilyetén elfoglaltatások zavar-
ták rendesen Sulc ur evésbeli élvezetér. A
mai nap azonban e részben kivételt tön, és
ínilc ur levesér szörpölvén, épen akkor vé-
gezte el szivében, hogy mihelyt fölkel az
asztaltól, azonnal neki üi a félnapig1 már
hiában hajhászott drámának, midőn az inas,
e g v palaczk borral kezében (persze nem az
instruetor számára, mert azt tárták, hogy a
szükséges nevelői phlegmából és birkatüre-
ltímből a bor által könnyen ki találna „rán
tódní"), mondom, midftn az inas ijedező
képpel belép s jelenti, miképen a pinczében
e»y hordó megeredt.

És megrérnülének a ház oszlopai ezen
hírmondáson, és nem tudta, mitévő legyen
a fönök, s ugyanazért egy ideig nem evett,
hanem ivott; és nem tudta, mitévő legyen a
fönökné, s ugyanazért északról délre, nyu-
gatról keletre veté az ő kétségbeesel pillan-
t í l sait, hajdan szépnek nevezett s néha még
ínost is szépnek képzelt emlényszemeinek
általa; — os veté pillanatát az egyetemes
»*ziikségben segitő^ házi bútorra, — és föl-
f e l é lassanként Sulc ur is nem szép, de
z°ld szemeit tányéráról a közinségben for-
gókra, és a mint folveté öket, a zöldeket,
akkoron találkozának velök, a kékekkel, s
Jön pompás szinvegyület, és a négy szem
* e t pillantása megérté egymást!

> Ugyan kérem Sulc ur, nem lenne ön oly
^ e s , utána nézni a dolognak?' — kérdezé a

önökné, s szemei kérést, bizalmat s tökéle-
e s Megnyugvást sugározának.

„Igen, igen, Sulc ur, legyen oly jó!" — |
Szólal meg a fönök is illő komolysággal, s
fsemét a tányérról föl sem emelve, mivel-
hogy épen egy keresetlevelén törte fejét.

„.Azonnal, nagysád! — igen szivesen,
tens ur!"' és kirúgván maga alól székét,
atvevé az inastól a pinczekulcsokat.

,Jancsi! — kiáltá az instructor után ha-
akaró inasra a főnökné — te itt ma-

j az asztalnál, küld le Rózsit, hadd vilá-
gítson Sulc urnak!'

Es Rózsi, a csinos szobaleány, vevén a
gyertyát, meggyujtá azt dörzsgyufával, hol-

ott égő szemének tüzével is meggjujthatta
volna, és levilágított Sulc urnak a pinczébe
a meggyujtott, faggyugyertyával, holott
levilágíthatott volna szemeinek ragyogó
fényével is. A pinczében egyéb baj nem
volt, mint az, hogy Sulc urnak három
abroncsot kellett a hordó szétnyiladozó
dongáira verni. S ez eltartott szinte egy
egész óráig. Odafenn már gondolkozni kezd-
tek és félni, és suttogni, hogy a hordónak
vagy csapnak nagyobb baja talált támadni,
és sokallani kezdték Sulc ur kimaradását
A mi véleményünk szerint azonban ez igen
méltatlanul történt; mert töle, mint műked-
velőtől, mindig elég volt, egy óva, alatt
elvégezni azt, a mit elvégzett, s mert ö
mindeddig a kádárság mesterségében iszo-
nyu kevés előmenetelt tőn.

Mire Sulc ur feljött földalatti expeditió-
jából, épen akkor emelkedének az asztal
vendégei ülőhelyeikről, és ö előtte most két
ut állott nyitva: vagy a többivel együtt
fölkelni és nem enni, vagy magánosan leülni
és egyedül ebédelni. Ö csakhamar az utób-
bit választá. Magánosan leült és egyedül
kezdé ebédelni.

,Majd, ha elvégezte ön ebédét édes Sulc
ur, — szóla Dorgácsné ténsasszony a mel-
lékszobából kiáltván kifelé — Ilkának egy
kérése lesz önhöz!'

És Ilka, a szemérmes 14 éves lány, ki már
az instructor kezéből kiszabadult, pirulva
simult anyja mögé és lopva vetett kifelé egy
reményt kifejező pillanatot Sulc urra. Még
nem tud;'., szegényke, hogy Sulc urnak nincs
hatalmában mamája csak egy kérését is

tartott és drámájára gondolr, akkor' Sulc ur
szivére egy malomkő zuhant.

,De, édes Sulc ur, — toldá meg a mama
leánya beszédét — Ilkám, a mint ön tudni
fogja, három órakor megy varró-iskolába,
szeretném ha' —

„Értem, ténsasszony. — Három órakor?
— Meglesz!"

Szükséges-e mondanunk, hogy Sulc ur
szobájába érve, azonnal neki ült a rajzolás-
nak, és hogy délutáni három óráig, a mit
kezdett, azt be is végzé? Sulc ur pontos
ember vala, Sulc ur szolgálatra legkészebb
ember vala hét vármegyében. — A mint
megvívó a kész himzési mustrákat, munkája
köztetszést aratott, s szerzőjének köz köszö-
net szavaztatott, — különösen Ilka oly
elragadólag szépen betanulva köszönte meg
neki, hogy Sulc ur szinte beleszeretett
volna, ha ráért volna, meg ha még kilencz-
venkilencz volna n e m volna. <v<sge következö )

megtagadni.
,I)e azért épen ne siessen, édes Sulc ur!'

•- tévé hozzá a ház asszonya
,,Azonnal, nagysád!" s tudta, hogy lóha-

lálába kell sietnie. Csak Isten csodája, hogy
hevében a kést, kanalat és villát is meg-
nem ette

Elkölt vén nagymohön az ebédet, azonnal
a mellékszobába igyekezett, hol főnöknéje s
a ház legidösb leánya fogvájókkal tártánakg y
gondüzö gyakorlatokat.

„Nagysádtok parancsolni méltóztatnak
velem?" — kérdezé az instruktor.

,Nem, édes Sulc ur, — javitá a mama, s
ez szinte paedagogusi nézetből történt —
korántsem! csak kérni akarja önt valamire
Ilkám.'

Sulc ur nem tudá, mit válaszoljon erre
hamarjában, mert ö hamar kiszokott szavai-
ból fogyni, - s azért zsebébe rejté kezeit,
majd reménybeli szakála helyét simogatá,
majd gomblyukába dugá hüvelykét, majd
pedig más egyebet tett, a mit már az ember
tenni szokott, mikor nem tudja, mit tegyen.
A ténsasszony Ilkára pillantott, s pillanatá-
val felhivá Ilkát, hogy terjeszsze elő kéré-
sét; — notandum: a ténsasszony ezt maga
személyesen is megtehette volna, de ez egy-
szer ugy vélekedék, hogy ő különben is eTéo-
sokat kért már Sulc urtól ez életben, s hogy
tán nagyobb örömet fog szerezni Sulc ur-
nak, ha most az egyébiránt csinos Ilka ké-
rendi valamire. Ilka pedig a főtt rák szi-
nével ömleszté el arczát, orra hegyétől
számitva egész füle végeig a jobb és bal ol-
dalon, és szavaknak hiányában látszott szen-
vedni.

„Sulc ur, — kezdé valahára — tetszik
látni, hogy ezek a himzési mustrák "szaka-
dozottak, . . . nem lenne oly szives." . . .

,Azokat lemásolni s helyettök ujakat
csinálni? — egészité ki az akadozó gyerme-
ket Sulc ur — oh, ezer örömmel, hisz ez
csekélység!"

E szavak hallatára Ilka szivéről egy ka-
vics pottyant le; s a midőn Sulc ur a ron-
gyos mintákat átvevé, s a szobából kifelé

Thern Károly <;s fiai.
örömmel veszünk alkalmat bemutatni

olvasóinknak az idei zeneszak alatt nehány
hangversenyben föllépett fiatal Thern test-
véreket, atyjukkal, régóta ismerős zeneköl-
tönk Thern Károlylyal együtt. Mert haza-
fias öröm tölti el szivünket, valahányszor a
külföldön is hirt s tetszést aratott honfitár-
saink hazatérte után, a künn nyert elisme-
rést igazolni látjuk, s kivált ha még pályájok
kezdetén állva, magasabb jövö reményét
köthetjük hozzájok, mint a jelen esetben a
két fiatal művészhez, kik érdemes atyjok
szárnyai alatt képződve már is igényt tart-
hatnak a müvészi névre, s már is gyönyört
birnak szerezni hallgatóiknak.

Thernék, nehány évi külföldön tartóz-
kodás után, jelenleg' a hangversenyzésen
kivül, rokonaik, barátaik s honfitársaik közé
a viszonlátás s a hazai lég örömét élvezni
jöttek. Habár az ifjakat tnost hallhattuk
először, atyjok után szinte ismerösökül üd-
vözöltük.

Thern Károlyt - - az atyát — jó oldalá-
ról ismerik a művészi körök mint jeles és
szorgalmas zeneköltöt, avatott tanitót, mi-
nek legfényesebb bizonyítéka jelenleg mü-
ködő két fia: Vilmos és Lajos. Thern Károly
1817-ben született Szepesmegye Igló váro-
sában. Mídjárt kezdetben alapos zenei neve-
lésben részesült, ugy ho^y mikor 13 éves
korában nyelvünk tanulá-a végett a mis-
kolczi iskolába jött, itt két, év alatt zene-
egyletet alapitott, melynek egyik jelenté-
keny tagja volt Ellenbogen is, jelenleg a
nemzeti szinházban a ballet-zene vezére.
Ezután szintén két évig foglalkozván Eper-
jesen a bölcsészeti tudományokkal, egy má-
sik zeneegyletet alapitott, s már egynegyed-
év lefolytával iskolázott zenekara volt, mely
arról is emlékezetes, hogy Sárosi íiyula —
elhunyt költőnk — kezelte benne a nagy
dobot. Ez alkalommal irta Thern Károly
elsö zenemüveit zenekarra, melyek a hely-
zet szükségéhez képest tánczdarabokból
állottak.

1836-ban Pesten teljesen a zene komoly
tanulmányozására szentelte magát. A Bu-
dán lakó Vásárhelyi Pálnál, a hires mér-
nöknél, kivel rokonságban állott, elég al-
kalma volt hazánk legjelesebb irodalmi fér-
fiaival megismerkedni, minek folytán Vörös-
martyval, Bajzával, Garayval, Szontághgal,
Erdélyivel sok estét együtt töltött. Egy ily
alkalommal (1842. okt. 14.) született a hires
Fóti dal zenéje. Vörösmarty t. i. azt mint
legujabb költeményét felolvasván, Thern
Károlyt annyira lelkesítette, hogy az oldal-
szobában álló zongora mellé vonulva, azon-
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nál zenét költött hozzá, s a dalt a kis társa-
ság még azon este nem kis lelkesedéssel ujra
meg ujra elénekelte. _ t

Ez időkben „Fóti dalán" kivül szinten
nagy elismerésben részesült Gaál Peleskei
nótáriusához irt zenéje, mely még 1838-ban
elkészült, s több mint száz előadás után ma
is él. E zenében — bár nem min-
denütt kiválólag magyar — sok az
eredetiség (többek közt „Hortobá-
gyi pusztán" sat. Thern jó humo-
rának eredménye), s az is fö ér-
dem, hogy elsö magyar kisérlet. A
késöbbi népszínművekben a zene
inkább csak egyes dalok összefér-
czelése, zenei kidolgozás nélkül.
A Peleskei nótárius inkább megkö-
zeliti az operetta eszméjét, s kár
hogy Thern oly hamar lelépett e
térről.

1841-ben mint a nemzeti szin-
ház második karmestere Gizul czimü
operáját hozta szinre. 1845-ben Ti-
hany ostromát, 1855-ben a Képzelt
beteget. Ezt megelőzőleg két évvel
1853-ban a buda-pesti zenedében
az összhangzat és zongora tanárául
választatott, mely hivatalait 1864-ig
dicséretesen folytatta, mikor aztán
fiai teljesebb kiképeztetése végett
egyidőre Lipcsébe költözött, hon-
nan a jelenlegi müvészi körutra in-
dult, már eddig szép eredménynyel
beutazván Belgiumot, Franczia- s
Angolországot. Nem soroljuk elö az
érdemes müvész dalait s zongora-
költeményeit, mert hisz ezek ugyis
közkézen forognak.

A testvérpár Pesten született:
Vilmos 1847-ben s Lajos 1848-ban.

Minden jeleseinket örömmel mutatjuk
be a közönségnek, s főkép jelenleg készség-
gel csatlakozunk .az ifju müvészeket párt-
fogásába vett közvéleményhez. Mert az, a mit
hangversenyeikben hallottunk, mindenesetre
a legjobb iskolázás

• fényes eredménye.
Óhajtjuk, hogy an- _:

nak idejében, akár !

az előadás terén ma- j
radjanak, akár köl- jv
tői terre lépjenek, : %

mindig több és több ..-- _
sikert arassanak, s

óhajtjuk főkép,
hogy nemzeti zenén-
ket bármelyik téren
szorgalommal, sze-
retettel, s lelkese-
déssel mi vélj ék.

Igy bizton szá-
míthatnak a haza
szeretetére s mél-
tánylására. B.

ténelemben soha sem játszott, miután a kisebb
terjedelmü erődítmények közé tartozván, több-
nyire az innen nen távol eső nagy várak: Szat-
már és Tokaj sorsát osztá, — velök együtt győ-
zött vagy bukott, s változtatta idők szerint urait.
Mindazáltal mint másodrangu vár, annak idejében
meglehetős erősség vala, kedvező fekvésénél fogva;
— ugyanis a vidék körülötte mindenütt lapos, és

Thern Károly.

bástyáit igen széles, mocsáros sánczárok védel-
mezte.

Különösen jó szolgálatokat tőn a török világ-
ban, mikoron a szerteszáguldozó török-tatár csa-
patok elül nem egyszer lelt Szabolcs nemessége e
várban menhelyet. Szabolcsvármegye különben
régen székhelyéül is Kis-Várdát használá, s gyű-

A kis-várdai vár-
rom.

Kis-Várda 2—3000
lakossal biró magyar
mezőváros Szabolcs-
vármegyében, közel a
Tiszához. Jelenleg hg.
Eszterházy, s a gróf
Barkóczy, Detrik, Czó-
bel, Elek, Erős, Eör-
dögh, Szerencsey.Vay,
Irinyi s több más nemes családok birják.

Mellette terül el egykori vára, melynek tömör
falai azonban már csak romokban gyászolják haj-
dani fenyőket. E vár igen régi eredetű: egykorú
az itteni letelepedéssel, mert hisz a Varia nevet
is ő adá a később, középkori szokás szerint, körü-
lötte keletkezett városkának. Nagy régisége mel-
lett is azonban valami jelentékeny szerepet a tör-

Kis-vard;ii rom. — {Greguss János eredeti rajza.)

I lései többnyire e most roskadozó vár termeiben
' tartattak. TWW •

A Zápolya-, Bocskay-, Bethien-, Rákóczi
György és Tökölyi-féle szabadságharczok idejé-
ben az Erdélyből előre törő magyarságnak min-
denkor utjában esvén, — igyekeztek elfoglalni,
hogy általa vidékét — melynek tősgyökeres magyar
népe mindjárt zászlaik alá állott — biztosan

birhassák. Igy azon időkben, mint áltáljában a
tiszántuli részek, legtöbbnyire a kuruczokat
uralta.

Eme századokban, ősidőktől fogva, a hajdani
hatalmas homonnai Drugeth grófok magánbirtoka
vala e vár, kik közül Homonnay Bálint, mint tud-
juk, egyike volt Bocskay diadalmas hadvezérei-
nek. Ugyancsak a Homonnay-család utolsó ide-

jéből, 1685-ből maradt fenn az ottani
levéltárban egy elég részletes leirása a
vár mindazon részeinek és tárgyainak,
melyek gróf Homonnay Zsigmondné
tulajdonát képezék. Ebböl látható, hogy
az erősség külső és belső várból állott,
melyekbe kettős felvonó hidak és erős
kapuk vezettek. Ágyu ekkor volt még
a várban hat, 18 szakállas, 17 muskatély,
megfelelő egyéb lőszerekkel.

1703-ban, midőn II. Rákóczi Fe-
rencz támadása kitört, s az eleintén fe-
gyelmetlen pórhad, a rendszerető feje-
delem boszuságára, az urak és nemesek
kastélyait fosztogatni kezdte: Szabolcs-
vármegye vagyonosabb nemessége a
kis-várdai vár falai közé vonta meg
magát a kuruczok elől, kik azután e vá-
rat is, a többiekkel együtt körültábor-
Iák. Miután azonban a fejedelem kó-
borló seregét mindinkább hadi rendbe
szoktatá, s Husztot, Kallót, Várad-
Olaszit stb. bevette, a váradi ráczokon
fényes diadalt aratott, a németeket pe-
dig Szatmár és Tokaj váraiba beszo-
rítva tartá, — szóval szerencséje elő-
haladt: Szabolcs lelkes nemessége sem
nézheté tovább tétlenül a dolgot, meg-
nyitá a vár kapuit, s tárogató-harsogás
mellett, lobogó zászlókkal vonult Rá-
kóczi táborába, a bűségesküt leteendő.

Igy jutott Kis-Várda birtokába Rá-
kóczi, a ki azonban megszemlélvén e
várat, erődítményeit — mint az ujabb
hadműtan szabályainak többé meg nem
felelőket — lerontatá, a nemsokára szin-
tén hatalmába került Szatmár és Tokaj

váraival együtt.
Ekkor szünt meg tehát Kis-Várda erősség

lenni; de azért kétemeletes, erős főépületét a ter-
jedelmes melléképületeit a kuruczok élelem- és
hadiraktárul folyvást használák. Rákóczi maga is
többször megfordult itt: igy pl. 1707. végén,
midőn'az ellenség elől Erdélyből kiszorult, a mint-

egy 12,000 főnyi ne-
mességet ide gyülekez-

^3Ü f̂jí̂ r_~ ẑ=:r?i_ téte, 8 itt osztatá őket
~~^jz ~ ~ - I " ~ ~ szélylyel téli szállások-

- —r ra, Szatmár, Szabolcs,
Zemplén, U n g , Be-
reg, Ugocsa és Mára-
marosvármegyékre s a

__ hajdu városokba. T o -
~_ ~-~~~ vábbá 1711 elején is,

midőn, már a szatmári
békealkudozások meg-
kezdésekor, a kis-vár-
dai sikra — mint tá-
borhelyül igen alkal-
mas térre — gyüjté ösz-
sze lovassága legna-
gyobb részét, s az ezre-
deket maga előtt el-
léptetvén, nagy hadi
szemlét t a r t o t t , mely
után a tiszteket a vár-
ba hivatá, s ott haza-
fias beszédben fejtegeté
előttük az akkori hely-
zetet.

Es ez vala a kis-
várdai vár falai közt
végbement utolsó tör-
téneti esemény; a ké-
sőbbi időkből legfö-
lebb még csak azt em-
lithetjük föl, hogy
Krucsay Márton — a
kuruczvilágban tiszán-
tuli főhadbiztos, majd

1 7 1 b itf
tuli t

Rákóczi javainak praefectusa 1719-ben, mi
Szabolcsi főispán, hűtlenségen ért nejét, a rég*
magyar törvények szigorával élve, e várban 16'
fejeztetette.

A jelenkor kegyenczei füstölgő gyári kémé'
nyék; ápolást az ős idők várai nem várhatnak
többé.
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B. Jósika Miklós lakása Szurdokon.
A magyar regényirodalom egyik elsőrendü

bajnokának s különösen a történeti regény tulaj-
donképi meghonosítójának hazánkban, a hazafi
érdemeiért is oly tiszteletre méltó Jósika Miklós-
nak szurduki lakását tünteti föl jelen képünk, a
bájos környezet egy kertrészletével.

Olvasóink, kiket a nehány év előtt
száműzetésében elhunyt költő oly gyak-
ran vezetett a képzelet szárnyain a mult
dicső emlékei között, kik alkotásaiban
annyiszor találtak gyönyört, s kik előtt
Erdély történeti neveit oly népsze-
rűekké tette vonzó leirása, bizonyosan
örömmel fognak e képre tekinteni. Az
ősi lakot látják magok előtt, melynek
falai közt Jósika legjobb és legkedvel-
tebb történeti regényeit: Az utolsó Bá-
thorit. A cseheket Magyarországon,
Zólyomit és Zrinyi a költőt irta. Köztu-
domásu, hogy Jósika rendesen egy ivet
irt mindennap, s a nap megmaradt ré-
szét baráti társaságban, férfias mulat-
ságban, nevekedő gyermekei körében,
könyvei közt és kertje árnyas sétányai
alatt megosztva töltötte. Rendesen ko-
rán kelt s reggel dolgozott; de gyakran
történt, hogy éjjel fölébrett s a gondo-
latot, mely éber lelkében támadt, azonnal
papirra tette; ilyenkor a legszokatlanabb
éji órában is hosszasan csillámlott abla-
kán a lámpavilág.

Szurdok kis oláh falucska, mely alig
80 házból áll, Erdély Belső-Szolnok me-
gyéje egyik szélső pontján, hol Közép-
Szolnok, Doboka s Kővárvidék határai
érintkeznek vele; Dééstől a megye fő-
városától hét mértföldnyire fekszik. A
költő e kis oláh faluban, önmagán, házi
körén s látogató barátain kivül semmi
társaságot nem talált. Mégis kedvencz
helye volt az neki, s a forradalom előtt
többnyire ott töltötte az egész évet. A
munka és a képzelődés vidámmá tették
napjait. A kivel ily két őrangyal lakik egy fedél
alatt, nem ismeri az unalmat. Nem messze volt
hires barátja, b. Wesselényi Miklós, Záibón;
.gyakran fölkereste a Grafenbergből világtala-
aul hazatértet a forradalmat megelőzött utolsó
években; mint viszont őt is Wesselényi ven-
dégei.

A szurduki ős csa-
ládi lak történetileg is
nevezetes. _^c-IrsT

Itt ebédelt 1705- ^ j S S S f t i
ben nov. 11-én a kas- A=^^_==_-ir -íf^_ _
tély akkori urával IL ?^"~^ZT^ I=~~ "="
Rákóczi Ferencz,
don hirül vette, hogy
Herbeville német tá-
Wnok, 25,000 ezerből
álló seregét Zsibónál
Megtámadta, s a Sza-
mos partjain a Pisz-
kolcz hegye alatt elte-
rülő térségen foly már
a harcz. A fejedelem
azonnal lóra veté ma-
gát, de Szurdokról

jnenve, seregéhez nem
közelíthetett; csak az
emlitett hegyre ment
*G} 8 onnan tekintett
Vlssza, a vesztett csata
után serege romjaira.
A hegyet azóta a nép
•Rákóczi hegyének ne-
V ezte el s annak ne-
V e z i ma is; kopasz
csúcsa Szurdokról jól
^tszik

náé, melynek köveit a hagyomány szerint a szom-
széd Tihó helységből hordák ide s Tuhutum vára
romjaiból épült, mely még a rómaik korának volt
maradványa.

Gyönyörü és festői e tájék s általában Szur-
dok környéke, melynek középpontját ez ősi lak
k é i P k i Fképezi.

pj
Pataki Ferencz.

Thern Vilmos és Lajos.

Az egri nők.
(Székely Bertalan festménye.)

A képzőművészeti társulat műcsarnokában
közelebbről egy kép állitotta meg maga előtt az
értőket, a műkedvellőket s mindenkit, kinek csak

mi- JS^ ±=: _ zi _^_ _===

Ez volt II. Rákóczi
Ferencznek e hadjára-
t b a n utolsó csatája,
helyben 6000 emberét
veszté.

A szurduki lakkal
szemben egy lombkoszorus hegyorom áll s annak
tetején kup alaku sírbolt faragott kövekből ké-
szitve doriai oszlopokon; itt nyugoszszák a néhai
«oltő ösei örök álmukat, ö t idegen föld hantja
takarja. Alább sziklaüregbe nyiló kőpinczébe
juthatni, egy barlangszerü nyilason át, mely mes-
terségesen van bevágva.

A képünkön látszó torony az udvari kápol-

B. Jósika Miklós lakása Szurdokon. — (Fénykép után Greguss János.)

a legkisebb érzéke van is a művészi alkotások
iránt. Kitünő történeti festőnk Székely Bertalan-
nak Egri nőiről szólunk, mely miután Bécsben is
ki volt állítva s feltünést okozott, most a képző-
művészeti társulat kiállításában vendégszerepel,
s melyről most már bizonyosul mondhatjuk, hogy
nemsokára legilletékesebb helyére, a nemzeti
muzeum képtárába kerülend, és pedig a mű tár-

gyának: a régi egri nőknek méltó utódai, a mos-
tani egri nők áldozatkészsége s műbuzgalma
folytán.

Olvasóink közül azok, kik a fővárostól távol,
el vannak zárva az alkalomtól, hogy ez érdekes
festvényt megszemlélhessék, bizonyosan szivesen
veendik, ha némi ismertetést adunk róla, mi leg-
alább fogalmat nyujthasson az egésznek compo-

sitíójáról s hatásáról.
A tárgy ismeretes. 1552-ben, midőn

a török majdnem két száz ezerrel os-
tromlá az alig két ezer védette Egert, a
várbeli nők hősies elszántsága is segi-
tett a férfiaknak a vár megtartásában.
A nők rohamok alkalmával forró vizet,
olvasztott szurkot, súlyos köveket ontot-
tak az ostromlók fejére; s volt példa,
hogy nő s leány, karddal kezében űzte
vissza a vár fokára feltörekvő ellensé-
get, volt, hogy a halálos sebbel lerogyó
férj kezéből a nő ragadta ki a fegyvert,
hogy boszut álljon megölt hitveseért.

íly tárgy, egy Ízléstelenebb s ke-
vésbbé gondolkodó festőnek mint Szé-
kely, talán olcsó hatás eszközeivel ki-
nálkoznék. Hősködő amazonokat fes-
tene, kik semmi más motívumból,
mint hogy vitézkedjenek, kardot csör-
getve, talán pánczélosan s piros csiz-
mában sarkantyúsan csoportosulnának
a vár falára.

Székely máskép fogta fel a dolgot;
ő a nő hősiességét is nőiesnek tűntette
föl, s ezzel művészibb és valódibb hatást
biztositott magának.

A hat láb magas kép előterében, a
törököktől megmászott vagy megmászni
próbált vár fokán, teljes világitásban áll
az egri nő. Kezében a hirtelen csapás
után görcsösen tartott kard van, — de
férje kardja, ki épen lerogyott s örök
álomra hunyta szemét, kinek elhalt
megnehezült kezét balkezében tartja
nője még, míg jobbjával a tőle elejtett
kardot ragadta el; azt a törököt sujtotta

vele, ki férjét elejté, s így a nő hősiességét a sze-
rető szív boszuja irányozza.

Az alak ily előállítása, a helyzetnek teljes s
művészi fölfogására mutat. A kivitel teljesen
méltó a fölfogáshoz. A nő alakja egészen egyene-
sen, magasan vaa adva, s a plastika által szüksé-
gelt hajtásokat a ruha redőzete, kiváltkép a bő

fel öltöny adja meg,
mely elől nyitottan,
balfelől festői redők-
ben ad nagyvonalú hul-
lámzást a rajznak. —
A ruházat színezete
élénk, a nélkül hogy
kiáltó lenne; a kezek
és karok mozdulata
erélyes, határozott, ki-
fejező. De a mi az
egésznek megadja az
ihlet jellemét, az arcz
kifejezése. A halálra
elszánt bátorság, a
mély szomoruság s a
gyöngéd nőiesség ol-
vad össze ez arczon,
mely kibomlott fürtéi-
vel, nemes szabásával,
s a háttérben égő vár-
tól reá vetett gyönge
fénynyel oly meglepő
8 meginditó hatást
gyakorol a nézőre.

A festmény többi
alakja, így ir rólok a
„Főv.L." — mind mel-
lékes alak, továbbma-
gyarázója az esemény-
nek. A központtól balra
két nő egy kővel ra-
kott kosarat emel, (a
szélső szép festői moz-
dulattal,) jobbra ismét
nőket látunk, kik tüzet

készülnek az ostromlókra dobni. Van férfi-alak is, 8
a nőket sehqlsem látjuk valami vérengző foglalko-
zásban. Az előtérben az ostromló törökök vannak
létrafokokon; egy-kettő pedig elterülve a bástya-
fokon.

De azért ninos {túlterhelve e kép sem ala-
kokkal, sem fölösleges staífage-okkal. A festesz
csak annyit hozott össze, mennyi az esemény élén.
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kitésére szükséges volt, s ezek ker-k, mozgalmas
csoportozatban vannak összeállitva.

Művészi átgondoltság s öntudatos működés
van az előállításon. A müvész egy nagy, szétágazó
gomolyagból egy jelenetet vett föl, s ezt sikorrel
ragadta ki. Kerekded fölfogása az egé^z. milyet
nem igen láttunk hazai festészeinktől. A fölfogás- |
ban van a mű hatása, s mellékes eszközökre, minő
például a hatásos világítás, a festesz nem is gon-
dolt. A főalakon kivül valamennyi alak félárnyban
van, s a főalak világítása sem erőszakos hatásért,
hanem a központ élénkségeért történt,

A technikai rész is szerencsésen sikerülf. Az
ecsetkezelés szabatos , a szineknek ereje van. Az
alakok domboruak, külön válnak; s a szinek is-
métlésével vagy egyhangúságával nem találko-
zunk. Tarkasággal sem lehet vádolni, mert a szi-
nek természetesen változnak, vegyülnek. A tűz
fénye a háttérben levő alakok körvonalainál van
fölhasználva, 8 így itt az árnyban egészen más
domborítás alá esnek, mint az előtérbeliek, melyek
a jközelség széles vonalú árnyaival vannak dom-
borítva.

Átalában e mű, nem kételkedünk kimondani,
történeti festménycink sorában elsö rangu helyet
foglal el. Átgondolt és nemes fölfogása, művészi
szerkezete és kivitele egyaránt biztosítják neki e
rangot. Székely, határozott nagy tehetségé-
nek ujabb jelét adta benne, s annak, hogy még
folyvást halad, mindig legjobb művei közt — a
legutóbbi. Történeti festészetünk tőle méltán a
legtöbbet várja, azt: hogy idővel iskolát alkosson,
irányt adjan s történeti festészetünket tulajdonkép
megalapitsa.

Rövid ismertetésünk elején említettük, hogy
az egri nők megvétele az egri nők által, a nem-
zeti muzeum részére már biztositva van. Ez ügy
a lapokban egy pár feleselésre szolgáltatott volt
alkalmat. Lelkes egri hölgyek pénzt gyüjtöttek
magok közt épen e czélra; később némelyek, az
egri nő-egylet kebelében, arra a gondolatra jöttek,
hogy hasznosabb volna azt a pénzt valamely „jóté-
kony" czélra adni; mintha a hazai művészet s épen
a történeti festészet pártolása nem lenne szintoly
nemes es magasztos honleányi tett, mint bármely
u. n. jótékony czél. Az egri nő-egyl< t véleménye
e kérdésen megoszlott. De az ügy a lelkes és
műértő Nánásy-Csernyus Amália úrnő kezeiben
volt, ő folytatta s bevégezte a gyüjtést s most már
a kép megvétele a muzeumi képtár számára biz-
tositva van. Nem tehetjük, hogy a derék honleány
8 lelkes társai iránt szerény elismerésünket részünk-
ről is nc nyilvánitsuk. A hazai müvészet ügye oly
fontos, s körüle a vagyonosak és a nemes izlésü
hölgyek föladata oly nagy, hogy az egri hölgyek
tettét csak örömmel jegyezhetjük föl.
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///. A harmat és a dér.

Végrehajtott nyomozásainkból meggyőződ-
hetünk arról, hogy a melegség olyan, mint egy
kalitkába rekesztett vad madár, mely egy pilla-
natig sem ül nyugton, hanem untalan, szakadatlan
vergődik s minden áron szabadulni akar, még ha
vesztébe kerül is menekülte. Röviden és himezet-
lenül szólva, egy test sem marad soha egyenlően
állandó mérsékletben, hanem mindig és szakadat-
lan hül. Hül, a mint láttuk, közlés, hül olvasztás,
hül gőzölgés és hül nevezetesen kisugárzás által.

A figyelmes olvasó ne kérdezze tőlem, hogy
„mikor hevül hát a test?" Mert, ámbár világos,
hogy hevüluie kell, mielőtt hűlhetne, de imez eset
vizsgálata nem szükséges a most felvett tárgy
magyarázatára. Máskor.ha Isten éltet és olvasóim
kivánni fogják, a hevülés miben létéről s okairól
is fogok egy pár czikkei szolgálni. Most nyomoz-
zuk még egykevéssé utjában a kisugárzó me-
legséget.

Midőn a melegség a testből kisugárzik, két
eset fordulhat elé. — (Itt ha ismétlünk is egy ke-
veset, nemcsak nem árt, hanem a dolog világos-
ságára szolgál is.) — Vagy akadálytalanul foly-
tathatja utját, vagy más testbe ütközik a sugárzó
ir elégség. Az első esetben, mint láttuk, nyom nél-
kül elenyészik. A másodikban, ha levegővel talál-
kozik, ez csaknem semmi akadályt nem vet neki,
és ilyenkor is elvész. Ha ellenben folyó vagy szi-
lárd testbe ütközik, ez a szabaduló madarat ujra
felfogja s átalában szólva, felmelegül vele. Átalá-
ban, mondám, mert mint tudjuk, vannak több keve-

sebb mért kben átsüthető testek is, melyek a meleg
sugaraknak egy részét átbocsátják.

E'iből a következik, hogy bekerített és fedett,
awagy csak szilárd tárgyaktól tömötten keritett
helyen semmiféle sem találván menekülő inat a
melegség sugarai, az olyan helyt levő testek egy
másra sugarazván,kölcsönösen melegítik egymást.
mi által a hüiés folyama nagyon késlelődik. Ennél
fogva történhetik meg, hogy oly szobában, mely-
nek egy fala sem áll szabadon, a fútés megszűnte
után órákigsem váltónk bár egy foknyit >s a mér-
séklet. Szabad helyen ellenben, hol felfelé semmi
sem álla sugarakban menekülő melegség ellenébe,
szükségesképen nagynak kell lenni a veszteség-
nek. Mekkora lehet már a veszteség földgöm-
bünk 9 millió négyszög mértföldnyi, — 90 ezer
millió holdnyi— felszínéről, a melyről a melegség
sugarai akadálytalanul oszlanak szét a világ üre-
gébe! Kiszámítását nem is kisértjük meg, ha-
nem azt az átalános igazságot húzzuk ki belőle,
hogy a mi földgömbünk is, mint minden más
test rajta és kivüle szakadatlanul és örökké hűl
és hült teremtése óta, akármennyire is veszszük
létezése idejét. Ára de ez ne aggaszszon minket a
jövendő sorsa iránt; mert a bizonyostól alig kü-
lönböző valószinü igazság az, hogy valamint nem
hűlt a föld felszíne mérséklete a közelebbről telt
2—3 ezer év alatt '/, foknyit, ugy a most követ-
kező egy két pár ezer év alatt sem fog annál töb-
bet hűlni. A teremtő egyszersmind megtartó is.

De mivel sem a természetnek a teremtő által
alkotott törvényei, sem róluk kitanult igazságok
egymással nem ellenkezhetnek, puhatolnunk kell,
mi az oka, hogy az a kétségtelenül folyó teménte-
len veszteség hosszas idők folytán is ily kevéssé
mutatkozik a tapasztalásban, az egész földre
nézve. A legtermészetesebb magyarázatot egy
mindennapi példa juttatja eszünkbe. Midőn lat-
juk, mily teminfelent költ sok egyén, sok család,
város, még ország is, és még sem szegényedik
évek' hosszu során át, azt gondoljuk reá, hogy
előttünk ismeretes vagy ismeretlen jövedelemfor-
rások kell hogy megtérítsék a költekezés okozta
veszteségeket. Épen igy kell vélekednünk a föld
veszteségére nézve, melyet a kisugárzás által fő-
kép a felszinen szenved, és a melynek roppant
nagyságáról némi csekély fogalmat adhat a kö-
vetkező számitás. Európa terjedelmét 300 ezer
négyszög mértföldre, s egy holdra csak egy font
harmatot vetve, egyetlen egy derült éjen annyi
melegség sugárzik ki erről a felszínről, a mennyi-
vel 3 millió mázsa jeget vizzé lehetne olvasztani.
Ez az eredmény pétiig a valóságon nemcsak jó-
val, hanem többszörösen alul áll. Hát még ha az
egész földre kiterjesztenők a számitást?!

Most már a melegséget megtérítő vagy ki-
pótló forrásakat nyomozva, csak hármat birtak
felfedezni a tertnészettanárok.

Egyikre az a tapasztalat vezetett, hogy ha a
földbe kisebb-nagyobb mélységre beásunk, hová
tovább több mérsékletet lelünk, még pedig annál
többet, minél mélyebbre haladunk. Példát ád erre
minden pincze, továbbá a bányák, a sóaknák, leg-
szabályosban pedig az artézi vagy is fúrt kutak.
Az utóbbiak ugyanis minél mélyebbre vannak
fúrva, annál melegebb viz szökik ki belőlök. A
tapasztalványok annyira összeegyeznek, hogy nyo-
mukon kimondhatni, hogy a föld felszinen alól
minden 20 ölnyi mélységre egy-egy fokkal szapo-
rodik a melegség. Mindezekből végre az a követ-
keztetés, hogy mélyen a föld felszíne alatt a me-
legségnek oly kiapadhatatlan, vagy legalább iszo-
nyu hosszu idő alatt apadó tőkéjének kell lenni,
mely a felszinről kisugárzó melegnek legalább
egy részét megtéríti. Milyen természetü legyen
már az a tőke, a melegségnek az a dús forrása, az
iránt raegoszolnak a vélemények. E részben mára
tapasztalványok és kisérvények segitsége meg-
szűnvén, az egyenes következtetések helyett csak
inkább vagy kevésbbé hinnivaló hozzávetésekkel
szolgálhatnék olvasóimnak, arra a veszélyre, hogy
maholnap egy más tudós a korábbiakat megczá-
folva ujabb hozzávetéssel áll elé, mely későbbre
ismét másnak ád helyet s mindnyájoknak csak az
a vége, hogy nem tudjuk. De hogy egy sajátszerü
hőség a földgyomrában létezik, sőt olykor vagy
tán mindig élesztődik, támad is, arról a feljebb mon-
dottakon kivül a vulkánok vagy tűzokádó hegyek
is tanuskodnak.

De, mint emlitém, e még nem volna elég a
veszteség megtérítésére. Mert ha csak az pótolná
a meleget, éjjel és nappal, télen és nyáron, a föld
sarkainál és az egyenlítő alatt, mindig és min-
denütt egyforma volna a mérséklet. Már pedig
igen is jól tudjuk, hogy nem ugy van. A meleg-
ség második forrását épen abban leljük fel, a mi

földünk veszteségét okozza: a sugárzásban. Tud-
juk már, hogy minden test, legyen több vagy ke
vesebb melege, folyvást és untalan süt vagyis su-
gárzik. No már, csak a millió meg milliónyi égi-
testek, melyekkel földünk — bármi távolságra —
környezve van, ugyanazt teszik. Valamennyié-
nek, egyen kivül, azonban édes kicsiny hasznát
veszszük e tekintetben. De valamit mégis, mert
azok a parányi különbségeket mutató érzékeny
szerszámok, melyekről közelebbi czikkemben szó-
lottatn, még egy magános csillagnak is, pl. a Siri-
usnak észrevétetik a sütését, és bármi parányi
legyen is egyé, de mindnyájuké együtt több a
semminél. Hanem aztán egyikök: a Nap, bezzeg
kitesz magáért és mindenikükért. Mind arány-
lagos közelségénél, — hiszen csak 20 millió mért-
földre van tőlünk, holott Jupitert 100, Saturnust
200 millió mrU. távolságról süti, — mind nagy-
ságánál fogva, oly erővel süt, melyet leírnom alig
szükség, mivel mindnyájan ismerjük. Nagyságá-
ról a Napnak fogalmunk lehet, ha azt mondom,
hogy az egész földgömbhöz képest legalább is
akkora, mint Magyarhon legnagyobb temploma
egy kisded lapdához képest. És minő iszonyu hő-
ségnek kell a Nap felszinen lenni, képzelni nem,
de gondolni lehet abból, hogy ámbár az e^ész
föld a nap sütésének csak 238 milliomod ré-
szét kapja, a Napnak ide jutó egy évi melege 15
ölnyi vastag jégkérget el birna olvasztani rajta, s
egy tányéron egy kis ujjnyi vizet, a hol függőle-
gesen süt reá, egy percz alatt 5 fokkal feljebbi
mérsékletre emelni. Ennyi s több különbség van
két hévmérő mutatásai közt is, ha egyiköket a
Nap süti, a másik mellette árnyékban függ.

Csak az a baj, hogy a Nap a sugárzása által
eszközölt meleg térítését nagyon egyenetlenül
osztja meg a föld felszinen. Elsőben is tudva van,
hogy a földgömbnek csak felét süti és sütheti
egyszerre. Ennélfogva a föld felszínének bármelv
pontja a 24 órából 12 alatt akadálytalanul és téri-
tétlenül hűl. Ezen a bajon az által van egy rész-
ben segitve, hogy a nappali melegedés nagyobbára
több, ea kedvező körülmények közt sokkal több.
mint a sugárzás általi veszteség. Másodszor a föld
felszínének mintegy V,0-de van oly helyzetben,
hogy a Nap sugarai csaknem függőlegesen, és \<*y
egész erejÖkben löveljenek reá és itt is csak dél-
tájban. Máskor és másutt inkább vagy kevésbbé
oldalaslag érik, sőt csak elsurrannak mellette,
mint a föld sarkainál többnyire és napkelte 8
nyugtakor mindenütt. Az igy keletkező különb-
séget a természet bölcs alkotója az által egyenlíti
ki, hogy a kedvező helyeken fölhevült föld a vele
érintkező levegőt fölhevítvén, az által légvonato-
kat és szeleket csinál. Ezek aztán az egész lég-
burkot — atmosphaerát — örökös mozgásban
tartják, s a különböző mérsékleteket összekeverik,
az északi vidékek zordon éghajlatát enyhitik, a
forró-övbeliek hevét mérséklik.

Mindezek által azonban a teljes egyenlőség
korán sincs eszközölve. A forró övbeli vidékek
hév jellemöket, a földsarkiak Örökös jegöket foly-
vást megtartják. A közbeeső, ugynevezett mér-
séklett öviek pedig a négy évszakon át a legszél-
sőbb mérsékletek közt minden változáson átmen-
nek, melyek közé tartozik a föld felszínének és a
légkörnek az az állapota is, mely a harmatot és
dért okozza. Mielőtt azonban ennek tüzetes meg-
v'natásahoz fognánk, a sugárzás által vesztett
melegség megtéritésének har.midik módjával is
meg kell ismertetnem az olvasót.

Tessék csak reá emlékeznie a közelebbi czik-
künkben emlitett kisértvényre, mely szerint egy
hevített vastábla meghűlését egy más közönséges
mérsékletü vas- vagy más tábla — ha lapjokkal
állanak szemben egymással — tetemesen késlelteti.
Ezt a tapasztalványt mindennap megtehetjük
nagyban, minden mesterséges kisértvény nélkül a
természet rendes folyásában. Valahol ott t. i. a
föld felszine fölött valami ellenző lap, ernyő van
vizszintesen, bármily távulságra helyezve, ennek
visízasugárzása a földszine sugárzásával szembe,
annak a melegségben szenvedett veszteségét meg-
téríti s kihűlését gátolja. Ilyen ernyők az epületek
ersszei, oldalt nyitott szinek fedelei; ilyen egy
ezovek- vagy kan') lábakon kiterjesztett gyékény
vagy ponyva; de ilyen mindeniknél hathatósabb,
mivel terjedelmesebb az a fellejből, bármily vé-
konyból, álló réteg, mely az ugynevezett borult
eget okozza, és az általa fedett sokszor igei nagy
darab vidékek, néha egész tartományok földje
sugárzását megtéríti. Ugy, hogy ily esetben csak
annyira hűl a föld, a mennyire a netalán hűvösebb
levegővel való érintkezése és a kigőzölgés kény-
szerstik hűlni, a mely veszteség ellen aztán, sza-
bad ég alatt, nincs ovószer. Ezt hát jól meg kell
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különböztetni a kisugárzás általi hűléstől. Ismer-
tető jele az, hogy a földnek a levegővel való
érintkezés és kigőzölgés által a hűlt szine nem
mutat alább való mérsékletet, mint a vele szom-
szédos levegő.

Az akadálytalan sugárzás ellenben alább való
mérsékletre hűti a föld szinét — nemcsak a földét,
hanem a rajta levő tárgyakét is — mint a milyen
a velök érintkező levegőnek van. Ez tehát a meg-
különböztető jel a sugárzó hülésre nézve. Könnyü
erről meggyőződni egy egyszerü kisértvénynyel.
Egy kurta gyepes vagy épen kopár helyen feszit-
sünk ki, teszem egy rőfnyi magas, czövekekre
egy gyékényt vagy ponyvát. Ezzel készen levén
egy derűlt este napnyugta után, vagy korán reg-
gel tegyünk ki három jól egyező hévmérőt. Egye
a készítettük ereszen kivül kis távolságra, és ugy,
hogy csak a gombja legyen a földbe vagy gyepbe
rejtve, szára pedig felálljon. Mást, hasonló hely-
zetben, a ponyva alá, a szélén belől egy pár arasz-
szal. A harmadik hévmérőt pedig akaszszuk
öiásodik felibe, ugy hogy a levegő szabadon
érhesse. Készülményünket a nevezett időben és
körülmények közt szemmel tartva azt fogjuk ta-
pasztalni, hogy a külső hévmérő mindig alábbvaló
mérsékletet mutat, mint a ponyva alatti, melynek
hasonlókép földbe van rejtve a gombja, és gyak-
ran tetemes különbséggel. A ponyva alatti két
"évmérő ellenbea vagy egyforma fokot mutat,
Vagy csekély különbség lesz köztök. Az utóbbi
esetben pedig igen gyakran melegebbet mutat a
'öldi,mint a szabadon függő hévmérő. Hivesebbet
csak akkor, ha kisértvényünk folyta alatt a lég-
vonat hirtelen megváltozván, déli meleg szél kezdi
^rni a szabad hévmérőt. Es ha még egy negyedik
névmérőt is akasztunk a külső felibe a szabadba,
ez az irt körülmények közt, — u. m. derült időben
ŝ napnyugtától keltéig, — magasb fokot mutat

rendszerint mint a földi, s a különbség köztök
ünndig növekedik egészen napkeltéig, minthogy
az alatt szüntelen hül a föld felszine.

De tapasztalunk ez alkalommal igen gyakran
egy még nevezetesebb jelenséget is. Ázt t. i. hogy
a föld felszine a ponyva fedte helyen kivül meg-
nedvesedik, és sokszor annyira, hogy a nedvesség
Cseppekben gyül rakásra, azaz harmatot alkot;
nolott a ponyva alatt merőben szárazon marad
f\é,r a gyep, akár a föld. És oly szembetűnő ez a
jelenség, hogy a kifeszitett ponyva szélei alatt
élesen kijelelt határvonalat látni, melyen kivül
harmatos, nedves vagy legalább nyirkos, belül
rajta psdig egészen száraz a föld. Valaki azt
Mondhatná ugyan, hogy ebben semmi különös
Bincs, mert valamint az eső, ugy a harmat is, a
Ponyvától gátolva alája nem eshetik és igy termé-
8zetes, hogy szárazen marad a föld. Még hinni-
valóbbnak látszik ez a feltételes magyarázat, ha
^ g a m megtoldom azzal az adattal, hogy a pony-
vának magának is a felső szine megnyirkul vagy
^ g is harmatosodik, holott az alsó vagy belső
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A jelenkor vademberei.
A polgárisultság nagyszerü műveit gyönyör-

rel szemléli az ember; mig szánalomérzet vesz
rajtunk erőt, ha másfelől azokra tekintünk, kiknek
embernevezetök mellé kénytelenek vagyunk oda-
függeszteni a „vad" szót, sőt gyakran hajlandók
vagyunk az ember nevet egészen kitörölni.

E lapok olvasói a párisi világkiállításról köz-
lött czikkekböl is láthatták, mily magas polezra
emeli a tudomány a teremtés remekét az embert;
jelen közlemény

fokán
ezzel ellentétben
élő nemzetekhez

a miveltség
viszi el az

,Z l ne szárazon marad, vagy csak a rajta átszivárgó
arinatviz nyirkositja meg. De igy isj ugy is bi-

z°ny csak látszik az, és az esőről vett hasonlat
^erőben téved. Mert feltéve, hogy bizonyos tekin-
<jtben mégis engednők e kifejezés helyességét:

"'eesett a harmat," — mit ugyan szoktak hasz-
alni, — oly magasról, a milyenre ponyvánkat

^eszitettük, soha sem esik a harmat. Nem is látta
^ jjki soha is esni, hanem csak megjelen egyszerre

to»d, a gyep, a növények s más a szabadba ki-
^ e t t tárgyak felszínén. Ehhez tökélyesen és min-

e n tekintetben hasonló megjelenést eléidézhetni
e ,

esterségesen is. Vegyünk elé pl. egy üres üveg-
gé K?^*'. törüljük meg, nagyobb biztosság okáért,

külsejét száraz ruhával, s letevén az edényt az
ié L- a» töltsük meg hamarjában jó hideg, ha lehet
L ̂ "'degségü vizzel. Csak annyi idő kell neki,

legalsóbb
olvasót.

Az indusok nem szeretik magokat lefestetni,
mert azt hiszik, hogy a másolat az eredetinek van
hátrányára, az élethűséget csak ugy lehet a képbe
önteni, ha abba az élőpéldányból kölcsönöznek
életet, s ha a festménynek valami baja találna
történni, azt az élőlény is sziikségképen megérzi.
— Egy angol festő Katiin maga ellen lázitotta a
siukat, midőn főnöküket arczélben festette le.
„Miért hagyta ki, kérdezték, az arcz másik olda-
lát? Matcsega mig soha sem fordult oldalvást
fehér embernek." — Erre Schenko az ő vetély-
társa azt jegyezte meg: „az angol jól tudja, hogy
te csak félember vagy, azért festette le csak a fél
arczot, mert a másik semmit sem ér." E gunyos
czélzás a két vetélytárs közt élethalál harczot
eredményezett, s történetesen Matchegát a nyi
épen azon az arczán találca halálra sebezni,melyet
az angol nem fes'ett le. — A festőnek a főnök
rokonai boszuja elől három hónapig kellett a va-
donban bujdokolni.

* t o §y áthüljön az edény oldala s legott megharma-
* i» , a külszíne, vagy a mint közönségesen és

^eni helyesen szokták mondani: „megfogja a pára."
, Üveg kihült oldala ugyanis a szoba levegőjé-
j " mindig, s a lakottakban még sürübben lebegő

látatlan vízgőzzel érintkezésbe jővén, melegsé-
Wu • m e g f o 8 Z t J a ' v l z z é változtatja, mely is a hozzá

i U a z

m'\ tökélyesen meg-
magyarázatát, még jobban mint

türi * ' ! i e ^ i n i elenyészik; de mi nem engedjük a
lományunkat elröppenni, hanem alkalmazzuk a
rnaatra. ÍV^«-A ki\vfltk i

De a mennyire gyülölik az arczképfestést,
annyira kedvelik másfelől testeknek tattowirozá-
sát (karczolását). — Söt a keletindiai szigetlakok
füleiket csaknem vállakig huzzák le. — A siuok,
s több amerikai törzs a koponyát lapítják meg;
az afrikai vademberek fogaikat fűrész-alakúvá
reszelik; a niambinák, egy kafferfaj, borsónyi
mesterséges szömölcsökkel ékesitik homlokukat le
az orr hegyéig.Más ausztráliai vadak mesterséges
forradásokkal szépitik mellöket. Tasmaniában a
szép nem egy előfogat rántat ki. Formoza lakói
egész testökre különféle alaku, és szinü virágokat,
fegyvereket metszenek ki, ugy hogy felbőrük va-
lami sávolyos szövethez hasonlit.

Tudományuk ép oly hátra áll, mint művésze-
tök. Harmincz ausztráliai nyelv átvizsgálása után
kiderült, hogy csak az első négy számra van kife-
jezésök. A természet e vad gyerekei még egy ke-
zükön levő ujjaikat sem tudják megszámlálni. A
„György király" öblénél lakók közt már az ötö-
dik szám a „roppant sokat," jelzi, s a milliókat
csak az öttel fejezik ki. Dr. Rac, ki sokáig tar-
tózkodott az eszkimók között, azt beszélte, hogy
az eszkimó nagy zavarba jő, ha gyermekeinek
számát tudakolják; ujjaikon számolgatnak, s vég-
tére is mint háládatlan munkával felhagynak a
számitással, pedig csak 5 — 6 gyermekök van.

Legundoritóbbak az emlősök közt, mert em-
bereknek alig merjük őket saját nemünk meggya-
lázása nélkül czimezni, a hottentották. Testöket
bizonyos zsiradékkal kenik be; hajukat bemázol-
ják zsír és korom vegyülékkel, azután arra port,
homokat hintenek, a mi mint fekete ezément cson-
tosodik meg fejükön. — A bőrt, melyet hátukon
hordanak, s elölről összekovácsolnak, sohasem
vetik le, magokkal viszik sirjokba. Ékszerök vas,
réz és elefántcsontgyürü, továbbá a bőr, melyet
szükség idején tápszerül ia használnak. Mihelyt
közülök valamelyik megöregszik vagy munkakép-
telenné válik, körükből száműzik, bezárják egy
külön kunyhóba, s halálra éheztetik.

A Fiji szigetlakóknál az apagyilkosságot
nem tartják bünnek, ősi szokás ez azok között,
melynek az áldozatok önként aláadják magokat.
— Néha a családatya figyelmezteti övéit, hogy az
ő ideje már lejárt, másszor a gyöngéd családta-
goktól jő a kezdeményezés. Egy hittérítő beszéli,
hogy egy fiji meghívta őt anyjának temetésére. A
lelkészt nagyon meglepte, hogy a halotti menetben
nem látta a gyásztisztesség tárgyát. Kérdezőskö-
désére a fiji egy öreg asszonyra mutatott, ki a
legjobb kedélylyel biczegett elől. Egy négy láb-
nyi sirt ástak, s az öregasszony, miután érzékeny
bucsut vett szerelmeseitől, elevenen temettetett
el. — Jó kedélye az utolsó perczig változatlan
maradt. — Mikor Wilkes kapitány egy városban
nem látván 40 éven fölüli egyént, az idősebbekről
tudakozódott, azt nyerte válaszul, hogy azok már
el vannak temetve.

A fiji szigetlakók ezen embertelenségének
vallásos alapja van. A halál utáni fennmaradást oly
módon hiszik, hogy a milyen állapotban e világot

elhagyják, a másikban azon állapotban élnek
örökké; tehát elkívánkoznak innen mihamarább,
hogy a jobb hazábau még erős testalkatuak legye-
nek. Szomszédjaik a szamoán >k, kik éltes szülői-
ket nem ássák el elevenen, undorral tekintenek
rájok, 8 őket istentagadóknak nevezik.

Daczára, hogy a vademberek igen kevésre
becsülik a földi életet, néha-néha sajátságos fogal-
maik széf int gyászolják az elhunytakat. Az andam*
szigetlakó özvegve férje kaponyáját hordja nya-
kában ékszer gyanánt. Magok a fijik is, hogy be-
bizonyítsák részvétöket, a kéz és láb kis ujjának
utolsó izmát metszik föl, s hólyagokat huzatnak
testökön. Ezek nem pusztán emberfdók, hanem
inyenczek is az emberhús evésben. A hittéritők
szerencséjére a fehérek husa nem izlik nekik; a
szépnem husa többet ér a férfiakénál, fölkar és
ezomb Ízletes falat. — Az elfogott rabszolgákat
vendégség alkalmával többnyire elevenen sütik
meg. — Á raki-raki főnök egymaga 900 egyént
lakmározott föl. Ha valami fölött megelégedésö-
ket akarják kifejezni, ezen szólásmóddal élnek
„oly finom mint a halott húsa." — A fijik bőven
el vannak látva tápszerrel, az emberhúst inkább
inyenczfalat gyanánt tekintik. Az uj zeelandi
maorik már nemesb alapból kiindulva eszik meg
az embert. A diadallakomákhoz nem az elfogott
kövér leányok, hanem a hirneves főnökök testét
válogatják ki, nam törődve semmit azzal, hogy az
sovány vagy kemény lehet. Azt hiszik, hogy a
felfalt egyénnek nemcsak teste, hanem annak
szellemi ereje is az ő sajátjukká leend. A maori
inkább vizbe öli magát, hogy sem elfogassék, mert
azt hiszi, hogy ha ellensége Őt megeszi, az ő lel-
két, vitézségét is örököli, és saját törzse s gyer-
mekei ellen forditja.

Némely vadak az emberhúst csak szükség-
esetén eszik, ha más tápszerhez nem juthatnak. A
Tűzföld lakói csík ellenségeiket eszik meg. Csak
kemény tél idején, a mint Fitzroy tengernagy irja
— ha már mindenből kifogynak: kiválasztják a
legéltesb asszonyságot, füstre tartják, s addig
szoritják ott a gégéjét, mig meg nem fulad. Ekkor
aztán minden további készület nélkül az asztalra
teszik. A tengernagy tanácsolta nekik, hogy inkább
kutyáikat egyék meg, de erre azon igen is érthető
választ nyerte: „kutyáink fogják számunkra a
vidrát." A tengeri dyak-ok közt a legnagyobb
tiszteletet elhalt barátjok iránt azáltal tűntetik ki,
ha hulláját fölfalják.

Némely vadember igen ügyes munkákat tud
végrehajtani ujjaival, melyeket meg sem tud szám-
lálni. A tahitiaik as italos-munkákat készitnek
minden vasszeg alkalmazása nélkül. A vasszege-
ket, melyeket ajándékba kaptak, elültették kert-
jeikbe, azon hiszemben, hogy azokból vaskemény
fák nőnek ki idővel. Kőbaltával vágják a fát, csi-
gahéjjakból horgot készitenek, farostokból fonják
köteleiket, sőt a növényszá'akból még posztószö-
votet is gyártanak. A braziliai indusok hajító dár-
dájukkal keresztül tudják fúrni a teknősbéka
házát, mi egy puskagolyónak könnyen ellentáll.

Azonban minden ügyességök csak az élelem-
szerzésre szoritkozik, s ezer meg ezer nemzedék
óta is csak ott áll ma, hol ezelőtt állott. Az ausz-
tráliaiak a rothadt hust jobban szeretik, mint a
frisset. — Legkedvenczebb ételök a partra vetett
döglött czet, melyet a szó teljes értelmében keresz-
tül esznek. Fölmásznak a büzhödt tömegre, a kirá-
gott uton behatolnak, s a gyomor belsejében
jóízűen lakmároznak.

Még a legmiveltebbek, mint a tahitibeliek
is, férfiúi erővel s szenvedélyekkel fölruházott
gyermekekhez hasonlíthatók. Királynéjuk Obera
40 éves korában kimondhatlanul örvendett az
európaiak által ajándékozott bábunak; s egy nagy
főnök ezt annyira megirigyelte, hogy boszuszom-
ját egy másik bábuval lehetett csak lecsillapítani.
Még a tahitiak nyelvében sincs szó a köszönet
kifejezésére; öregjeiket nem tisztelik.— A nősülés
merőben ellenkezik a keresztyén erkölcstannal.
Egy főnökük borzadva rettent vissza, midőn taná-
csolták neki, hogy holtáiglan egy nővel éljen.
,Csak nem alacsonyithatom le magamat a wande-

rÓ3zhoz" (igy hivják a párosan élő tahitii majmot.)
Á tahitibeliek hiszik a lélek halhatlanságát,

Jsakhogy a főnökök számára tartják fen az eget,
az alattvalók lentebb fognak sorakozni. Á maori
harezos nép, á jövő életben is folyvást hadakozik;
mennyországukban folyvást győznek, s ott szü-
netlenül halat s édes burgonyát esznek. Csak rosz
világszellemet hisznek; Altmának hivják a ember-

vőnek hiszik, mint magok. Ha közülök valaki
megbetegszik, azt hiszik, hogy gyomrán Altma
ágódik. — Azt terjesztették el egy időben, hogy

nincs emberfaj vallás vagy valami természetíö*



80

m

1 H

löttl vágyódás nélkül. Közép-Afrika tengerpart-
jain élő törzsök nem törődnek sem istennel, sem
ördöggel. A tasmaniaknak még csak szavok sincs
a „Teremtő" kifejezésére. — Mikor Elliót a dele-
vároknak a bibliát forditotta, a „szeretet" szavat
neki kellett csinálnia. — Nehány törzs mégis hisz
a gonosz szellemben.

Az emberi mivelödés első lépcsőjén -állanak
még mindazon népfajok, s aligha emelkednek is '
fölebb, mert mihelyt az európai polgárisultsággal I
érintkezésbe jőnek: az mint ölő méreg veszíti el
lassanként a természet e vad ofyermekeit!

Könyves T. K.

A szeszes italokról.
Beszélik, hogy a hires bölcsész Zenó (Kr. e.

400) barátai körében rendkivül ingerlékeny és
kellemesen egyéniség volt, „de ha sok bort ivott,
szeretetre méltóvá itta magát."

Ez érdekes közleményben, fájdalom, nem
találunk semmi támpontot azon bor mennyiségé-
nek megítéléséhez, melyre a nagy stoikusnak
szüksége volt, hogy szeretetre méltóvá legyen;
mert az a kifejezés: „sok bor" mégis igen hatá-
rozatlan arra, hogy abból a nagy bölcsész min-
dennapi (mert föl kell tennünk róla, hogy igye-
kezett mindennap a szeretetreméltóság bizonyos
fokáig eljutni) borszükségletét csak megközelitő-
leg is kimutathassuk. De hagyjuk ezt nyilt kér-
désnek; annyi bizonyos, és ezt máralegrégibb idő-
ben is belátták, hogy a szeszes italok illö élvezete
frissitőleg s elevenitőleg hat az ember tehetségeire.

A szeszes italok története (a pálinkát kivéve,
melyről csak sokkal később, a 18-ik század közepe
tájáról vannak határozott tudósításaink) a legré-
gibb hajdankorba nyúlik föl. A bibliának számos
helyei kétségbevonhatlanul bizonyitják, hogy a
legrégibb időben is a természetes szőlőnedv mel-
lett mesterséges italok is használtattak, melyek e
gyűjtő név alá: „schechar," azaz: részegitő, —
foglaltattak össze.

Ilyen italok készitettek részint gabonából (a
sörnek egy neme, só és sáfránnal vegyitett árpáié,
a mi görög irók szerint Egyiptomban, s a Talmud
szerint Medinában is használatban volt); részint
a datolyafa törzséből és gyümölcséből. Az utóbbi-
ból a nedv először kisajtoltatott, s datolyamézzé
(dibs) sürittetett, azután forró vizzel leöntetett s
ujra kifacsartatott, miből egy igen szelid szomj-
oltó-ital állt elő, minő a shörbet, a mai keleti
népek átalános itala. A Talmud szerint almából is
készíttetett bor, és mézből a méhsernek egy neme.

A mi különösebben a szőlőbor történetét
illeti, fájdalom, nem hallgathatjuk el, hogy igény-
telen véleményünk szerint, hibásan tulajdonittatik
Noé apónak a szőlőmüvelés és borkészités feltalá-
lása. Azt olvassuk ugyan, hogy ő az özönviz után
szőlőt plántált s egyszer emberül le is itta magát;
de ez még nem zárja ki azt, hogy hasonló kihá-
gások az ő katastrófája előtt is ne történhettek
volna, annál inkább, mert egy másik bibliai helyen
(Máté 24,28.) világosan mondatik: „ettek és ittak,
mig Noé a bárkába vonult." Ittak ia tehát, és bi-
zonyosan nem vizet vagy tejet? Az „evés" és
„ivás" közvetlen egymás mellé helyezésében
figyelemre méltó ujjmutatást látunk arra nézve,
hogy a szeszes italok élvezése a vízözön előtti
nemzetség előtt sem volt egészen ismeretlen és

megvetett.
A „szeszes italok" kifejezés alatt közönsége-

sen sört, bort és pálinkát szoktunk érteni. Szoro-
san véve azonban nem egészen rendén van, hogy
e háromságot oly közvetlenül egymás mellé, egy
sorba teszszük.

Sör és bor, noha az első mesterséges, az utóbbi
pedig természetes készitmény, mindenesetre egy
kategóriába tartoznak, minthogy izgató tulajdo-
nuk mellett tápszerekül is tekinthetők, mig a
pálinka és a gugyik s papramorgók egész nagy
családja minden valóságos tápanyagot nélkülöz,
és csak izgató szerekül tekintethetnek.

Lichtenberg a genialis humorista, már több
mint 70 évvel ezelőtt a sört „híg kenyérnek ne-
vezte, a nemzet valódi tápnedvének, melyben a
lelkesitőt a táplálóval szerencsésen összevegyitve
találjuk." — Ez állitmány azonban futólagosan
egy kis oldaldöfést kapott azon hamis vegytani
elővéleményen alapuló állitás által, mintha a sör
semmi egyenes tápértékkel nem birna, legfölebb
csak annyival, mint némely gyümölcs, s különö-
sebben a málna.

Szerencséjére a tisztes sörivó ezéhnek, ez nem
ugy áll; a sör igenis tápszer, a mint azt későbbi
vizsgálódások határozottan kisütötték. Egy liter
müncheni sörre átlagosan 6 lat szilárd kivonat

esik, a mi tápértékre 3'/, lat fehér kenyérnek felel
meg; 2 liter sör megivása által tehát 62/3 lat fehér
kenyér tápértékét veszszük magunkba.

A sör táplálóságáról kezeskedik mindenek-
előtt az átalános néphit, a minthogy Bajorország-
ban igen gyakran lehet azon állítást hallani, hogy
nehéz munkáknál, p. o. a gépgyárakban, vasút-
építéseknél stb. bizonyos mennyiségü sör szüksé-
ges, mert e nélkül bármily kielégitő „koszt1-
mellett is a test ereje oly megfeszítő munkára
elégtelen volna.

Tapasztalás szerint a sör elősegiti az anyag-
cserét, s nagy mennyiségü kénsavas sóoldatot
tartalmaz, a mi pedig jelentékeny szerepet játszik
a táplálkozás folyamában.

Mig a német sörökben csak kivételesen van
több 3" „ alkoholnál, ugy hoay egy liter sör kö-
rülbelől 2 lat alkoholt vagy 4 lat pálinkát tartal-
maz, addig a leggyöngébb borok alkohol tartalma
átalában jóval többre megy. A franczia bor 8 szá-
zalék, rajnai 10; valódi champagnei 5V2, mester-
séges champagnei 61/,; a legerősebb borok 15
százalék alkoholt tartalmaznak.

Az a hir, melylyel némely borfajok méltán
mint erősítő szerek bírnak, nem annyira sajátkép>
tápértéköknek, — mely némelyiknél igen csekéh
s a sörén mindig alul áll, — mint inkább kénsav
tartalmuk gazdagságának tulajdonitható; e tartal-
muk határozza meg életrendi s gyógyászati hasz
nálatuk mérlegét.

Ujabb vizsgálatok szerint az osztrák borban
0,51 —1,34 százalék kénsav van; a Cap-borban
2,15, a Sherryben 3,72, Madeira 3,Y5, Malagi;
4,12, tokaji 4,98, rajnai 1,72, bordeauxi 2, mosel
1,48, és a champagneiban 1,27 százalék.

A közönséges pálinka fajokban körülbelől
fél rész alkohol, ugy hogy e szerint a legerőseb
borokat is 3—4-szeresen fölülmúlják alkohol tar
talomban. Ha hozzáveszszük még ehhez, hogy a
pálinka semmi kénsavas-só tartalommal nem bír,
ugy bizonyára, ha szeszes italok élvezéséről van
szó, a sörnek és bornak mindenki elsőbbséget fog
adni a pálinka fölött. Más részről azonban a fana-
tikus pálinkaellenesek ellenében meg kell említe-
nünk, hogy a pálinka mértékletes élvezése a vér-
keringést élénkíti, s igy a test felületét a nedves,
hideg levegő behatása ellen lényegesen oltalmazza.
Ehhez járul még, hogy az eledelek jóllaktató
hatása egyidejüleg élvezett pálinka által meg-
hosszabbittatik; oly körülmény, mely hosszas vizi
utazások alatt kicsiny járműveken nagy haszonnal
jár, ugy hogy hajósok, matrózok, halászok, s áta-
lában oly munkásoknak, kik huzamosabban ki
vannak téve a hideg, nedves levegőnek, a pálinka
mértékletes használatát nemcsak veszélytelennek,
hanem bizonyos körülmények közt megengedhe-
tőnek s ajánlatosnak is tartjuk. Kiss Elek.

E g y v e l e g .
—d. (Különös találmányról) irnak a külföldi

lapok. Adjuk itt, a mint azokban olvastuk. Ugyanis
az emberi testnek villanynyal kivilágítását fe-
dezte volna fel nehány hónappal ez előtt egy
német orvos az által, hogy egy betegének torkába
illesztett vékony üvegcsövön át villany-folyamot
vezetvén testébe, ez uton az a sötét szobában oly
átlátszóvá lett, hogy csontjai fekvését és a vér-
edényeket mind tisztán meglehetett látni. Egy
kapitány orvosa — az Egyesült-Allamokban, az
International szerint — már sikerrel is alkal-
mazta e módszert, hogy a test eddig láthatlan
bajait kikutassa. E kapitány ugyanis egy golyót
kapott még a mult háboruban, mely oldalán át
valahol gyomra tájékára furódott, de mindeddig
megtalálhatlan volt. Most tehát megunván kü-
lönben is a sok kínt, elszánta magát e szokatlan
mütét, a villany általi kivilágítás alá vetni, 8 az
élelmes orvos csakugyan meglátva testében a go-
lyót, szerencsésen megszabaditá a bajtól!

—d. (A dohány hasznai) közt emliti J. Ram-
bosson uj munkájában (Histoire et legende des
plantes utiles), hogy a mérges kigyók harapása
ellen igen hathatós szer. Már Cochet is említi ezt
a délamerikaiaktól, hol a Garacarasok soha se
mennek vadászatra a nélkül, hogy nyakukban egy
kis csomó dohányt ne vinnének, mint nélkülöz-
hetlen szert, melyet aztán ha kigyóharapást kap-
tak, hirtelen megrágva, nedvét a sebre kenik. —
Érdekes volna a dohány e sajátságát tovább vizs-
gálni, még sok hasznát vehetné a társadalom.

I —d. (A dohány-fogyasztás Francziaország-
\ ban) 1864-ről 18.440,919 kilogram volt (1 kilogr.

1.78 bécsi font); ez összegből a beszállított réaz
7.799,471 kilogram. — Szivart fogyasztottak 20

;entimost (8 krost) 80,000 kilogrammot, azaz oly
íosszut, a mely Páristól Bajonneig érne, 15 een-
imoet oly hosszút, a mely Páristól Szt.-Péter-
/ário- érne, 10 centimost oly hosszút, a mely Pá-
ristól Teheránig érne, 5 centimost oly hosszút,
mely a földet kétszer körül érné.

**(Angol viszonyok.) Szomoru képét nyujtják
az angol nemzetgazdasági viszonyoknak az angol
lapok ujévi visszapillantásai. Egyik szerencsét-
lenség a másikat érte. Elemi csapások, járványok
emberek és állatok között, éhség, nyomor és mun-
kahiány, mely kivált London keleti részeiben
borzasztó mérveket kezd ölteni, a munkások két-
ségbeesett zavargásai, erőszakoskodás, egy nagy
társadalmi forradalom előjelei, komor leverő je-
lenségek mindenfelé! Az államjövedelmek is, me-
lyek az előbbi években egyre növekedtek, tetemes
csökkenést mutatnak. Az épen most közzétett
kimutatás szerint az 1867-ki csökkenés 122.146
font sterlingre rug; mely hiánylat látszólag cse-
kély ugyan, de constatálja, hogy az angol állam-
jövedelmek sokat hirdetett ruganyossága meg-
szünt létezni. Nagyon aggasztó jelenség ez s még
akasztóbb, ha csupán az utolsó évnegyedet vesz-
szük szemügyre. Ezen évnegyedben ajövedelmi adó
500 000 font sterlinggel kevesebbet hozott, mint
a mult év megfelelő évnegyedében — igen jelen-
tékeny csökkenés oly adónemnél, mely évenként
átlao- 5'/a millió font sterlingnél nem szokott
többet hozni. A fogyasztási adók ugyanezen év-
negyedben 379,000 font sterlingnyi csökkenést
mutatnak fel. Ez a két adónem képezi tulajdon-
képi mérvét a közvagyonosságnak.

** (A porosz király Magyarországon.) A pá-
risi „Figaro" IV. Frigyes Vilmos porosz királyról
a következő kis történetet beszéli el. Frigyes Vil-
mos egyszer incognitóban utazta beMagyarorszá-
got. Egy helységnél a bíróval találkozott, ki ké-
nyelmesen eresztette kuriaszáru makrapipájából a
bodor füstöket. „Ki vagy barátom?" szólitja meg
őt a király. „Biró," volt a felelet. „Meg vagy-e
elégedve hazáddal?" folytatá kérdezösködését a
király. „Persze hogy meg!" válaszolta csodálkozva
e kérdésen a biró. „Ez igen szép, ezen csak ör-
vendhetsz," mondá a király és távozni akart. De
most a biró kezdette meg a kérdezősködést. „Hát
te ki vagy éde3 barátom?" A király egy válasz-
szal véget akart vetni a dolognak, s tán gyönyör-
ködni is akarván a biró zavarán, egyszerüen meg-
mondta kilétét: „Poroszország királya." De a ma-
gyar nem jött zavarba: „Meg vagy te is elégedve
országoddal?" kérdé. „Meg," válaszolt a király
nem csekély zavarban. „Nos akkor csak örvend-
hetsz," jegyzé meg viszont a biró, köszönt s eltá-
vozott.

"*(A bécsi rendőrség létszáma) jelenleg a kö-
vetkező : 1 törzstiszt, 6 kapitány, 150 fő- és al-
hadnagy, azonfelül 17 egyén a törzskarnál. To-
vábbá 39 őrmester, 100 tizedes, 40 őrvezető, 1176
közrendőr, 16 gyalogsági tisztszolga, 2 őrmester,
1 állatorvos, 6 káplár, 1 trombitás, 84 közember,
1 tiszti szolga a lovasságból, összesen 1512 ember;
Ezen kis hadsereget jelentékeny számu polgári
rendőr és a boltőrség támogatja. A fennebbi ka-
tonai rendőrség képezi a bécsi rendőrigazgatóság
végrehajtó közegét. A rendőrigazgatóság sze-
mélyzete ismét a következő: 1 rendőrigazgato,
1 aligazgató, 3 kormány-tanácsos, 6 rendőr-tana-
C8OS, 31 főrendőrbiztos, 59 rendőrbiztos, 15 toll;
nök,'20 fogalmazó-segéd, 83 irodatiszt, 17 irodai
és házi szolga és 35 szolgálattevő rendőr.

— (A legnagyobb csata.) Egyik porosz kato;
nalap összeállításából kitünik, hogy a königgratz>
csata az abban részt vett csapatok számmennyi-
8ége tekintetében az uj-kor legnagyobb csatái'
felülmulja. Mig Lipcsénél 240,000 szövetséges és
140 000 franczia, tehát összesen 380,000 ember!
WaWamnál 200,000 franczia és 140,000 osztrák,
összesen 340,000; Solferinónál 150,000 osztrák és
150 000 szövetséges, összesen 300,000; Borodino-
nál'l30,000 franczia és 120,000 orosz, összese^
250,000; Belle-Alliancenál 40,000 porosz, 65,00^
szövetséges és 75,000 franczia, tehát összesejj
180,000 ember állt szemben, — Königgratz»é

220,000 porosz harczolt 200,000 osztrák elle"'
összesen tehát 420,600 ember volt tűzben.

** (A világon a legnagyobb szarvas-aganW
aligha nem azon példány, mely a moritzburgi *»'
dászkastélyban, Drezda mellett őriztetik s me'>
66 ágas. E remek agancsért III. Frigyes, br»»
denburgi választó-fejedelem ejté el 1696. szép
18-kán a neubrücki erdőségekben, oderai Fra^
fürt környékén; ez állat, feltörése után 5
mulva mázsáivá, még 535 fontot nyomott.
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Irodalom és művészet.
— (A Niebelung- ének azon díszkiadásából,)

melyet Szász Károly forditásában Ráth Mór fog
kiadni, alkalmunk volt látni az első egypár ívet.
A műről magáról fölösleges szólanunk; az ős né-
met eposz költői belbecsén kivül minket azért is
kiválólag érdekel, mert belejátszik a húnmagyar
ősmondába, s második főrésze Etele hún király
udvarában történik, s Etele egyik főszereplője. A
fordításról, melyet Szász Károly évekig tartó
munkával eszközölt, nem szólunk. Csak a kiállitás
meglepő díszéről akarunk megemlékezni ezuttal.
A nagy negyedrét alak egészen a Cotta-féle né-
met díszkiadás mintájára s annak eredeti illustra-
tióival van kiállítva; a rajzok, melyek díszes
initialékból (kezdő betűk), gyönyörü oldalrajzok
ból és önálló képekből állanak, Karolsfeldi
Schnorr Gyuláéi, ki a biblia nagy illustratiójáról
az egész művelt világban ismeretes, s kinek
Nibelung-képei a legjobbaknak vannak elismerve.
Papir és nyomás méltó a műhöz és a képekhez.
Az egész 10 füzetben fog megjelenni; egyes füzet
ára 1 frt, az aláíróknak az egész mű 8 forint lesz.
Ráth Mór e műben kiadványai szép csoportját a
legértékesebbek és legszebbek egyikével gyara-
pítja, melyre el nem mulaszthattuk, hogy a
közönséget előre is ne figyelmeztessük.

— („A népiskolák magyar nyelvtana'1) czim
alatt bírálatot irt Gergely Lajos, marosvásárhelyi
köztanitó Árvai József népiskolák számára irt
magyar nyelvtanára. Gergely Lajos czáfoló birá-
lata önálló füzetben jelent meg, és mi örömmel
jelezzük, hogy e tárgygyal az illetők ily érdekelt-
séggel kezdenek foglalkozni.

— (Beküldetett:) ,,Jánosháza és vidékének
emlékirata a győr-pápa-molnári vasut-ügyben;"
ugyszintén Nógrádvármegye közönségének B.-
Gyarmatban f. é. jan. hó 8-án tartott bizottmányi
közgyűléséből kelt emlékirata, melyben a tör-
vényhatóságok jövendőbeli jogköre iránt táplált
főelvei foglaltatnak össze. Az emlékirat a képvi-
selőházhoz van intézve.

Egyház és iskola.
— (Vízaknáról) irják egy magánlevélben:

»Az öreg derék iskolatanitó és énekvezér-Ferencz
Jozsef kinek arczképét a „Vasárnapi Ujság" is
kiadásra méltatta nehány év előtt, él még; nem-
c,.8ak él, hanem hiven folytatja most is hivatalát.
O 1777-ben született, s igy már 91 éves, 1804-ben
lett Vizaknán leánytanitó és énekvezér, s igy egy
helyben szolgál már 64 esztendeje! Testi és lelki
erejét íly magas korig három szer tartotta fenn:
a lankadatlan munkásság, hivatalának buzgó sze-
retete és a páratlan jó kedély. Munkálkodni most
*em szünt meg; világért el nem mulasztana egy
°rát sem a templomban, sem az iskolában. A ha-
lottakat most is ő kiséri végső nyughelyökre, s a
tenaető magas dombjára fölmenve, harsány han-
gon énekli: „Vigyétek testemet temető helyére!"
A városban csak egy 94 éves anyóka van, ki nem
v°lt tanítványa, ellenben sok öreg asszony, kit Ő
tanított a nagy Á-ra és a Zsoltárra. íly szép
oregséget, ily hosszu nyájas alkonyt a gondvise-
lés csak kedveltjeinek ad." — Mi ez érdekes so-
mokhoz azon óhajtást csatoljuk, vajha a derék
Oreg, ki a „quem dii odere . . . " régi mondást oly
Szépen megczáfolhatta, ily erőben, egészségben s
Munkaképesen érje meg az egy századot!
,. ** (A pesti ref. iskolában) egy segéd tanárt
^vannak, ki a német nyelvből hetenkint 20 órát
. HJOn. Kellékek: a magyar és német nyelv alapos
jsmerete, német irodalmi jártasság s tanitási gya-
korlottság. Jelentkezni e hó 24-dikéig lehet Tö-
f°* Pál lelkésznél vagy Gönczy Pál igazgatónál,
fis a teendők és dijaztatás felől is bővebb értesi-
tőt adnak.

** (Sárospatakon) az Erdélyi halálával üre-
sen maradt tanári széket ideiglenesen ifj. Kún
*»! fogja betölteni.

Közintézetek, egyletek.
. _ (Am. t. akadémia) math. és természet

osztályának febr. 9-ki ülésében először
Guido olvasott a magnetikai állandó vi-

T A R H A Z.
szonyokról hazánkban. Utána Than Károly, s be-
jelenté Hoffmann Károly budai tanár értekezését,
a „sóoldatok elegyítésének történhető cserebom-
lásáról, s ez oldatok különféle phisikai sajátságai-
ról." Hoffmann ur Than szerint egy egészen uj
phisikai processust fedezett fel. Ezután Hunyadi
Jenő vette pár perczre igénybe az akadémia
figyelmét. S ezt a könyvtárban levő D'Alambert
mechanikájának első kötetére hivta fel, mely ol-
dalain jegyzésekkel van tele, és melyek állitólag
a szerző jegyzései. E könyvet gr. Teleky József
szerezte Párisban. Midenesetre becses könyv.
Pólya doktor felolvasása elmaradt. A titkár je-
lenti, hogy a beszterczebányai bányaigazgatóság
beküldte légtaniészrevételeit; és egy Steiner nevü
tanár le akarja fordítani Scheiber ,,Der Telegraph"
cz. művét.

— (Az akadémia febr. 17-ki ülésében,) mint
értesülünk, Szilágyi Ferencz lev. tag ily czimü
felolvasást fog tartani: „A magyar nyelv ügye a
két magyar hazában, IL József császár alatt"; s
ugyan ő két hét mulva, u. m. jövő márczius 2-kán
egy második, az egyházi ügyet tárgyazó előadást
tartand, ily czim alatt: „Cserey Heléna, id. báró
Wesselényi Miklósné, a türelmi korszak vértanuja",
midőn előrebocsátva lesz az erdélyi protestáns
egyház helyzetének, viszonyainak azon időben
ismertetése, egészen uj okmányok alapján.

— (Felhivás.) A buda-pesti mtmkás-egylet
f. évi febr. 16-án délután 2 órakor a „Köztelek"
nagy termében (Ferenczváros, Üllői-ut) tartandja
megalakuló közgyülését, melyre az önsegély elvét
valló munkások, iparosok és iparbarátok tiszte-
lettel meghivatnak. Ideiglenes tagsági jegyek
(melyek a belépéskor előmutatandók lesznek) 50
kron válthatók Pesten, a munkás-egylet ideigl.
irodájában, belváros, magyar-uteza 23. sz. alatt.
Pest, febr. 8-án. — Az ideigl. alapitó-bizottmány.

** (A szabolcsmegyei takarék-pénztár-egylet)
a mult évi nyeremények azon réazét, melyet alap-
szabályszerüleg már eleve közczélokra határozott,
egészen egy megyei reáliskola alapjának kezde-
ményezésére ajánlá fel aként, hogy mindaddig,
mig a felállítására szükséges alaptőke összegyül,
ezen összeg takarékpénztáriig kamatoztassák.

Ili ujság?

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (A vizvezetés ügyben) Pest hatósága Wil-

liam Lindley, a hirneves angol mérnökkel meg-
kötötte a szerződést. Lindley ur London neveze-
tes részeiben, Hamburgban, Altonában, végre
Lipcsében épitette a vizvezetést, s igy azon biza-
lom, melylyel a városi képviselet a szerződés meg-
kötésekor Lindley ur irányában eljárt, teljesen
jogosult. Közöljük a szerződés főbb pontjait.
Lindley évenként 2—3-szór meglátogatja Pestet,
s addig időz itt, a mig az épités érdeke megki-
vánja; az utazási költségek őt terhelik; Lindley
ur tartozik az építésre vonatkozó összes terveket
elkészíteni és azok tárgyában irásbeli kérdésekre
is felelni; gondoskodik arról, hogy az épités
600,000 frtnál többet ne vegyen igénybe. Halál
esetében Mylne, londoni mérnököt ajánlja utó-
dául. — A város köteles Lindley urnak az épitési
költségek 5 százalékát tiszteletdij fejében fizetni,
s pedig negyedévenkint 200 font sterlinget tevő
részletekben; az épitési irodát, a segédhivatalno-
kokat a város fizeti Lindley ur utasitása szerint.

** (A magyar gőzhajózási társaság) hir sze-
rint hajógyárt akar állitani, s e czélre Komárom
vidékén már ki is nézett fgy alkalmas helyet.

** (Dushegyi Márton) (Reichenberg) hazánk-
fia, ki több éven át Észak-Amerikában "és Angol-
országban a természettudományok tanulásával
foglalkozott, érdekes készítményt talált fel, mely
borus időben vagy oly helyeken, hová a napsugár
csak gyéren, vagy épen nem hat be, a nappalhoz
hasonló világítást képes előidézni. E találmány
alkalmasínt nagy elterjedésnek fog örvendeni, mert
az egészségre nézve nem hátrányos, mint más
ilyszerü világító eszközök; mert sokkal olcsóbb,
mi kitetszik e rövid számitás! viszonyból: egy évi
légszeszláng, mely naponkint hat órán át világit,
ezen találmány által tizenöt évre szolgál. A talál-
mány neve „Napfényderítő," melyre Dushegyi
Márton hazánkfiának és társának az ipar- és ke-
reskedelmi miniszterium szabadalmat adott.

** (A honvédsegélyezés ügyében) Jókai Mór
febr. 11-én nyilt levelet intézett a belügyminisz-
terhez, arra szólitván föl, hogy a mig a rendes
segélyezés megkezdődnék, addig is tegyen vala-
mit a kormány a nyomorral küzdő honvédekért.
Erre Vay László, honvédsegélyezési bizottsági
tag azt feleli, hogy Jókai felszólalása előtt már
négy nappal elkezdődött a nyomorral küzdők
segélyezése.

** (Neiperg tábornok ur) nem nagy dicsőséget
aratott a honvédekkel szemben tett nyilatkozatá-
val. A bécsi lapok legnagyobb része is megrótta
Ő tábornokságát. Ujabb hirek szerint eltették már
Pozsonyból Brünnbe, s Maroicics altbnagyot már
ki is nevezték utódául. Továbbá azt is irják Po-
zsonyból, hogy Udvarnoki Béla, a pozsonyi hon-
védegylet elnöke gr. Neiperget pisztoly-párbajra
hivta ki, a mit ő el is fogadott. Hir szerint el van
határozva, hogy ha Udvarnokira válnék szeren-
csétlenné a párbaj, más honvédek folytatni fogják.

** (Aradon) a honvédek javára rendezett
bálban a katonatisztikar megjelent és kedélyesen,
barátságosan mulatott.

** (A császári tisztikar Debreczenben) jan
31-én bált adván, több ottani családot magyar
nyelven szerkesztett meghivókkal meghivott. —
A debreczeni jogászbál 900 forint tiszta jövedel-
met hozott az ottani szinház javára.

— (A hajósegyleti tánczvigálom) febr. 11-én
vigan folyt le a pesti redoutban. Talán fényesebb
és látogatottabb volt valamennyinél, melyek ez
ideig a farsangi idény kiválóbb pontjait képezték.
A közönség nagy számmal jelent meg, s vigan
mulatott kivilágos kivirradtig. Emlitést érdemel
a termek elmés díszítése. A nagy terem egy kikö-
tőt ábrázolt, s négy szögletében négy pompás
hajóorr tarkáit (egyik „Fiume," másik „Lincoln"
nevü), különböző szinekkel, czimerekkel, zászlók-
kal H egy-egy matróz-figurával. A zenekari helyi-
ség egy gőzhajó födözetét képezte, fekete ké-
ménynyel, fehér-vörös csíkos sátorral, s a zenére
folyvást mozgó gőzöskerékkel. Oldalt aranyos
betükkel volt fölirva „Katinka," a háziasszony:
gr. Andrássy Gyuláné (Kendeffy Katinka) neve.
A katonai zenekar matróz-egyenruhában játszott
e hajó födélzetén. A terem közepén nagy nyolcz-
szögletes vizmedencze lógott lefelé, melyben
aranyhalak úszkáltak. A kis terem verandájában
egy mindig csurgó kut volt, zöld növények közt.

** (Tisza Kálmán) fölutazott Bécsbe, elfog-
lalni helyét a delegáczióban.

— (Klapka György) külföldi utazásából
Pestre visszaérkezett. Moat innen Bécsbe utazik,
helyét a delegáczióban elfoglalni.

** (Böszörményi László) hires sajtópörének
esküdtszéki tárgyalása f. hó 27-ikén lesz.

** (Az aradi vértanuk emlékszobrára) eddig-
elő 18,000 frt. gyült össze.

** (Miskolczon márvány obeliszkel emelnek)
Pálóczy László emlékére. Ezt Gerenday készi-
tendi, s rá a mellszobrot Izsó Miklós, ki Borsod-
megyéből valo. Továbbá a megyeházi gyülésterem
számára az elhunyj nagy olajfestésü arczképét
készíttetik el Barabással. A tervezett „ Pálóczy -
Album" helyett az erre gyült összegből „Palóczy-
alapitványt" létesitenek az ottani ref. iskolában.

** (Gróf Mikó Imre, közlekedési minisztert)
általános közrészvétet ébresztő nagy csapás érte.
Alig pár éve veszté el szép reményű egyetlen fiát
az első ifjuság legszebb korában, s most a kérlel-
hetlen halál leányát, Máriát gróf Teleki Károly-
nét, ragadta el.

** (A pesti esküdtszék elött) f. hó 10-én sajtó-
ügyi tárgyalás folyt le. Greifenegg és Sándrik
budai volt tisztviselőknek Binleia elleni ügye volt
tárgyaláson. Az utóbbi ugyanis egy plakátban
ama két tisztviselőt „esküszegő provisorius gaz-
embereknek" nevezte, a mit az illetők becsület-
sértésnek vettek. Az esküdtszék l l szavazattal
egy ellen a vádlottat bünösnek találta, s ennek
folytán Binlein három havi fogságra itéltetett ;
pénzbírság nem rovatott reá, mivel igen szegény.
Az elitélt bejelentette, hogy semmiségi kérvényt
fog beadni, azonban igy is azonnal letartóztatták
őt, mivel nem volt jótállója.
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** (Ör. Teleky Miksa) 50 ftot küldött volt a
„Hon" szerkesztőségéhez, mint gorombasági dijt
annak számára, ki a grófnak Ormódy-féle casusá-
ról a Borsszemjankóban „Heinrich Hausknecht"
név alatt megemlékezett. A Borsszemjankó szer-
szerkesztője, dr. Ágay Adolf — az 50 frtot át is
vette és 10 frttal megtoldva — az inséges honvé-
dek közötti kiosztására ajánlotta fel.

** (A belvárosi templom-utcza) Duna felé eső
részén, mely összesen három házból áll, s melyek
kézül az egyik a haltérre, a másik a templomtérre
sarkallik ki, a jövő évnegyedben uj házsor fog
emeltetni.

** (A szerelem !) — Budán e napokban két
siket-néma térdelt Hymen zsámolyán. A váczi
siketnéma intézetben ismerkedtek meg egymással,
s daczára annak, hogy sem beszélnek, sem halla-
lanak, a szerelem megértette őket egymással.

** (A m. kir. egyetemi könyvtár) elhelyezé-
sére szolgáló nagy épület roskadozik, minél fogva
a vallás és közoktatási miniszter átirata folytán a
m. k. közmunka és közlekedési miniszteriumtól
Pest város közönségéhez érkezett leirat szerint, a
kérdéses épület minden egyes részeinek szorgos
megvizsgálására Klász Márton m. k. főmérnök
elnöklete alatt szakértők közbenjötte, és a m. k.
egyetemi tanács, valamint Pest városa részéről
küldött egy-egy képviselő hozzájárulása mellett
bizottmányi szemle és tárgyalás indíttatott meg.
A város részéről Szumrák Pál főmérnök külde-
tett ki.

** (Ujpesti élet.) Az ujpesti munkások febr.
8-án bált adtak Wiesingernél. A terem Ízletesen
volt diszitve, a kikötőben telelő hajók különböző
lobogóival. Nagy számu vendég volt együtt, kik
kedélyesen mulattak reggelig. Magyar jellemű kis
mulatság volt ez, melyért Szalay, a rendező, teljes
elismerést érdemel. E bált az asztalosok rendez-
ték, két hét mulva pedig a hajógyári lakatosok
rendeznek egyet.

** (Azon kérvényt,) mely a Dunának a Gellért-
hegy tájáni áthidalása érdekében szerkesztetik,
már eddig mintegy 500 budai és peati polgár
irta alá.

** (Tizenhat gyilkosság.) Egyik helybeli lap
irja: „Ó-Buda és Üröm között az ugy nevezett
„Goldberg" mellett egy kis házacska áll, melyben
az Útkaparó lakott egyetlen leányával. A leány
kevés idő előtt lelkiismeretétől furdaltatva vallo-
mást tett, hogy atyja 10 év lefolyása alatt 16 gyil-
kosságot követett el, és a meggyilkoltaknál talált
pénzt zsebre tette. Az illető hatóság részéről
azonnal megtörtént a vizsgálat, s a házban maga
ban 7 hulla találtatott, a többi 9-et a gyilkos az
ürögi temetőben ásta el. A meggyilkoltak közt a
leánv vallomása szerint egy orosz énekes is van,
kit Pestről elutaztában ért a szerencsétlenség.
(Márnap aztán kisült, hogy az egész rémtörténet
egy tudósitó koholmánya.)

•* (A Tisza) hatalmasan neki kezdett az ára-
dásrak; most ugyan apad, de mégis sokkal na-
síyobb, mint más években ez idő tájt szokott lenni.
Nagy az aggodalom, mely a fenyegető veszély
miatt nyilatkozik.

** (Henrik cs főherczeg) egybekelt Hoffmann
színésznővel. Azt irják, hogy O Felsége nem adta
megegyezését e viszonyhoz, a miből következőleg
a herczegnek valószinüleg le kell tenni altábor-
nagyi rangját.

** (A bécsi egyetem ifjusága) számára kato-
nai előadások kezdetnek, hogy a rövid időn beho-
zandó honvédelmi rendszer ne találja készületle-
nül az ifjuságot. — Csak jőne már valóban az a
honvédelmi rendszer!

•* (A börtön utáni vágynak) következő pél-
dáját közli a „Sieb. BI.": Rövid idő előtt meg-
szökött a börtönből egy napszámos, ki lopás
miatt egy hónapi fogságra volt itélve. Megelégel-
vén azonban a szabadságot, csakhamar jelenté
magát az erzsébetvárosi törvényszéknél, kifejez-
vén azon óhajtását, hogy ismét bezárassák. B

méltányos kívánságnak eleget is tett az ottani
hatóság és átküldé őt Szebenbe.

** (Uj találmány.) Szász Sándor, Holczer
József és Feuerman Felix urak két évi szabadal-
mat nyertek vizhatlan mész és más czélszerü épi-
tési anyagok előállitására. E vállalat, melynek
létesítésén egy e czélból alakult consortium fára-
dozik, — a hazai ipar emelésére nem csekély
befolyással leend.

** (Leszállítás Romániába.) Mint az „Osten"
czimü lap jelenti, a romániai kormány Erdélyben
lovassága és tüzérsége számára sok lovat vásárolt.
De midőn a határon akarák átszállítani azokat, az
erdélyi kormányszék megakadályozá a lovak ki-
vitelét s mindenekelőtt azt követelte, hogy mu-
tassák fel engedélyöket, melyet a bécsi központi
kormánytól kellett volna nyerniök. A romániai
kormány erről értesitt3tvén, Bratiano Demeter
Bécsben időző teljhatalmu miniszteréhez fordult,
hogy tegyen lépéseket birodalmi kanczellárnál az
engedély megnyerése végett, mi sikerült is, ugy,
hogy a lovak jelenleg már Románia területén
vannak.

** (Érdekes tüneményről) veszünk tudósitást
E hó 3-áról 4-re eső éjszakán reggeli 2 órakor a
Tisza mentében több helységben, nevezetesen
Tokajban, Tisza-Eszláron stb. igen nagyfoku föld-
indulás volt észlelhető. Az egész tán két másod-
perczig tartott, két erős, nagy zugást okozó
lökésből állott, melyek keletről nyugat felé lát-
szottak haladni, és a szemlélőre azon benyomást
tették, mintha egy nagy lőportorony légbe röpit-
tetett volna. A rázkódtatás oly nagy volt,hogy az
ablakok recsegtek, a szobabútorok mintegy tán-
czoltak. Sajátságos, hogy e tünemény nagyon
szük körre volt szorítkozva, például Nyiregy-
házán nem észleltetett.

** (A szultán két nagy armstrong-ágyuért) az
angol kormánynak egy óriási ágyút adott viszon-
ajándékul, mely 12' hosszu, 30 egész 36" átmérőjü
s 12—15 tonna nehézségű. Ezen ágyu főleg törté-
nelmi értékkel bir, miután azt még I I . Mahomed
szultán Konstantinápoly bevételénél 1453 ban
használta. A legérdekesebb pedig az, hogy ezen
ágyút magyar ember öntötte.

** (Névváltoztatások.) Warter József Váraira,
Ziezelsberger János Cseleire, Taubesz János Or-
vösi-ie, Stsfanszki Benjámint Sághi-ra, Mayer
Lajo Muzslai-Ta, Braunschirn Ignácz és Vilmos
Barnai-ra, Hofbauer Ignácz és Jakab HOIIÓS-TSÍ,
Teiner József 7*öwiöH-re változtatták neveiket.

** (Halálozás) Csiszér József, veterán szinész
Tordán f. hó 7-én elhunyt. A boldogult Udvar-
helyszéken született, s ezelőtt mintegy harmincz-
két évvel lépett a szinés?i pályára Feleki Miklós-
sal. Eleinte a Könyves Máté társaságában, később
Havi és Szabónál, végül Bekénél működött; sze-
repelt Pesten, Kolozsvárt, Debreczenben s több
vidéki szinpadon. Családja inségben könyörado-
mányokra szorultan maradt 'hátra.

tikás irányával egyenlő lépést tarthasson. a szerző kapja
magát s egy ügyes boszorkány altul, ki nem más, mint a
szerelmes herczegnönek egy szintén herczegnö barátnéja,
kisütteti, hogy a pásztorfiu tulajdonképen ősnemesi sarja-
dék s habár - fattyu hajtás is, de a király kegyelméből
mégis törvényesitve van. Az esemény <gen egyszerü, de
egy dicsekvö," hetvenkedő gascon, kit Timár jelesül képvi-
sel, igen mulatságossá teszi az egészet. Zenéje igen kedves.
Vannak egyes, kettős, hármas dalok és karénekek benne,
miket a közönség mindig örömest fog hallani. Hetényi A.
Bényeiné és Szentgyörgyiné éneke és játéka a közönség
méltó elismerését vivja ki e darabban mindig — Jan JO-én
->gy egyfelvonásos operette-bohózat, a „Tetszhalott , ke-
-Últ szinre. Bohózat a szó szoros értelmében. Egy szabót
.etszhalottként eltemetnek s késöbb feltámad, de nem hiszi
hogv él, — ennek következtében nevetséges orvosi vizsgá-
lat és törvényszéki tárgyalás fejlődik ki Ennyi az egész
Zenéje élénk. Timár (szabó), Karsai (orvos) Bagyó (testo)
is Virág (irnok) a közönséget gyakran megnevettetek.

Szerkesztői mondanivaló.
— Bécs. D. 1. Örömmel fogadtuk egy oly régi mun-

katárs részéröl a viszony megujitását. A jelen küldeményre
nézve azonban megjegyzésünk: hogy hasonló tárgynak ily
részletes, egészen szakszerü leirása inkább szaklapba való;
mi ilyesmiről inkább átalánosan s népszerűén tartott leirást
adhatnánk.

— K. T. K. A kormányzó leányát Sz. K. majd elko-
mendálja. A sürgetett folyóiratot rövid időn kiküldjük. Az
igaz történetnek szemébe nézünk.

— H FI. „toronyóra-művész" urnak. A hirdetési ro-
vat a kiadó-hivatalt illetvén, tessék oda fordulni.

— Kormöezbánya. M. V. Közelebbről alkalmat ve-
smnk magunknak, az ajánlott érdekes rajzokból néhányat
kiválasztani, s akkor magánlevélben tudósitandjuk.

— Ságvár. B. I. A házassági mentvény-ügy a kultus-
miniszteriumhoz tartozik. Magánlevél is menni fog.

- Bezdan. J/M. Most sem késett el s mindig szive-
sen van fogadva.

— G. K. Lelkem álma. Éber szellemü sakkistánk a
költöi álmadozások terén kissé tán messze bocsátja szár-
nyait, midőn a „jövö időkről" szól, melyeknek „évezredek
nyomán" kell még derülni!

SAKKJÁTÉK.
429-dik sz. f. — Minkvitz Jánostól,

(Lipcsében).
(A német tornában elsö dijat nyert feladvány.)

Sötét.

Nemzeti szinház.
Péntek, február 7. Thern testvérele zongora-hangver-

tényt és „Reggeli elött." Drámai tréfa 1 felv. Lengyel nyel-
ven irta gr. Fredro Sándor; németből ford. Kadnótfáj S.

Szombat, febr. 8. „4/efceíe dominó" Vig opera 3 felv.
zenéjét szerz. Auber.

Vasárnap, febr. 9. „A jó falunak."' Színmü ő felv.
Irta Sardou; ford. PauUi és Szerdahelyi.

Hetfö, febr, 10. „Reggeli elött." Drámai tréfa 1 felv. —
és „Az égben." Vigjáték 2 felv. Irta Balázs Sándor

Kedd, febr. l l . „Alvajáró.'1 Opera 3 felv. zenéjét szerz.
Beiini

Szerda, febr. 12. „Völgy liliom." Színmü 5 felv. Irta
Barriére ford. Feleki.

Ctütörtök, febr. 18. „Bűvös vadász." Opera 4 fel.
zenéjét szerz. Weber.

Budai népszinház.
• Legérdekesebb ujdonság mostanában a népszinház

deszkáin Zaytz-nak egy igen kedves és mulattató operret-
te-je: A boisty-i boszorkány. Szövegét egy szerelmes,idylli
história képezi a középkorból. Nem hiányzik benne a
főrangu herczegnö és az egyszerü pásztorfiu, kik egymásba
halálosan szerelmesek, s ft végin is, hogy korunk demokra-

W//y/air/ "//////.*/,. ̂  ,„,„,„„. r

1 Z ő d e f g *
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 424-dik számu feladvány megfejtése.
(Gold Samutól, Kővágó-Eörsön.)

Világos. S f t t é t - i N

, vaö-a* Vb3-g3:A)
1. Vao— a- . . . .
2. Va2-e6 Ktö-14
3 Ve6—eá:fmat.Világos. Világos. Sötét.

! Vb3—f7f
2. Va'2—f7:+ Bf8-f7:
3. Hdt— eStmat.

Sötét.
1 B f 8 - e 8 B )
2. Hdl-e3t Vb3-e3:
3. Va2-f7fniat. •

Helvesen tejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
-".ZlZcLtte Jozsef.- 0**.: Gl«.Jg«Z«£
mond - P Őrsön: Kovács Győrffy. - Petién: Rakovszky
AUdár -Talpason: Kabdebó Kálmán. - F. Nyaradon:
Gérecz Károly. - Jdszkúéren: Galambos István. - A
pesti sakk-kör

I

HETI-NAPTAR.
Katholikus és protestáns

naptar

16 Vasár.
17 i Hétfő
18; Kedd
19 Szerda
20 j Csőt.
21; Péntek
22 Szóm.

Február
fj Juliana
Donát vért-
Simon, Flívián
Mansvét püsp.
Eleuther püsp.
Eleonora
Péter székfogla'

E Hat van. v
Theodul
Concordia
Zsuzsa
Eukário
Elfonora
Üszög. Péter

4 0 2 MSsop.
5 [vnj.hétkez.
6 Bukol pápa
7 Partén püsp.
8 Tivadar
9 Nicephor

10 Süropus

28 B. 10. t.
ti [habor. m.
|25
|26 Jónás
27 Jonatán
28 |tioch.hal.
2 9 S a b . An-

f.
327
328
329
330
331
332
333

P-
6
6
7
7
8
8
9

<s.
7
7
7
7
6
6
6

P-
7
5
3
l

ó.
5
5
5
5

59! 5
58|5
56 5

P-
21
23
25
27
29
80

f.
249
261
273
284
296
808

32Ü320

P-
6
12
46
58
47
86
30

ó.
1
2
3
4
6
5
6

V
47
43
85
24
8
46
20

l l
este
0 54
1 42
2 34
3 29
4 29

Hold változásai. • Ujhold 23-án, 1 ór» 49 pereikor délután.

TARTALOM.
Gróf Bethlen Gergely (arczkép). - Mi kell a nőnek-

- Egy nap egy instruktor életéből (folyt). - Thern K»-
rolv és fiai (ké' képpel). - A kisvárdai várrom (keppeU
- B. Jósika Miklós lakása Szurdokon (keppeP. - A*
egri nők. - Igazító vélemény a dérről. A jelenkor vad-
emberei - A szesze, italokról. - Egyveleg. - Tartas*emoerei — A szeszes m w i u " " 7=; . , v • té-
Irodalom és művészet. - Egyház és iskola - Kozinte

daság, kereskedés. — **
ujság? -"-"Nemzeti szinház - Budai népszinház. - Szer-

zetek, egyletek. - Ipar, gazdaság, kereskedés. -
ujság? - - Nemzeti szinház - Budai népszinház. -
kesztói mondanivaló. - Sakkjátek. - Heti-naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.

RDETÉSEK.
Dicséretesen ismert szépitöviz,

ugynevezett

HERCZEGNÖ-VIZ,
mely a bőrnek ifjas friseségét visszaadja s az arcz-
szinét a legkésőbb korig, fehéren, nyulékonyan, tisz-
tán, s lágyan fentartja, az arczot, nyakat, kezet s a
kart minden börtisztátalanságtól, u. m. szeplő, máj-
folt, napégetés, sárga-foltok, pfirsenések, orr-vör

; heny, sömör, hőpörsenés, égetés s arezredöktöl
megóvja. Ezen hathatóságára né«ve dicséretesen

ismert szépitöszer egyedül s kizárólag valódi minőségben kapható

24 (1-3)illatszeráruk-kereskedésében
„a Minervához"

t e s t e n , v á c z i - u t c z a 2 1 - i k s z á m a l a t t .

ISUícííőcQlí!!
gegen Magen-und Unferleibsbeschwerden gegen Leberleiden
Verstopfung,Hámorrhoiden̂ Versch!eimung,Sodbrennen.

gyomor- s altesti fájdalmak, máj betegség,
dugulás, aranyér, elnyálkásodás és gyo-

morégetés ellen.
jS£3ST" Kapható Pesten: Török József gyógy-

szerésznél, király-utcza 7. szám alatt. 15 (2 12)

Gazdasági és kerti vetőmagvak
biztos csiraképes jó minéműségben a legjutányosabb árakon nagy készletben találhatók

Az elsö magyar

kertész-gazteMti ügynökség magtárában
Pesten, Jnzseftér 14-ik szám.

Fő árjegyzékünkből tájékozás végett néhány kelendőbb magvakat ide jegyezünk, mig
február hó első felében igen olcsón jegyzett árjegyzékünket szetküldenénk, mindenki

kivánatára dijmeotesen.

Lurzern<tmngvak. — Kleesaamen. forint

Magyarhoni luczerna, inland 100 font
Franczia „ französischer ,,
Stei r bére vörös virágú, Steierklee ,,
Hollandi évelő here Wiesenklee . „
Sárgi virágú here, Hopfenklee ,,
Baltaczim, Esparzette ,,

Takarmány fúmagvak. — Fnttergrá'ser.
Belföldi perje. — Inlandisches Reigras
Olasz fűmag. — Italienisches , ,
Angol fűmag. — Englisches ,,
Franczia fűmag. — Kranzösisehes „ , .
Mohar mag. — Mohar-Saamen b. mérő
Bükköny — Wicken

Takarmány répamagvak. — Futter Rüben Saamen.
Burgundi sárga gömb, — gélbe rundé mázsája

,% piros .. rothe „ „
Czukorrépa. — Zuckerrtibe „

Kerti veteménymag. — Gemüsesaamen.
Aleotjobb téli káposzta savanyítani, — Kraut für Winter zum Ein-

sáuern, das beste fontja
Korai káposzta, — frühes Kraut
Káposzta kései, — spátes Kraut
Karaláb, kései, — Kohlrüben, spate
Sárga répa. — Gélbe Riiben
Ugorka, nagy, zöld, — Gurken, l«ng, grüne
Mindennemü erdttifa, virág- és növényinagvak aránylag minden faj-

ban a legélőbb olcsó árakon számíttatnak.

32-34
42—44
30—33

48
23

8%-9

16
22
25

27—28
3%
4'/t—6

28
28

20-22

3.-
2 80
280

3-8.50
—.90

1.60

Gyökeres szölótövek és sima vesszők.
Risling, gyökeres, 2 éves, valódi,

e " e 25 forint.
Sima, 200,000 készlet, ezre . 10
Bakator, Dinka, Trammuni furmint"stb.

szóval a legjobb borszőlófajokból, szá-
zanként 8 ft. 50 kr., s nagyban még
olcsóbb árért szolgálhatunk.

GyttmAlcsfák. — Oüstbíiume.
3,4. 6, 6 évesek körte, alma, szilva, sárga

baríczk, ringló, franczia baracikfák
stb.dbja3f»,40,50 60, 70 krigaránylag,
árához képest erősek a koronafáig.

Füge, gesztenye, pöszméte, ribiszke,
málna, szatnóczák stb. mindezek név-
vel ellátva a fő árjegyzékben beigtatva
megláthatok; díszfák, cserjék

10(2-8)

szinte
megrendelhetők.

A nagyon tisztelt gazda-közönség becses megbízásaiért esedez

VARGA LAJOS.
fóügynök.

Köszvény-vászon
mindenféle köszvény, csuz (Rheuma),
inHzagüatas, mell-, gerinczfajdat-
mak, keresztcsontl»jás (Hexenschuss),

labkoszveny stb. ellen.
Egy csomag ára 1 ft. 5 kr., kettős erejü 2 ft. 1® kr.

Dr. BÜROIV 23 (1—6)

Párisi általános sebtapasza
mindenféle sebek, gjenyedések és daganatok ellen. — Egy köcsög ára a hasz-
nálati módszerrel együtt 10 kr., kisebb köcsög 35 kr. Postán küldve 10 krral több.

Valódian Pesten egyedül kaphatni csak TÖRÖK JÓZSEF ur gyógyszer-
tárában, király-utcza 7. sz.. Sárkány urnál a váczi-utezában. — Debreczenben:
Rothschneck ur gyógyszertárában. — Szombathelyen: Pillich Ferencz ur gyógy-
szertárában. — Mohácson: Kögl. A. ur sorszámszedésében. -Kolozsvárit : Wolff
gyógyszerész 11 iskolezon: Spnllo- A. — Temesvár: Kvaul. Becher uraknál.

FISCHER GUSZTÁV
színháztér, kereskedelmi banképület Pesten,

ajáulja a legjutányosb szabott árak mellett egy bőven ellátott raktárt
a legujabb divatu

NŐIÖLTÖNYDISZITfflENYEKET MINDEN ÉVSZAKRA
mindenoemü szalagok, gombok, kötő- és varró angol ezérnák,
kotö, himzö, fenylö es berlini pamotok. varró és trama selymek, ispahao

barras, nemkülönben fehér és szines organtln, moasselioe,
mouls, battist clair, perkail, tüllanylais, gyapot és ezérna-csipkéket,

továbbá gazdag raktárát
fttggönytartókuak, tükörbojtoknak, csöngetyühuzóknak,

cdllárzeinórok, függönyén, léoni arany és ezüst-csipkék, bojtok,
továbbá mindennemű botor-, kocsi- és katonai paszomány-arakat,

valamint minden ezen ágat illető tárgyakat nagyban és kicsinyben.
Szintugy található itt egy bő raktár mindennemü bélés es halcsont.

Megrendeléseket — a pénz előleges felküldése vagy utónvétel mellett
ynrsnn <*« T>onto»an teHooi+iirtV 92»« O7—20>

A legnagyobb vászonrulia-rakiárbau
JíS1LAHTIH0Z" PESTER.

kaphatók a lególcsóbb árakou és legnagyobb választékban minden-
nemü fehérnemüek férfiak, hölgyek és gyermekek számára,

SOOOO 2 f t

ft.

ugymint:
» darabnál több ferft-ingek ritmburgi vagy hollandi vászonból darabja
75 kr, $ ft, 3 ft 60 kr, 4 ít, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft, 6 ft 60 kr, 7 ft,
10 ft, 12 ft.

1OOOO darabnál több szines férfi-Ingek 1000 különböző mintában, régibb mintája 1
80 kr, 2 ft. legujabb minták és legdivatosabban varrva 2 ft 60 kr, 8 ft.

Fehér pamut madapolan férfi-ingek 1 ft 76 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr., 4 ft.
Férfi-Latyak vászonból, magyar vagy félmagyar mintára 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 26 kr.

2 ft 50 kr, 3 ft, 8 ft 60 kr.
N6I initek rumburgi vászonból, simák 2 ft 26 kr, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 60 kr, 4 ft, 6 ft.
\oi ingek rmnbnrgi és hollandi vászonból himezve 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 7 ft 50 kr, 8 ft,

9 ft, 10 ft, sveiezi és franczia mellmustrával 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 60 kr, 6 ft, 7 ft.
Fln-ingek vászonból 4 éves 1 ft 80 kr, 2 ft 10 kr, 6 éves 1 ft 85 kr, 2 ft 40 kr, 8 évee

2 ft, 2 ft 45 kr, 10 éves 2 ft 10 kr, 2 ft 65 kr, 12 éves 2 ft 40 kr, 2 ft 90 kr, 8 ft
60 kr, 14 éves 2 ft. 65 kr, 8 ft 15 kr, 4 ft 20 kr, 16 éves 8 ft, 8 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr.

Szines iln-ingek 4 éves 1 ft. 10 kr., 1 ft 25 kr, 6 éves 1 ft 25 kr., 1 ff 40 kr, 8 éves lft.
35 kr., 1 ft 55 kr, 10 éves 1 ft. 60 kr., 1 ft 75 kr. 12 éves 1 ít. 66 kr., 2 ft 10 kr.,
14 éves 1 ft. 75 kr., 2 ft 10 kr, 16 é- es 1 ft. 75 kr, 2 ft 20 kr.

Mindennemü téli alsó mellények, nadrágok, harisnyák és egyéb téli czikkek
férfiak és hölgyek srámára nagy választásban.

Főraktár a legjobb amerikai krinolinnak fehér vagy hamuszin, darabja 2 ft 50 krtól
6 ftig, vörös 5 fttól 8 ftig.

Szines alsó szoknyák legfinomabbak, darabja 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 7 ft 50 kr.
És sok egyéb kész fehérnemü czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmen-

tesen elküldetik.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rnmbnrgi, hollandi, irlandi, kreasz-és

tiArvasznakban a legolcsóbb gyári árakon.
Vásaonzsebkendok tuczatja 3 ft, 8 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 60 kr, 5 ft, 6 ft 50 kr, 6 ft,
7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft, 10 ft, egész 20 ftig.

TordlkozAk tuczatja 6 ft 60 kr, 6 ft, 6 ft 60 kr, 7 ft, 8—16 ftig.
Szines agyi kanavász vége 9 ft, 10 ft, l l ft, 12 ft, 13-16 ftig.

Valóságos vásxon-aeztalnenin.
Anztalkendok tuczatja 5 ft 30 kr, 6 ft 20 kr, 6 ft 60 kr, 7 ft 60 kr, 8 ft, 9 ft.
Vbroszok minden nagyságban hat személytől 24-ig. Asztali készletek 6, 12, 18 ét

24 személyre. Legjobb minőségü kötó-rzerna esomója 1 ft 20 kr, és 1 ft 60 kr.
Menyasszonyi készletek bevásárlásánál ajánljuk dusan felszerelt készfehérnemü vá-

szon és asztalnemüekbem naey raktárunkat, melyek minden áron már Összeállivta
vannak, vagry kívánság szerint összeállítunk.

Mindennemü megrendelések mustra szerint gyorsan és legjobban elkészíttetnek.
Nagy választás agyteritök, pique r» tricot-paplanokból,kávés-kendókböl és

minden e nembe vágó czikkekböl.
Raktárunkban vett czikkeknél nagy előnyül szolgál a*, hogy minden megvett, ax

"•jegygyel ellátott czikk 14 nap alatt nemcsak kicserélhető, hanem egyszersmind ki nem
alégitési esetben az ár vissza is adatik.

Szállitások minden irányban, az ár előleges beküldése mellett vagy utánvétellel
gyorsan és legjobban eszközöltetnek, ugy szinte mindennemü megrendelések mustra sze-
rint leghamarabb elkéssittetnek. mr a . , . tJ^rm^ *" «t 1

22 2-6) Kollarits Jozsef <k« íiai.
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tennék es szubak íllatomara.
Parfuni de Monde Élégant

Yhng-Ylang
A Ylang-Ylang, finomság, gyöngédség és illattartósságára nézve fe-
lülmulja mindazon illatszereket, melyek eddig a hölgyvilág pipere-
asztalán divatban voltak, s alulírottnál készleten kapható, következő

leghirnevesb készítőktől u. m.
Atkinson, London, egy üvecske ára 3 ft. — kr., — ft.
Bayley és társa, London, egy üvecske ára . . 2 ,, 50 ,, 5 „
Gossnel és társa, London, „ „ „ . . 3 „ „ — „
Hendrie, London, „ „ ,, . . 2 „ 50 ., 5 „
Legrand, Páris, „ „ , . . 2 , — „ — „

Továbbá alulírottnak van szerencséje a legkedveltebb pipere-
tárgyakat ezennel tisztelettel ajánlani, u. m. Savon de Thridaee
Violet-től Párisban, a bőr finomítására, gyengéddé, pulivá és nyulé-
konynyá tételére.
Pondre de Rií, csomagok- és papirtokban 60 kr. - 5 ftig.
Fehér arcnfestek (rosée).
Hajpor, fehér és szőke, papirtokban 50- 80 krig.
Itajpor, gyémánt, ezüst, arany 1 ft. 40 kr. — 2 ftig.
Finom pirositók, báli, estély s szinházi alkalmakra 50 kr. — 10 ftig.
Érpiroslto, papirtokban 4 ft.
Szemöldftkkendőzo, 80 kr. — 4 ftig.
Szajszélpirositó, 1 ft. 20 kr. - 2 ftig.
Körömpor, a körmök finomítására 1 ft. 50 kr. — 2 ft. 60 kr.
Dachesse liajkenőcs, a hajak fentartására s ápolására, minden tet-

szés szerinti virágillatban.
Brillfantine, a szakáll vagy haj nyulékonynyá tételére, s annak kellő

fénykölcsönzésére 1 ft. 20 kr. — 2 ft. 50 krig.
Továbbá: a legnagyobb választékban kaphatók micdennemü

angol és franczia illatszerek, ha.jkenócsök, stépitAszerek. illa-
tos olajok, szappanok, borotvalo-esiközfiV. lesük, finom szi
vaesok, haj-, köröm- és fogkefék (jótállás mellett).

m F " Minden fogkefe, mely sortéjét hagyná minekelőtte az le
használtatott volna, egy ujjal cseréltetik fel

Vértessy Sándor,
illatszerárusnál ,

a „Venus"-hoz Pesten, Kslsl^ftér 1. sz. a.
_ Levélbeli megrendelések utánvét mellett gyorsan és pon

tosan teljetáttetnek.

9 (2-2)

oií

jóféle s tisztaizlésü

kávé csak 2 í t 80 kr J
5 f o n t

Poitorico-kávé 3 ft. 40 kr.

•°p?y__

o-

Arany-Java-kávé . . • • 3 „ 80
Laguayra-kávé 4 „ —

^ —. , , Plant-Ceylon-kávé • • . . 4 „ 25
.si S S l l Cuba-kávé egész finom . . . 4 „ 50

Gyöngy-kávé egész finom . . 4 „ 15
továbbá:

Brasiliai-rhuni, egy pint 1 ft.,legfinomabb
_̂__——-r~"~~ ' jamaikai-rhuni, Pecco-virág- és Sou-

g chong-thea, sardinák, mustár és sajt-
**"" -̂---— félék a legjutányosb áron kaphatók Pesten,

Bauhofer és Jármay-nál,
a két szerecsen- és Laudon-utcza siögletén,

11-dik szám alatt.
JPIT" Vidéki megrendelések a pénzösszeg be-

küldése vagy utánvét mellett a leggyorsabban esz-
közöltetnek. 23T4 (5—i)

P F " A t. cz. vidéki közönségnek!
Üzletünk könnyebb feltalálása tekinte-
téből szolgáljon tájékozásul az itt le-
nyomott tájrajz, mely a lánczhidtól ve- j
szi kiindulási pontját!

Bajuszáé dr ök, (fehér, szőke, barna és fekete, rudak,
üvegcsék és skatulyákban 30 kr. — 1 ft. 50 krig.

Előre semmi tiszteletdíj!
Igen fentos hirdetmény lotteria-

játszóknak!
Alólirt — elválasztva minden az eddig

létezö el nem fogadható formáktól, — azon
igen fontos felfedezésre jött, miszerint mi-
ként jöhetnek ki igen rövid idö alatt az {
összes lotteriákban bizonyos számu ambo-|
solo- és terno-secok. Megfejtett problémája j
oly való és bizonyos, hogy a nyeremény j
előtt semmi tiszteletdíjat nem követel, - ;
ellenben azután a nyereménynek 20 száz- \
tolját. 26 (1) !

II. v. Orlice,
Professor und Schriftsteller der Mathema-

tik, Berlin, Wilhelmstrasse Nro 125.
1 Naponkint érkeznek be hozzám szá-

mos köszönő- és elismerö-levelek.

Dr. Paítison
köszvéiiv-vattája,

HIRDETMÉNY
a „Regélő" műmelléklete tárgyában.

Vonatkozólag a „Regélő" mult évi XH-dik s
folyó évi 1-sö füzetében az 1867-dik „Regélő"
j műmelléklete tárgyában közhirré tett hirdetmé-
nyünkre, tisztelettel tudatjuk mindazonelöfizetöink-
kel, kik e mümellékletre igényt tartanak, hogy az
már sikerült körajzban elkészülvén, szétküldözge-
tése megkezdetett, tökélletes és tiszta nyoma-
tása azonban több időt igényelvén, — csakis
februárhó folyama alatt juttathatjuk t. cz. elöfize-

« - O l . r .1 ^ Cíifci

enyhíti azonnals gyorsan gyógyítja

A köszvény és csúzok
minden nemeit u. m.: _ w

arcz-,meii,torok-és fogfajdaimakat. tőink birtokába. — P e s t , februárban 1 8 6 8 .
~<j-, kez- és térdköszvényt, tagszagga . » » / . . • ' < « ± •

(3 3) (Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)
, * . , derek és a«yek W * " ™ - *«*»
csomag ára 1 ft., fél csomagé 50 kr.

Kapható Pesten, a szt. háromsághoz
c z ; m z et t gyógyszertárban király-utcza 7.
sz. a . — Székesfehérvárit: Legman A. —
Teme.varH: Pecher J. E. gyógyszeré «.

j nél ^ U '>

NÉP
czimü

politikai képes hetilap folyó évi j a n . és febr.
havi teljesszámu példányai tökéletesen elfogyván,

ezennel uj előfizetés nyittatik
4 hóra (márczius—juniusra) . • 1 ft. 40 kr-

10 „ (márczius—deczemberre) 3 ., 40 ,.
rntF miről a t. cz. magyar olvasó-közön-
ség ezennel tisztelettel értesittetik.

0 f A pénzes levelek bérmentes küldése
kéretik.

Tgjf* Tiz elöfizetett példányra egy tisztelet-
példánynyal kedveskedünk.

A „Nép zászlója" kiadó-hivatala
(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)

HIRDETMÉNY.
Alólirott bátorkodik a t. cz. Gombos Bertalan ur által feltalált

„ e r ö s í t ö i t a l t
a tisztelt közönség becses figyelmébe ajánlani. Ezen erösi ital előmozdítja a jó
étvágyat, könnyíti a jó emésztést és meghútés el en megóv, és átalában az egész
idegrendszerre melegitöleg ea erősitóleg hat. Ugyszinte ajánltatik mindazoknak,
kik hideg lég befolyásának ki vannak téve ; továbbá a lábadozóknak, kik a kiállott
betegségek után erejüket visszanyerni nem képesek; végre a tengerre utazóknak,
miután a tengeri ut ismert kellemetlenségeitől megóvja az utazót.

Ezen erösítö ital megbizás utjáni eladását következő urak voltak szívesek
átvenni.

Pesten: Mészáros Miklós nádor-utcza. — Mészáros Béla Kristóftér. —
Lazsa M. kerepesi ut. •- Prohaszka Ignácz üllői ut. — Gartner K. bodza-uleza.
— Hollósy Gyula Wurm-utcza. — Salzer L. régi szinház-épületben. — Lappert
György gránátos-uteza. — Horváth János uri-uteza. — Etztnandorl'er J. alsó
Duna-sor 5. sz. — Weisz Flórián zöldfa-utcza. - Mervay A. váczi ut 5. sz

Rudan: Mauks J. Tabán. — Keller E. Budavár. Mülbacher L. vizivá-
ros. — Miké J. viziváros. — Kassán: Hegedüs L. gyógyszerész. — Dettan: Frey
A fia. — Sz.-Endrén: Weisz Simon. — Dana-F«ldvaron: Spit;er Lipót. — Ta-
trtb.tn: Fischer Károly — Versetzen: Blum József. — Párkány: Gács Mór. —
Székesfehérvárott: Karl Jozsef. - Veszprémben: Tustkán M. - Oraviczan:
Schnabel J. — Szathinar: Kesztenbaum A. — Czirczen : Hoffman Mrtr. — No-
hftes: Auber János. Marcznü: Heniíj Mór. — Keszthely: Breuer dr.—
Xyiregyhaza: Orbán K Rima-Szombath: Zwicker Otto. — Sátorallya-
L'jhely* Reichard testvérek. — Gyoma: Weidinger György. — Békés-Csaba: Bie-
ner B. — EnyiitK: Münczer. — Léva: liléin Jóssef — Kls-Uj •SzálUs: Heller
Jónos. — lT.|-F< hérto: Szarka Jánosné. - Tokaj: Weisz Márton. — Török-Be
cse: Weliaeher J. — Szegeden: Oblat Antal. — Komarom: Koczor Ferencz. —
Xagy-Körös: Hausingir Ferencz. — Kecskemét: Gyenes J. — Szolnok: Brau
J. — Kalocsa: Bóczó M. örökösök. — Baja: Herzfeld és fia. — Török Sz.-Mik-
lós : Pilzer S. — Debreczen: Silberman Izsák — Miskolcz: Herz J. — Hajda-

Farkas és Grünbaum.

Mázatta Fischer J t,
2386(8—8) főbizomán) os Pesten, két szerecsen-utcza 4. sz.

Pest február 23-án 1868.

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Poüiik.tl Újdonságok earytitt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

| H Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
Jgtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Opprlik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Hanscnstcin és Vogler, Wolkeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkrajezár.

(1-2)
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav.

Azon férfiak egyikének halhatatlan em-
lékezetét újítjuk fel, kik az 1849-ki katasz-
trófa után megtört szivvel hagyták ide,
megvédni nem tudva már, a haza szent
földét — s azt soha sem látták meg ujra.
öket a halál a száműzetésben érte s mint a
haldokló muzulmán Mekka felé forditja
lecsukló szempilláit, a letiport haza e buj-
dosóinak utolsó tekintete, utolsó gondolata
a szegény hon felé fordult — mielött szivök
dobogni megszünt. Sírjokat nem lelhetek a
haza földében; méltó, hogy örök emlékeze-
tet nyerjenek a nemzet szi-
vében.

Batthyány Kázmér, a her-
czegi ágból, az 1828-ban meg-
halt Antal és Roggendorf'Cecí-
lia fia, 1807-ben junius 4-kén
született. Rosz szokás szerint
és a főrend akkori korcs hajla-
mai s haza iránti hidegségéhez
képest, csaknem egészen kül-
földi s nemzetietlen, bár kü-
lönben gondos nevelésben ré-
szesült. És kétségkivül a sok
fiatal dúsgazdag mágnás sere-
gében , hullámzó kényelem,
pipere s testi élvezet közt,
enyészik ő is el, ha sajátságosan
fiemes természeti hajlama s
f itka tisztaságú józan esze más
irányba nem vezetik. De amaz
érezteté, ez pedig világosan
*üegérteté vele, hogy minél *
Nagyobb élvezetet s jogokat
öyujt a haza kincsforrásából
^gyes fiainak, annál nagyobbak
e s szentebbek ezek kötelességei
a jóságos közanya iránt. Miután
tehát, nem ugyan ex professo,
oanem nemes dilettantismusból
Jgen sokat olvasott, többször és
sokfelé utazott s az európai
müvelt nyelveket, francziát,
angolt, olaszt tökéletesen elsa-
játitotta, megtelepedett magyar
hazájában s megosztozván külföldön, több-
nyire Londonban élö és tory elvekbe merült
bátyjával Gusztávval, — ezentúl egészen
hazájának kezdé élni, buzgón tanulta ennek
nyelvét, irodalmát, történetét, törvényeit,
megismerkedett érdekeivel, szobásaival,

Gróf Batthyány Kázmér.
(1807-1854.)

szükségeivel, szerelmes lett szép hazájába,
mely neki annyi kényelmet s élvezetet
nyujtott, s minthogy a haza javát azon idő-
ben csak azon uton vélte sikeresen előmoz-
dithatni, melyet az ellenzék követett, hiven
és tántorithatlanul az ellenzék zászlójához
csatlakozott. Sokat tett a külföldi nevelésü
ifju dúsgazdag olygarchának enemes irányba
vezetésére egykor magyar nyelvben okta-
tója, majd tanácsosa s javainak teljhatalmu
igazgatója Nagy Károly, m. akad. r. tag, a
ki egyszersmind eszközlé, hogy a grófnak

fiU5Z K.

GRÓF BATTHYÁNY KÁZMÉR.

elhanyagolt s elparlagult nagy kiterjedésü
uradalmai szemlátomást felvirágoztak.

Gróf Batthyány Kázmért elöször az
1839/40-diki országgyülés főrendi táblájánál
látjuk föllépni mint hazafit, a nyilt küzde-
lem terén. Még ekkor Bécsben lakott s igen

tökéletlenül és akadozva fejezte ki magát
magyar nyelven, melyet azonban mindin-
kább megtanult, s utóbbi időben, ha hibát-
lanul nem beszélt is, de nemcsak helyesen,
hanem díszesen is irt. Könyvtárában, a vi-
lágirodalom összes gyöngyei közt, egy jóra-
való magyar könyv sem hiányzott.

Az 1843/4-ki országgyülésen már többet
s jobban beszélt, és a főrendi ellenzék kitü-
nőbb tagjai közé számíttatott, és épen ezért
az ezen országgyülés végén felállított s az
országgyülés pártfogása alá helyezett orszá-

gos védegylet elnökévé válasz-
tatott, s ezen ügy miatt gróf
Zichy Ferenczczel párviadalt
is vivott, melynek jelét, az ellen-
fele által reá rótt sebet, arczán
viselé. S e percz óta a legmü-
veltebb világ legkényesb él-
veihez szokott gazdag fiatal
mágnást, ki London, Páris és
Bécs szalonainak minden gyö-
nyörét s pompáját ísmeré és
kimerité, folyvást Pesten és
falusi jószágain látjuk lakni,
kizárólag magyar kelmékbe
öltözni s ön-személyén bizo-
nyitni be, hogy a külföldieske-
dés és finnyáskodás épen nem
lényeges tulajdona a valódi
úriasságnak, hogy lehet lenni
magasan műveltnek s tisztán
magyarnak, élvezni és a honi-
val beérni, s nélkülözni azért,
hogy a haza majdan ne nélkü-
lözzön, és e nélkülözésben ta-
lálni jóllétet és boldogságot.
Beszédei, miket a védegyleti
közgyűlésekben az ország tap-
sai közt tartott, kizárva min-
den separatisinusi irányt s
meghazudtolva minden efféle
gyanusítást — tanúi a józan
felfogásnak, meleg hazafiui ér-
zésnek, és sajátságos európai
zamatuak, mely lényegesen

különbözik a magyar megyei szónoklat sal-
langosságától.

E beszédek, az akkori censurai körülmé-
nyek közt, ittbenn vagy épen nem, vagy
csak töredékesen láthatván napvilágot, ré-
szint lythographia utján terjesztettek el,
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