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Fehérruha-raktár,
a legujabb szabás után készitett szines férfi-ingek jól rendezett raktára, valamint
fehérvaszon és pamut-iiiM'k férfiak, nök, ti- és leány-gyermekek számára,
nadrágok és mellénykék stb., uszó-blousek. gatyák, fókötók és sapkák.

Minthogy a fehérruha-tárgyak minden nemét, franczia mód szerint évek óta szer-
zett elégséges gyakorlat szerint sajátmagam szabom ki, s eddig körülbelül már 30,000
darab fehérrnhat szabtam ki,— ennélfogva átvállalom a menyasszonyi készletek előállí-
tását s varratását a legcsekélyebb megrendeléstől a legterjedelmesebb megrendelésig;
magamra vállalom egyszersmind a szabásban hibás ingek átdolgozását s kijavítását.

Ez alkalommal bátor vagyok a cs. kir. katonaságot lovagló-nadrágaimra, melyek
a lépésben varrásnélkflliek, tisztelettel figyelmeztetni. — Különösen ajánlatra méltók
az általam megjobbitott vászon-lábbelik (Fusssocken), melyeken a varrás akkép van
alkalmazva, hogy a lábat legkevésbbé sem nyomja, s az oly kellemetlen tyúkszemet is
idővel eltávolítja.

Az összes paszomány-árnczikkek végképeni eladása nagy választékban

Becker Károly W.-nél,
845 (2—8) szervita-tér 5-ik szám alatt Pesten, Fischer czukrász boltja mel l«a

ADLER L.
pénzváltó-Irodája

a kereskedelmi testület (Lloyd) épületében

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

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

A. 20 szeme'ly 20 hitelsorsjegyre 8 ft. '/« évenkint, — B. 18 személy 19 darab
(mind osztr, sorsjegyek) 4 ft. '/« évenkint, — C. 20 személy 20 darab 1864.
50 ftos sorsjegyek § lt. % évenkint,— D. 10 személy 10 darab 1860. 100 ftos
sorsjegyek 6 ft. l/t évenkint. fPJ-Bélyegdij részletszelvényenkint A. D.-nél
1 ft. 30 kr., B. C-nél 68 kr.

lI- Befizetés 25 havonkiuti részletben:
személy 10 hitelsorsjegyre 6 ft. 30 kr. havonkint, — F. 10 személy 10 darab
% 1860. sorsjegyre 4 ft. 80 kr. havonkint, — G. 10 személy 10 darab l/i 1864.

" " f̂c ft. GO kr., — lI. 10 személy 50 darab Rudolf-sorsjegyre 3 ft.
8 Bűlyegdij résíletszelvényenkint E.-nél 1 ft. 30 kr., V. G.-nél

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

sorsjegyek ujabbal helyettesittetnek, a résztvevők közt egyaránt osztatnak
fel, s a részletfizetések letelte után az A. C. D. E. F. G. alattiak mind-
egyikének egy eredeti sorsjegy szolgáltatik ki, —a H.-nál 5 eredeti sorsjegy
s a B.-nél az eladott sorsjegyekből reáesendő részletet kapja.

Alakitok továbbá kivánatra mindennemü zárt-társnlatokat, tetszés
szerinti sorsjegyekre a legjutányosb föltételek mellett.
Sorsjegy-árak havonkinti részlet-fizetéssel:

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

100 fttól 200 ftig, „ „ 18 ft.
„ „ „ 200 fttól azonfelül „ „ 35 ft.

&tF" A legméltányosb feltételek mellett 10, 15, 20, 25 havi, vagy '/« évenkinti
részlet-fizetések is eszközölhetők.

ígérvények dijai:
1864-iki 100 ftos sorsjegyre 2 ft., — 1864-iki 50 ftos sorsjegyre 1 ft. 25 kr., —

5 darab egész ígérvény l l ft., — 5 darab fél ígérvény 7 ft. 50 kr., — 10 darab
egész ígérvény 18 ft., — 10 darab fél Ígérvény 14 ft., — Hitelintézeti sors-
jegyekre 3 ft. 50 kr., — Pálffy-sorsjegyekre 2 ft. 50 kr., — Rudolf-sors-
jegyekre 2 ft. — Bélyegilleték 50 kr.

Különféle sorsjegyek összeállítása havonkinti részlet-fizetés
mellett.

1 £ fntMllt havonkint : A) 1 hitel-, % rész 1860-iki, 1 Salm-sorsjegyre, -
1*J lUI I M B) 1 Salm-, 1 Clary-, 1 Pálffy-, 1 Genois-, 1 budai, 1 100 ftos 1864-

diki , 1 Keglevich-sorsjegyre, — C) l/t resz 1860-iki, '/» r é s z 1839-iki,
1 Pálffy-, 1 budai, 1 Waldstein-sorsjegyre, — D) 1 hitelintézeti, 1 Wald-
stein-, 1 Keglevich, 1 Como-, 1 trieszti 50 ftos, 1 Windischgra'tz-sorsjegyre,
— E) 1 hitelintézeti, 1 trieszti 100 ftos, 1 budai sorsjegyre, — F) 1 1860-iki
100 ftos, 1 1864-iki, 1 Clary-, 1 Waldstein-, 1 Keglevich-sorsjegyre, —
G) •/» 1839-iki, 1864-iki 50 ftos, 1 Eszterházy-, 1 Pálffy-sorsjegyre.

1H forint havonkint : A) % 1860-iki, 1 Salm-, 1 Pálffy-, 1 Keglevich-
111 1U11111 sorsjegyre, — B) 1 1864-iki 50 ftos, % rész 1839 iki, 1 budai,

1 Keglevich-sorsjegyre, — C) 1 Salm-, 1 Pálffy-, 1 Clary-, 1 budai, 1 Genois-,
1 Waldstein-sorsjegyre,— D) 1 hitelintézeti, 1 budai, 1 Keglevich-sorsjegyre.
E) '/» 1860-iki, 1864-iki 50 ftos. 1 budai sorsjegyre, — F) 1 Eszterházy-,
1 1864-iki 50 ftos, 1 budai sorsjegyre, — G) 1 1864-iki 50 ftos, 1 trieszti
BO ftos, 1 Salm-. 1 budai, 1 Keglevich-sorsjegyre.

R é s z l e t f i z e t é s e k egyes sorsjegyekre, valamint társulati sorsjegyek rész-
jegyeire, az ismert föltételek alatt eszközölhetők.
Bevásárlása s eladása mindennemü értékpapíroknak B pénzne-
meknek, előlegezések, sorsjegyek- 8 államnapirokra, incaseo s
megbízatások stb.
Vidéki levélbei! megrendelések titoktartás mellett gyorsan » pon-
tosan telje„it te tnek. 692 (18—62)
A vidékbeli ügynökök különös kedvezményben részesittetnek,

s szükségleteik fedezése végett idejekorán hozzám fordulhatnak.

Dr. Pattison-féle köszvény-gyapot,
gyógy- és óvszer a köszvények s csúzos bántalmak minden nemei, ugymint: arcz-, mell-,
nyak- és fogfájás, fej-, kéz- és térdköszvény, gyomor- és altesti, valamint derék s vékony

fájdalmak stb. ellen.
Egy egész csomag ára 1 ft. Fél csomagé 50 kr. Postai küldéssel 20 krral több.

Használati utasitások és bizonyítványok ingyért szolgáltatnak ki.
Valódi minőségben kapható:

PESTEN : Török József, gyógyszerész I BUDÁN : Taub Vilmos, szarvas-tér 613-ik
király-utcza 7-ik szám alatt. | szám alatt. 827 (5—9)

Bizonyítványok.
Alulírott , kinek 7 év óta kimondhatlan czombfájdalmakat kellett' eltürníe-

s melyek utóbbi időben a test többi részeire is kihatoltak, s miután minden eddigi gyógy-
szerészi kisérletek sikernélküliek maradtak, egy ujságlap által dr. Patt ison köszvény-
gyapotjara lőn figyelmeztetve. Mitsem sejditve, hogy ezen köszvény-gyapot oly gyors
és meglepő eredményt idézzen elő, annak sokat magasztalt hathatóságáról akarván
meggyőződni, egy csomagot hozatván magamnak, s lefekvés előtt azon helyre raktam fel,
mely miatt oly sokat s a legborzasztóbb fájdalmakat kellett eltűrnöm, a műtétet siker
koronázta, mert reggelre fájdalmaim elenyésztek; de később ismét fájdalmak huzódtak
keresztül jobb lábszáramon, karomon, kezemen s ujjaimon, a gyapotot ujolag a fájdalmas
helyekre rakván, s nehány óra mulva fájdalmaim tökéletesen megszüntek.

Igen gyakran és sokat szenvedtem továbbá mellgörcsben, s a köszvény-gyapot
alkalmazása óta a rohamok nem mutatkoztak többé, minélfogva mindazoknak, kik csúzos
bántalmakban szenvednek — legyenek azok a testnek bármely részében — e kitünő
köszvény-gyapotot a legmelegebben ajánlom; idejárul még annak rendkivüli olcsósága is.
ezen jótékony segédszer, valamint nekem jót tett, ugy másnak is bizonyára javára válhat;
Ezen gyapotot folytonosan igénybe veendem, s ha ismét rohamok állnának be, azzal
védőleg fogok fellépni. — Rindorf, Neustadt mellett, a„Saale" mentiben, márt 8-án 1862.

Weigand Kriszt ián, tanitó.

Régóta, hogy torok-fájdalmakban szenvedtem, ugyannyira, hogy alig valék képes
italt magamhoz venni; a dr. Pattison-féle köszvény-gyapot jótékonyságát voltam
kénytelen igénybe venni, avval nyakamat beburkolám, s nagy meglepetésemre reggelre
fájdalmaim tökéletesen megszüntek. — Kapperswyl, mártius 17-én 1863.

(3) Oehringer Jb.

A HOLLENBACH D.-féle
országosan szabadalmazott

bronzgyára és érczöntödéje
ajánlja

legujabb eredeti készítményekkel dúsan ellátott raktárát,
mely áll:

«áz- és gyertya-csillárokból, kar-gyertyatartók-, fali- és asztali-gyertyatartók-
és girándolokból, kandalló-készületekből, kályha-cllenzökböl, Boul-órákból,
ajtó- és ablak-lakatos-mnnkákból, iró-asztal-garuiturákból. Templomi-tárgyakből,

' ugymint: feszületek-, oltár-gyertyatartók- és lámpákból; vörfts-bronzból,
aranyozva és sárga-rézből.

Magyarországra nézve a főraktár létezik:

PESTEN : TESTORY ANTAL-nál,
a váczi-utcza és Kristóf-tér szögletén,

hol is minden megrendelések elfogadtatnak, s a tárgyak a legolceóbbra,
szabott g y á r i - á r a k o n adatnak el. 867(2—6)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1864 (egyetem-utcza 4-ik szám alatt).

Pest, november 20-án 1864.

Ezelött mintegy kétszáz évvel egy régi
magyar család egyik tagja Erdélyből a na-
gyobb Magyarhonba költözött, előbb Zem-
plén, majd Abaujmegyében telepedvén meg.
Az egész családot még Fogaras földjén
I. Rákóczi György hü, különösen hadi szol-
gálatokért 1638-ban régi nemességben (bo-
jeronatus) ujra megerősitette s birtokát
DridiíF helységében minden nemesi előjog-
ban meghagyta.

Ezen család egyik ivadéka Alsó-viszti
Fogarasi János. Érdemben gazdag hazánk-
fiának életéből a főbb körülményeket már
csak azért is érdekesnek tart-
juk megismertetni, mivel igen
csekély vagyonu szüléktől szár-
mazva, főleg önszorgalma által
vitte annyira, hogy az igazság-
szolgáltatás terén mint legfőbb
törvényszékünk közbirája, s az
irodalmi pályán, mint a ma-
gyar tudományos akadémia
rendes tagja, diszszel koszo-
ruzva foglal helyet.

Iskolai tanulását szülőföl-
dén Abaujmegyében Felső-
Kázsmárk helységében, hol
1801. ápril 17-én látott először
napvilágot, kezdette,majd Szik-
szó mező városában és Sáros-
patakon folytatta s végezte.
Már a Szikszai gymnasiumban,
mint rendkivül feltünt tehet-
ségü ifjunak nevét örök ernlé-.
kezetül jegyzőkönyvbe igtat-
ták. Sárospatakon pedig 100
— 150 tanulótársa közt, mint
első jeles osztályoztatott. Is-
kolai pályája költségeit alsóbb
tanodái ifjak oktatásából fe- <
dezte, kik között korán el-
hunyt derék tudósunk Jászay
Pál különösen emlitést ér-
demel.

Fogarasi János az ügyvédi
pályára készült. A nagyvi-
lágba épen 24 éves korában lépve az 1825
—1827 évi országgyülés után, 'melyben
eleitől végig az egyik abaujmegyei követ
oldalánál, mint irnok vala jelen, 1827 vé-
gén a királyi táblai jegyzők sorában Szir-
may Ádám kir. táblai előadó biró irodájá-
ban mint levéltárnok alkalmaztatott. Itt
tapasztala a kedveltebb, elökelő ügyvédek-

F o g a r a s i J á n o s .
nél, hogyha feladatuknak teljesen meg akar-
nak felelni, minden idejöket választott hiva-
tásukra kell szentelniök. Ezen tapasztalás
Fogarasi tudomány-szomjának kedvezőt-
len kilátást jósolván, egyik gazdagabb ne-
mesi család fölszólitására nyolcz éves neve-
lői hivatalt vállalt, s még e pálya folyama
alatt kezdé meg irodalmi munkásságát, me-
lyet későbbi hivatalkodása mellett is, mint-
egy 30 év óta szakadatlanul folytat.

Hivataloskodását, melyre valamint elsö
izben, ugy azután többször is inkább fölszó-
lítva a kinevezéssel, mint kérelmezési uton

F O G A R A S I J Á N O S .

lépett, 1841-ben a váltójog, ezen akkor uj
jogi intézet felállításakor a váltótörvény-
széknél mint tanács-jegyző kezdé meg. 1848
elején István föherczeghez nádori titkárul,
a magyar miniszterium alakultával pedig a
pénzügyi minisztériumhoz tanácsosul hiva-
tott meg. S az akkori pénzügyi tervek leg-
nagyobb részét a nemsokára összehivott ör-

| szággyülésre nemcsak ő készitette, hanem
különösen az adórendszert a miniszter meg-
hagyásából az erdélyi követekkel egy érte-
kezletben ő ismertette meg. 1849—50-ben
minden hözhivataltól visszavonulni szándé-
kozott; de részint barátai rábeszélésére,
hogy a mely hivatali helyet csak lehet, in-
kább hazafiak foglaljanak el mint idegenek,
részint mert az Akadémia által rábizott fon-
tos munkálkodás Pesten lakását mellőzhe-
tetlenné tette, az Akadémiának pedig nem
vala módjában a munkához mért jutalmat
adni, 1850 végén ismét hivatalt vállalt mint

tanácsos a pesti ideigl. főtör-
vényszéknél. Innen 1853-ban
hivatalból bizták meg a pest-
megyei törvényszék büntető
ügyeinek vezetésével és elnök-
ségével. Ettől kezdve mint a
pesti országos büntető — majd
mint a pesti kereskedelmi és
váltótörvényszék elnöke, egész
1863 végeig erélylyel, igazság-
szeretettel és részrehajlatlan-
sággal folytatta hivatalát. A
pesti kereskedelmi törvény-
széknél viselt elnöksége alatt
kieszközölte a felsőbbségnél,
hogy Pestet kivéve, vidékről
minden beadmány, különösen
az ugynevezett váltóügyi kifo-
gások, magyar nyelven foly-
vást elfogadtattak. 1860 ele-
jén pedig az akkori igazság-
ügyi miniszteriumnál utánjá-
rásával ő nyerte ki, hogy azon
alkalommal, midőn még az
októberi diploma előtt egész
Magyarország törvényszékein
a perlekedésben átalános hi-
vatalos nyelvül a hazai nyelv
visszaállíttatott, azok között a
pesti kereskedelmi törvény-
székre, mint eleinte szándok-
ban volt, semmi kivételt ne
tegyenek.

Azonban az elnökösködés soha sem volt
kedvére, minthogy minden alsóbb hivatal-
noka teendőit maga is szerette teljesen is-
merni és ellenőrizni, söt a gyakori átalaku-
lások alkalmával maga oktatgatta és vezette
be őket a kezelésbe; és minthogy ajtaja, 1-~
tározott óra nélkül, éjjel nappal nyitva '
a perlekedő közönség előtt is, — ez

47-ik szám. Tizenegyedik évfolyam.

Elöfizetés! föltételek 1864-dlk évre : " " »
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Égési évre 10 ft Fél évre ö f .
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. - Csupán Politikai

Újdonságok : Egész évre 6 ft Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnnpi t j s á g és Politikai (Jjdonságokat illetőleg, 1863. novem-
ber l-töl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatlsnál 10 krba.
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szá-
mára hirdetmények elfogad, Hamburg és A lton ti ban : Haasenstein és Vogler. — M. Frankfurt-
ban : Otto Mollirn és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos, — és Pesten : a ker-
trsz-gazdáüzati ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás ntán 30 uj kr.
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kivált oly törvényszéknél, mint a p3sti ke-
resk, és váltótörvényszék, hol évenkint
70 — 90 ezer ügydarab foly be, s mintegy
100 hivatalnok van elfoglalva, roppant ide-
jét vévé igénybe Mindamellett az irodalom-
ban is folyvást szorgalmasan munkálkodott.
Mult évben a Hétszemélyes tábla ajánla-
tára, ezen legfőbb törvényszékünknek, mely
mint mindenkor, ugy ma is a birói eré-
nyek példája, közbirájává neveztetett ki
s az irodalom barátjai leginkább annak
örültek, hogy a fáradhatlan munkásságu
férfinak e pályán több szabad ideje marad.

Irói munkássága mindjárt eleitől fogva
két irányban mutatkozott : a hazai nyelvé-
szet és jogtudomány előbbre vitelében.

Nagyobb és feltünőbb munkái a követ-
kezök :

„Törvénytudományi műszókonyv," mely
az eddig ingadozó törvénytudományi ma-
gyar műnyelvet szabatosságra emelte. Há-
rom kiadást ért. Elsö kiadása 1833-ban.

„A magyar nyelv metaphysikája" 1834-
böl. Kisérlet egy jövö magyar nyelvészethez.

„Magyar és német zsebszótár." Két kötet.
Ma 4-dik kiadását árulják. Első kiadás
1836-ban.

Ehhez Pótlék-szótár 1845-ben.
„A magyarhoni magános törvénytudo-

mány elemei" Kövy Sándor után. Hat kia-
dást ért. Elsö kiadása 1839-ben jelent meg.

„A magyar kereskedési és váltójog" két
kiadásban, az elsö 1841-ben.

„A magyar nyelv szelleme11 Elsö kötet :
„A müvelt magyar nyelvtan elemi része"
(1843-ban). A többi kötetet azért nem fől)
tathatá, mert 1844-ben Czuczor Gergelylyel
együtt az akadémiai nagy szótár készitésé-
vel bizatván meg, minden erejét, előleges
készületeit és idejét ide forditotta és fordítja
folytonosan.

..A magyarhoni országos alkotmány fő-
ágazatai,régibb és ujabb időben." (Ib6l-ben.)

Ezeken kivül 30 év óta vevén részt az
irodalomban, ezalatt több folyóiratban, fő-
kép az Athenaeumban, Figyelmezoben és az
akad<-iaiai kiállásokban számos becses jogi,
nemzetgaz'Já-izati éi nyelvészeti értekezése
jelent meg, melyek közöl nem egy nyert
jutalmat az akadémiától.

Munkái és értekezései egy vagy más
részben mind ujak és pályatörők. Maga
a magyar és nemet szótár első (magyar-
ném-ít) ré->ze két évvel előbb jelent meg az
akadémiai zsebszótárnál.

„A magyar nyelv szelleme" cz. müvé-
ben különösen figyelemre méltó a magyar
népdalok zenéjében uralkodó versmértékek
kilürkészéáe,|melyre szintén elsö tört utat. E
müveért, is jutalmat kapot'.

íly terjedelmes, eredetiséggel párosult
munkásság nem kerülé el az Akadémia
figyelmét, s már 1838-ban levelező-, 1841-ben
ped g a törvénytudományi osztály rendes
tagjává választotta. S 1844-ben, a mint
érintettük, Czuczorral együtt az Akadémia
egyik l'öfeladatának létesit hetese vége't. a
nagy szótár készitésével bizta meg, mely
p<r év alatr b-; lesz f-jezve.

Magában az Ak-idemia keblében is több
nemü működésben vett részt, pl. ,,]"erbb'czi
István Jlármasköny vének- magyarítása az ö
inditványa folytán és közremunkálásával
léH'Siilt. Tügja a nyelvtudományi bizottság
nak, stb

A magyar nyelvben — a régiben és mos-
taniba i — kitünő jártasságának eredménye,
hogy a mai helyesirás az Akadémiában, és
az irodalom nagy részénél az ö elvei szerint
alakult.

Mint nyelvésznek, álláspontjára nézve

' meg kell még jegyeznünk, hogy F. megtá-
madta azokat, kik elvül állitották fel, hogy
a magyar nyelvből magából semmit ne fej-
tegessünk, ne elemezzünk, hacsak azt a ro-
konnyelvekből nem lehet támogatni. Barátja
ugyan a rokonitásnak és a rokonnyelvek
tanulmányozásának, maga is szorgalmasan
buvárolja azokat, azonban a magyar nyel-
vészkedésben fő kútfőnek — bár nem egye-
dülinek — magát a magyar nyelvet állitja,
egész terjedelmében, t. i. a régi és mai nyel-
vet, s a maiból is minden különböző táj-
nyelvet.

A rokonoknak vélt nyelvek között a
magyarhoz közelebb állóknak tekinti a tö-
rök-tatár nyelveket, de nem véli megveten-
döknek az árja éi szémi nyelveket sem, a
mint ezeket némely értekezéseiben mind
szóval, mind alkalmazásban többször fej-
tegette.

Végül meg kell még emlitenünk, hogy
több uj szó Fogarasi által jött átalános di-
vatba, melyekről a közönség ma már alig
tudja, hogy ujak, mint tanár, érvény, érvé-
nyes, üzlet, üzér, szálloda stb.; ilyenek külö-
nösebben a verslábak nevei, melyek magá-
nak a versmértéknek is megfelelnek, mint
szökő (%/—), lejti ( — c ) , lépi) ( ), igy:
lengedi, lengedező, toborzó, toborzéki stb. A
régieknél elöforduló ildom szót is Széche
nyinek ö ajánlotta. A magyar népdalok ze-
néjében rejlő versmértékeket is ö fürkészte
ki; közölve vannak ezek a ,Magyar nyelv
szelleme' czimü munkában.

Noha jelenleg 64-ik évét éli, mind testé-
ben , mind lelkében ifjui erőnek örvend.
Óhajtjuk, hogy hasznos munkálkodását még
soká folytathassa. N--y.

Szalmakunyhók, alacsony házak . .
Szalmakunyhók, alacsony házak,
Isten áldása rajtatok!
A kocsi az ajtó eiőtt vár,
Megint csak tovaszárnyalok.
Apám, anyám és jó testvérim
Az udvarra kiállanak.
Indulok már . . . ,,az Isten áldjon!-'
Súgja felém minden ajak.
El hát megint . . . ki tudná számát
Hányadik izben távozom?
Es vissza is jövendők még majd,
S ki tudná, hányadik soron ?
Eletemnek itt van központja,
Melytől el nem szakadhatok;
Pedig menjek, vagy visszajójek,
Szememben mindig köny ragyog.

Most is, midőn visszatekintek,
Ott ég szememben valami!
Az élet oly örömtelen lett,
Hogy nem birom kimondani!
Mintha a fény, melegség s minden
A mi engem éltet, emel,
Visszamaradt volna mögöttem,
S örök éjszaka födne el.

A legmagasb domb is levisz már,
A háztető is lemerül,
A kéményfüst szalad fel még csak,
S integet felém messziről.
Oh szeretet! Tűzhely világa!
Ti adtok ott életjelet!
A nagy világ árja fölkap már . . . *
Még egyszer Isten veletek!

A paloták ridegen hagynak,
Mellettök büszkén megyek el,
Lefüggönyzött ablakaikban
Sötétség lelke vesztegel.
De ha látok alacsony házat,
Melynek ablakán fény gyulád,
Gondolatim Istenhez szállnak,
Es leveszem kalapomat!

Dalmady Gyözö.

A s%ent-gothárdi ütközet és a
vasvári béke.

(Történeti rajz 1664-ból.)
(Folytatá.. ?

íly czélból Montecuculihoz menve, hadi-
anácsot hivtak össze, melyben Hohenlohe

is Colligni nyiltan, felemelt fővel, eluiondák
észrevételeiket és nézeteiket Hohenlohe fi-
gyelembe véve a folyamon hol innen, hol
tul történt, demindeddig semmi elönyöstérre
s eredményre nem vezetett ki- s becsapáso-
kat, kölcsönös veszteséggel meg-megújult
visszaveréseket, az egyesült erövel valo tá-
madást sürgette. Monteeuculi a szerencse
bizonytalan és veszedelmes kimenetelére
utalva, másnapra akara halasztani a csatát,
mivel — ugymond — az éjszakán keresztül
lesz módjuk és alkalmuk a tábort megerősí-
teni. Hohenlohe most, egészen föllelkesülten
emelt szót, a kellő id ^ használását tartva
szem elött, a kéaedelmezés veszélyességét
kimutatá Ha mi, úgymond, az éjszakán át
meghagyjuk az ellenséget elfoglalt állása
ban, az ott bizonyára nőni fog, mi pedig itt
mindenesetre fogyunk, mert már most sincs
kedve sok érdemes tiszttársamnak eredmény
nélkül csatázni, 8 el merem mondani, hogy
ha mi ma, egyesült erövel meg nem támad-
juk az ellenséget, reggelre be leszünk ke-
ritve, miután már az innenső parton most is
azon dolgoznak, hogy magukat elsánczolva,
— mint ezt a falu tornyából tisztán ki lehet
látni — a tulsó parton fekvő nagy erövel is
egyszerre támadjanak meg bennünket, ezen
állásából leendő kimozdulására pedig, jó al-
kalmul fog neki szolgálni az éjszaka setét-
segé, s azt hiszem, hogy gyorsan törté-
nendő tömeges rohamunk következtében,
kevésbbé fogja tudni magát ótalmazni, mint
elébbi összecsapásainknál a folyam megett
stb. — Colligni nemes öntudattal é3 büsz-
keséggel azt mondá : az általam nagyon
szeretett Magyarországba jöttem a közös el-
lenség ellen harczolni; mennyire folyt be
seregem mindeddig segitségével, azt mo i-
dani nem akarom, de uram és k rályom,
ktn«k kezébe letettem az esküt, hogy vezér-
letem alá bizott vitéz seregemet meg fogom
tartani, ennek gondviselését megparancsolá
é-i ez nekem minden tetteimben zsinórmér-
tékül szolgál, nem akarom tehát könnyel-
müen eljátszani, miután eddig is mi d n
összecsapá.suTik igen sok di'ága emberein
vérébe került, kik mindig mások által el-
vesztett állásokat foglal ak vissza. Nem va-
gyok azonban kibékülve olyan hadjárattal,
• nelyben csak elvesztett helyeket, álláspon-
tokat foglalunk vissza, a nélkül, hogy azo-
kat állandóan megtartauók. Ezentul tehát
i>-zintén nyilvánitom, hogy elfoglalt állásom
megtartva, megvédendem, de többé mások
által elvesztett, pontokat visszafoglalni nem
ajánlkozom.

Ezt hallva gróf Hohenlohe, ismét szót
• •méh és Colligni fVlé fordulva, igy folytatá
beszédét : Azt hiszem, nemes tábornok-tár-
sam is egyetért, vei m, in időn azt mondom,
felejtsük a/, elmultat, gondoljunk komolyan
a jelenvalóra; nevezetesen ha az éjszakán
keresztül ott hagyjuk állásában az ellensé-
get, ugy reggelt érve, nem fognak megma-
radni fejeink vállunk közt, hanem az ellen-
ség egymásután, a mint neki tetszik, elszedi,
és abrakos tarisznyákba rakva, elküldi Kons-
tantinápolyba. A mi a király ő felségétől a
gondviselése alá bizott katonákat illeti, meg
vagyok győződve, hogy azokat megtartja,
mint senki jobban e világon nálánál nem
teheti s nem tudhatja épségben megtartani.
Tisztában vagyok magammal az iránt, hogy
ha egyesült erővel nem támadunk, mily

nagy veszedelem fenyeget bennünket; mert
vagy futnunk kell mindnyájunknak, vagy
meghalni. Ismerem jól nemes barátom és
dicső serege kitünő vitézségét; tudom, hogy
inkább irtózik a futástól, mint a haláltól, és
igy megtartani a királynak gondviselésére
bizott seregeit, söt magát az egész egyesült
hadsereget, nincs más czélra vezetőbb út és
mód, mint az ellenséget egyesült erövel
megtámadva, tökéletesen megverni, mit
Isten segitségével el is érünk. Futásra gon-
dolva, azt tartom, ettől mindenki ugy bor-
zad, mint én; mert egy felöl az ellenség
könnyiilovassága elérve bennünket, különb-
ség nélkül lekonczolna, má* felöl pedig a
vidék, nyelv, szokás és emberek ismerete
nélkül erdőkbe, szoros utakba tévedve, a
törökök által leigázott parasztoktól veret-
nénk agyon. Mindezeket meggondolva, ugy
vagyok meggyőződve, hogy nemes barátom-
nak sokkal nagyobb dicsőségére válik, ha
serege vitézségét, az ellenség fojtogatására,
s önfeleink által tévedve okozott hibák
helyre pótolására fordítja, mintha azon bár-
miként csorbát engedne ejteni. Igy és ekként
folyhatni be Európa sorsa, a népek jobbléte
és boldogsága előmozdítására nagy lélekkel
s hasonló szivvel századokon keresztül, ez-
rektől, millióktól áldatni fog hire, neve, em-
léke, dicsősége, ura és királya hős fegyve-
rének pedig megérdemlett becsülete, a
következö maradéknál is, minden népek
közt tiszteletben tartatik.

Ez a beszéd Collignit, Ficillad tiszttársá-
val együtt önként magával ragadva, azonnal
rendeletet adott ki, hogy csatakészen legye-
nek emberei, mit látván a többi főparancsno-
kok, lelkesülten kiáltanak fel : most már
nincs egyéb hátra, mint halál, vagy diadal!
— s elhatározák, az idővel élni akarván —
az ellenséget közös erővel, minden oldalról
egyszerre megtámadni.

Egymást igy értve, a tábor felállításához
kezdenek délután 3 óra körül. Montecuculi
a jobb szárnyat vezényelte a Lacron, Schpick,
Pio, Tasso gyalog, Sparr, Lotring, Rappach,
Schneidtu lovas ezredekkel, középen állt a
badeni markgróf, a Vestfalisi gyalogsággal
gróf Birgfeld vezérlete alatt, itt álltak a ba-
jorok Í3 Nicola parancsnoksága alatt, és a
frankoniai lovas ezred. — A birodalmi egye-
sültek ré-zéröl Waldeck könnyü lovas és
gyalog ezredei- egy szeget képezve, a kölni
és maíntzi seregekkel, a balszárnyan a falut
elfoglalva Rauchhaupt vezérlete alatt, ugy
itt állt a franczia segitő sereg is, a folyam
partjára támaszkodott, ugymint a Touraiti,
Lafert, Granse és Espagne gyalog ezredet.
Tul ezeken szintén balra Vauwiesen, és
Fournau ezredeinek 6 osztálya, tábornagy
gróf de la Feullade vezénylete alatt; jobbra
pedig gróf Nádasdi és Budiáni a folyam
bokros partjaira hajolva, hol már véres csata
küzdetett, és erő3 állás volt, — foglaltak
helyet.

Felállittatván igy az egész tábor, Ho-
henlohe, Zrinyi és Colligni terve szerint, épen
a 4 órát verte el délután, midőn egyszerre
ezer meg ezer torok hangos kiáltásával :
fegyverre! az ellenség minden oldalról meg-
támadtatván, emberül megveretett, A fran-
cziák remekül viselték magukat, különösen
Colligni és Feuillade zászlóaljai. Colligni lo-
váról leszállva, katonái közé vegyült, és ugy
harczolt vitézül, megadván vitéz seregével
az ellenségnek a halálos döfést; mert neki
lelkesedve pusztitá a szerteszét' üzésben a
törököket a megáradt folyamon tul is, kik
közül azok, kiket nem sujtott halál-, szóró
fegyvere, lovasok és gyalogok, a vizben le-
lék halálukat.

Ezzel a regényes Sz.-Gothárd környéke
nagyszerü véres temetövé átváltozott, mind
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két részröl. A legjobb jancsárok, albániaiak
spáhik, 15 basa, ezek közt az egész török
seregben a legjobb, legvitézebb katona Kap-
lán basa, számos zászló, temérdek fegyver
ágyu 10 — 15,000 halott maradt a csatatéren
A nagyszerü hadi zsákmány közt, legbecse
sebbnek találtatott 2-dik Rákóczy György
zabiája, dárdája, pompás lótakarója, fegyve-
reivel, melyekbe ezen ösnemzetség czime
rei valának bevésve, melyek az elesett Kap
lán basának birtokában valának, melyekei
azonban a Schneidau ezred kapitánya Dan
newald, ki azokat elfoglalá, ajándékban e
császárnak küldé el.

I A nagyvezér övéinek vad futását látva
i azon csapatait, melyek még rendelkezése
alatt állottak, egybegyüjfé,. s azokkal a futó-
kat megfordittatni akarván, de mind hiában,

I mert daczára annak, hogy azokat saját ke
1 zeivel ütötte, verte, korbácsolta, lövette:
erőltetésének semmi sikere sem volt; mivel
azokat is, kik vállalkozának a folyamon

'áttörni, a golyózápor és hullámok sodor-
ták el! — E pillanatban az 5 órát verte el
délután. 7 órakor pedig ezen nagyszerü dia-
dal emlékére, mely Istenben vttett remény
és bizodalommal vivatott, „Téged Isten di-
csérünk:í tartatott, melynek végeztével Ma-
schure örnagy, mint futár a császárhoz
ment, öt az ütközet eredményéről tudósí-
tandó, ki visszatérvén beszélte azon roppant
népvándorlást, melyet látott. Ugyanis a tö-
rökökkel történt első ütközés óta a szerte-
szét kóborló szökevények, egész Stájeror-
szágban, oly rettenetes félelmet terjesztettek
el, hogy ennek következtében, a stájer lako-
sok, hazájukat odahagyták, és a császárhoz
Németország belsejébe menekültek.

Ezen nagyszerü ütközet érdemében há-
rom hadijelentés tétetett illető helyekre. Az
elsőt gróf Montecuculi küldé a Rába folyam
partjáról augusztus 2-án a császárhoz, a
2-kat a bádeui markgróf Lipót Vilmos, mint
a birodalmi segitősereg főparancsnoka a
regensburgi gyűléshez intézte, a 3 kat gróf
Hohenlohe Farkas Gyula, az egyesült biro-
dalmi segéd-hadsereg másik főparancsnoka
irta és küldte a regensburgi birodalmi gyü-
lésen jelen volt franczia király követeihez,
és a római sz. birodalom fejedelmi rendéi-
hez, melyek midőn elősorolták elég részle-
tesen az ütközetben szerepeltek vitézségét,
a magyarokról sem egyik, sem másik nem
emlékezett meg, mintha Zrinyi, Nádasdi, Bu-
diani és mások ott sem lettek volna. Kipó-
tolta azonban ezek hibáját gróf Colligni, ki
Bécsben, a kórházban, többször megfordul-
ván, betegen ott fekvő barátai vitéz társai
látogatására, itt nyiltan és büszkén ki-
mondá, hogy a sz.-gothárdi nagyszerü győ-
zelem megnyerésében, Montecuculinak sem-
mivel sincs több érdeme, mint Zrinyinek és
társainak!

A csatákat vesztett nagy vezér, ámbár
titokban, még augusztus 10 kén a török tá-
borban levő gr. Lesley és Renninger, csá-
szári követekkel, megbékélt : mindazonáltal
Esztergom és Érsekujvár felé való vonulá-
sában, serege romjaival, Sümeget megro-
hanta, de eredmény nélkül; mivel a hajdúk
azt vitézül ótalmazták. A várat azonban az
a szerencsétlenség érte, hogy a külváros
lángbaborulásától a vár is meggyuladt, és
elégett, mely többé nem is épült fel. Vesz-
prémmel, melyet szintén fel akart dúlni, épen
ugy nem boldogult, söt azon 8000 ember,
kiket elpusztítására küldött, rendetlenül fu-
tottak onnét el, 300 török, a nagyvezér ti-
toknoka, és két aga hátrahagyásával, a
veszprémi mélyedések ölében. Montecuculi
ezt mind jól tudta, és a helyett, hogy ellene
szot emelt volna, szép csendesen, de nagy
lelki kevélységgel, a Vág jobb pat tján tá-

borba szállott. — A furfangos nagyvezér,
több ily szembekötősdi mozdulataival, csak
azért tört itt ott, nagyszerü ágyuztatásban,
hogy a még eddig titokfedte pontoknak Lob-
kovitz haditanácsában is kellő sikert szerez-
hessen, mivel azokra igen nagy szüksége is
volt! ;

A nagyvezér tehát, miután hadiszeren-
cséjét hanyatlani látta, Renningert, gróf
Lesley vei együtt, a haditanács elnöke, her-
czeg Lobkovitzhoz küldé a vasvári pontokat,
egy magában foglaló levele kiséretében,
melyre midőn a kedvezö válasz megjött
volna, 500 főtörök, fehér zászlókkal kezeik-
ben Esztergomból, a császár komáromi tá-
borában megjelentek, hol kölcsönösen a tisz-
tek, a béke jeléül fegyvereiket letették,
annak nyilvános kikiáltása közt, egymást
ÜdvÖZÖlve . (Vége kevetkMlk.)

\z egészség ápolása az életkor
különböző szakaiban.*)

UI. A gyermekkor.
(Folytatás.)

A gyermek fóerénye, melyhez már e
korban szoknia, s melynek második termé-
szetévé kell válnia, a szófogadát, minthogy
ez képezi a késöbbi nevelés erős alapját, s
tetemesen könnyebbiti annak teendőit. Igaz,
hogy szófogadásra a gyermeket csak a leg-
következetesb s legegyenlöbb bánásmód s
az engedelmességre való folytonos szoktatás
által tanithatni; azt sem kell magyaráznunk,
hogy a nevelőnek mindig kellő körültekin-
téssel, nem pedig véletlen szeszély szerint
kell engedelmességet kívánnia. Ne tiltsunk
e szerint semmit, a mit tettleg is meggátolni
képesek nem vagyunk, s ne tiltsunk soha
semmit enyelegve vagy nevetve, hanem
nyugodtan s kevés szóval. A mi a gyermek-
nek egyszer meghagyatott, azt tennie mul-
hatatlanul kell, a mitől eltiltatott, azt rögtön
abba kell hagynia. A mit a gyermeknek
ezentul megszoknia nem szabad, de még
teszi, azt ne csak olykor, hanem mindenkor
meg kell tiltani, mig végre e korábbi tettét,
s?avát ismételnie csaknem lehetetlenné vá-
lik. A legnagyobb szigor és következetesség
a szófogadás betanításában leginkább élénk
véralkatu gyermekeknél szükséges. Legna-
gyobbb fonáksággal pedig az a nevelő járna
el, ki a gyermektől a szófogadást kéréssel
vagy hizelgéssel akarná magának biztosi-
tani.

A szófogadásról már bizonyosak le-
vén, azonnal ahhoz kell szoktatni a gyerme-
ket, a mi erkölcstanilag helyes, ugy hogy
akkor, ha majd érzéki benyomásaik követ-
keztében önmagukat (énjüket) a külvilágtól
megkülönböztetni már megtanulták s öntu-
datra ébredtek (a harmadik vagy negyedik
évben), máris jó erkölcsi alapjok legyen, mint
a gondos szoktatás szerzeménye, melyen
azután a mint értelmök erősbül, oktatás
(okot-adás) utján tovább lehessen épiteni.
Az ember, ki szokásánál fogva jó, nem
fog jóságával (becsületességével) dicsekedni,
mert azt hiszi, ö más, mint a milyennek
magát ismeri, nem is lehetne. Mig mind-
azt, a mit szorosan vett tanulásnak és
tanításnak neveznek, a hetedik év elött
gészen el kellene mellőzni : az ember er-

kölcsi oldalának és tisztességes jellemének ki-
fejlesztésére épen életének e korszaka a leg-
fontosabb; mert az erkölcsileg helyesnek és
jónak érzetét abban a korban helyes szokta-
tás által könnyü szerrel oly mélyen vés-
hetni a gyermeki agyba, hogy azt onnan ki

fii*

*) Bock tanár „Al egészség négy kön/ve" czimü
munkája magyar kiadásából, mely „a magyar nép szüksé-
geihez alkalmazva" nem sokára meg fog jelenni. — Szerk.
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nem törli többé semmi. De ha ezt akarják a
szülék, akkor nem szabad semmi hazudsá-
got és hűtlenkedést, semmi daczot és aka-
ratosságot, semmi önzést és erkölcstelensé-
get, szóval semmi hibát, melytől gyermeköket
mentnek kivánják, elnézniök, hanem minden
ilyen letérést a helyes utról kérlelhetlenül
megbüntetniük. Ámde ha a gyermek észre-
veszi, hogy szülei az ö dévajkodását nevetik
s annak örülnek; hogy töle bármit is meg-
tagadni képtelenek; ha a szülék a nevelést
s a büntetést azon időre akarják halasztani,
mikor, mint mondani szokás, a gyermeknek
megnyilik az esze : ott ugyan szomoru jövő-
nek nézhetnek eléje mind a szülék mind a
gyermek.

A büntetés, — melynek természete-
sen a gyermek vérmérsékletéhez alkal-
mazottnak kell lennie, s mely sok gyer-

jót és helyest csak jutalomért teszi : az nyo-
morult korcs. A jutalomvágy és jutalom
utáni áhitozás a gyermek jó magaviseletét
és szófogadását az önzés és önárulgatás szi-
nében tünteti fel. A szülék szeretetteljes bá-
násmódja szófogadó gyermekökkel, erre
nézve a legszebb jutalom, s kell, hogy ezt
annak érezze a gyermek is. Igen könnyen
árthat a gyermeknek a folytonos dicsérge-
tés is, mert jó magaviseletébe a hiuság, dics-
vágy és negéd kóranyagát olthatja be. Még
a szülei szeretet nyilatkozataiban (cziróga-
tás, enyelgés, gédelgetés stb.) is előrelá-
tónak kell az okos szülének lennie; mert ha
ezek nagyon hevesek és szenvedélyesek, ha-
sonló szenvedélyességre szokhatik könnyen
a gyermek, és ha az a lázas szeretet későb-
ben enyhül, vagy öcscseire megy át, köny-
nyen elhagyatottnak vagy mellőzöttnek fogja

vegyük ugy, mintha tovább is ugyanazt
elkövetni lehetetlen volna. Egészen ferde
eljárás a vetkezett gyermek iránt az irónia,
(a guny finom neme, melyhez, a ki szokva
nincs, a mint a gyermekről, hogy ehhez
már szokva lehessen, föltenni, kábaság
lenne, a gúnyból mondott dicséretet vagy
valódinak veszi, vagy mivel érzi, hogy ezt
nem érdemelte, egészen megzavarodik), mert
ez által a gyermek őszintesége rendül meg,
s szavunkat a legjobb esetben szeretetlen-
ségre mutató tréfának veheti. A gyermeket
egyébiránt sok büntetéstől meg lehet ki-
mélni, ha első korától fogva mindjárt meg-
vonunk tőle minden alkalmat, melyben ál-
noksághoz, vagy alattomossághoz szokhat-
nék, s a helyett egyenességre szoktatjuk
eszejárását. Igy például a másét tisztelni
igen könnyen megtanulja a gyermek, ha

meknél koránsem szükséges, hogy épen
verésből álljon, (jóllehet a legtöbb esetben
a verés valóban elkerülhetetlen,) — oly esz-
közét képezze a nevelésnek, mely csak addig
van helyén, mig a gyermekben az öntudat
nincs egészen kiképezve, tehát elete három
elsö éveiben. E korán tul a gyermeknek
akkori eszénél fogva már oly engedelmes-
nek kell lennie, hogy további nevelésére a
szelid intések- és figyelmeztetésekkel beér-
hessük. Én azt állítom, hogy : az a gyermek,
a ki negyedik évén tul még verést érdemel,
el vankényeztetve; mert jól nevelt gyermek-
nek nem is volna szabad azon időre vissza-
emlékeznie, mikor meg kellett verni. De
valamint a büntetést, ugy kellene a jutalmat
is csak addig alkalmazni a nevelés segéd-
eszközéül, mig a gyermeknek öntudata még
nem teljes; mert a ki öntudatos korában a

A kanguru (fiahordó) a kölni állatkertben.

magát képzelni. — A büntetések ügyében a
legnagyobb óvatosság szükséges. Mindenek-
előtt minden büntetést, hogy sikeres lehes-
sen, előre meg kell jövendölni, mint mely
az adott esetben minden bizonynyal be fog
következni, s a büntetésnek nem szabad
másra, mint csakis egy szorosan meghatá-
rozott esetre szólnia; de ezen egy esetben
azután, ha a gyermek a fenyegetés daczára
csakugyan mégis vétett, okvetetlenül be is
kell következnie; de soha sem haragban, s
átalában soha sem nagy megháborodáskor.

Tévedés volna hinni, hogy a büntetés fel-
fokozása jobban vezetend czélhoz, mint a sze-
lidebb, s ennélfogva szabjunk ki m . i n d e n

vétségre neki megfelelő büntetést. A kiállott
büntetés után a történtet azonnal el kell fe-
lejteni, s nem további büntetéssel fenye-
getni, hanem legyen a bocsánat teljes s

meg nem engedjük neki mindent kezébe
vennie a mit kiván s a mi például nem is a
mienk; de viszont mi sem veszszük el töle
az ő játékszereit fontos és általa is megért-
hető ok nélkül. A rendszeretetet, (a tisztaság-
nak s a vagyon-, erő- és időkimélésnek ezen
főfeltételét), igen jól lehet beoltani más kis-
dedekbe is, ha minden játékszerét a maga
helyére teszszük, későbben pedig magával
tétetjük helyére, mihelyt játékának vége.

Epén ugy lehet maradandólag szoktatni
a gyermeket minden késöbbi idejére a tiszta-
sághoz és a szemérmetességhez. Őszinteségét és
igazságszeretetét ugy fejlesztjük legkönnyeb-
ben, — pedig ezeket fejleszteni soha sincs
korán, — hogy mi is ő iránta mindig telje-
sen őszinték és igazak vagyunk, soha semmi-
féle ármányos hazudságán nem nevetünk,
hanem megbüntetjük az igazságtól való ár-
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talmatlan eltérését is. Tömérdek hibáknak
megszokása ellen az által védjük meg a
gyermeket legjobban, ha erejéhez mért já-
tékok s foglalkozások által minél jobban
töltetjük el vele idejét. — értelmének
helyes kiképzésére ama korban legjobb csak
érzékeit czélszeriien gyakorolni, mire leg-
több sikerrel kinálkozik a játék. Játszva
kell a gyermekeket bevezetni a világegye-
tem csodákkal teljes templomába, s nagyon
helyesen mondja Fiit : „A gyermek szelle-
mének kifejlesztését élete elsö hét évében
csak játékok és játékul üzött foglalkozások
által kellene eszközölni; a gyermeknek tö-
mérdek ismeretet kell magának játékai köz-
ben tett tapasztalásai utján szereznie mind a
lényekről, mind a lények tulajdonairól, mi-
elött az iskola rendes és rendszeres tanítá-
sában tettleg vehetne részt." (Látásból már
azelött is jó megismertetni vele az iskola lé-
nyegét, ugymint más emberi foglalkozás
menetét is) Ne felejtsük el soha, hogy csak
érzékei által hat a külvilág a gyermek
agyára fejlesztőleg; de a külvilágot csak
a legnagyobb
ó v a t o s s á g - _
gal s szép las-
san kell ve-
zetni érzékei
elé, ha nem
akarjuk azo-
kat megkáro- ~ r -
sitani, söt el- ~—
lenkezőleg in-
kább azt,hogy
a mi érzékei
által agyába
nyomul, ab-
ban kellőleg

•fel dolgoztat-
hassák, s idő-
vel tiszta kép-
zetek, helyes
fogalmak, ala-
pos ítéletek és
szigoru kö-
vetkeztetések
anyagául szol-
gálhasson, te-
hát eszének
kiművelésére
ne legyen se
káros, se med-
dő. Ehhez kell
használni fő-
leg a játék-
szert is, mely-
nek természe-

Ez állat a kanguru, vagyis az úgynevezett
fiahordó. Az erszényesek, melyek rendébe a kan-
guru is tartozik, — egyetlen faj, t. i. az amerikai
üpossum kivételével — kizárólag Ausztráliában
laknak.

Kisdedeik igen rövid idő után, s nagyon
fejletlen állapotban jönnek világra, s megszületve,
a nőstény ha«án levö erszény alaku nagy üregben
foglalnak helyet, s itt táplálkozva, nyer.k további
kifejlődésüket.

A kölni állatkertben, a kiinguru egyik faja,
mely Halmaturus Benetti nevet visel, rendesen
tenyészik s tovább szaporit. A kép, melyet most
közlünk, egy ott levő nőstény kángurut mutat
föl, a mint erszényéből annak kisdede először ki-

i i étekint,
szemlélik

ig atyja és egy másik, kiváncsian
az uj kis világpolgárt. — Nehány

nap mulva a kis kiinguru el szokta hagyni
rövid időre az erszényt, de csak este, midőn
az egész környék csendben van; apró ugrán-
dozásokkal tekint körül, mely kémszemléjénél há-
tulsó lábai mellett erős farka is, mint harmadik
támpont, nagy szolgálatot tesz. Anyja vizsga te-
kintettel kiséri a kis utazót, mialatt a mókuséhoz
hasonló hangon ketyeg. A legkisebb zörejre any-
jához szalad a kisded, s elsö lábaival annak erszé-
nyét megnyitván, villámgyorsan ugrik fejjel bele,

A Tüzelö-kő a lomniczi csúcs alatt. — (Keleti Gusztáv rajza után.)

tesen soha sem szabad (akár festéke- vagy
színénél, akár alakjánál fogva,) egészség-
rontónak lennie. — S ennélfogva nem is a
játékszerek bősége az, a miből a gyermek jó
alapot nyerhetne késöbbi tanulmányaihoz,
hanem az, hogy azt az egynehány játékszert,
mely egyszerre áll rendelkezése alait, min-
den részleteiben pontosan megismerje. —
Az akaratnak, (melyet nem szabad az ön-
kénynyel és akaratossággal összetéveszteni)
fejlesztésére és gyakorlatára a gyermek elsö
korában részint mozgási gyakorlatok szol-
gálnak, de melyeknél a gyermeket minél
kevésbbé kell mások általi támogatáshoz
szoktatni, részint pedig a gyermeknek buz-
dítása oly dolgok véghezvitelére, melyeknél
kellemetlenségekkel és akadályokkal kell
küzdenie- _ -._. a?oiyt. kovetk.)

A kangnru a kölni állatkertben.
A természet egyik különösebb szülöttét mu-

tatjuk be olvasóinknak, melynek idegen földrész
és éghajlat a hazája, de a melynek példányai,.az
európai nagyobb allatkertek között, a kölniben i8
láthatók s annak egyik nevezetességét képezik.

még akkor is, midőn már annyira felnőtt, hogy
abban egészen el sem fér. Ilyenkor hosszu farka
és hátulsó lábai mereven nyulnak kifelé, mig az
anya, a hatalmas terhet, látszólag minden erőlkö-
dés nélkül, hosszu ugrásokkal czipel! tovább.

Mint az erszényesek legnagyobb része, ugy a
kanguru is az értelmiség igen alacsony fokán áll,
annyira, hogy némelyik faj még ápolóját sem tudja
más emberektől megkülönböztetni.

A lomniczi csúcs megmászása.
Tátra-Füred egyike azon fürdőinknek, me-

lyeket szépséggel dusan megáldott a természet.
Már midőn közeledünk hozzá, magasztos lát-

vány lep meg; a központi Kárpátok 8000 lábnál
magasabb csúcsainak egyike alatt, mint éjjeli fény-
bogár tünedez elő s ismét enyészik el Tátra-Fü- |
rednek legnagyobb, fehér laképülete, a tőle még
mintegy négy mérfoldnyi távolban levő utas sze-
mei előtt. Közelebb jutva, föltűnik a csaknem fél
mérföld hoszszu s egyenes ut, mely hozzá, mint
töndérlakhoz vezet föl. Ha felértünk a fürdőbe,
az előbbinek ellenkezője ragadja meg figyelmün-
ket, a kilátás az alatta elterülő terjedelmes völgyre,
mely a különféle tarkálló vetésekkel, mint szines
szalagokból szerkesztett diszszőnyeg terül el,
mutatva egy látásra húsznál több város és csinos

falu madártávlati képét, melyeket a Poprád folyó
kristály hullámai folynak körül. Kelet, dél és nyu-
gatról a hajnal, dclsugarak s a leáldozó nap bu-
csufénye előtt nyitva; mig a zord észak dermesztő
fuvalma ellen a fellegeknek is ellentálló hatalmas
hegyek, mint védsziklák által teljesen fedezve van.

Nem is kell mondani, mennyi szebbnél szebb
hely kinálkozik a szemlélőnek a Kárpátok völ-
gyein s magaslatain; mennyi erőt s bátorságot,
vá lalkozó szellemet s erős akaratot, ép tüdőt s jó
lábakat kemény próbára tevő kirándulási hely
csalogatja a szórakozókat. Egy órától három-négy
napra terjedő kéjutak rendeztetnek gyalog, lovon
és kocsikon a vendégek nagyobb kisebb csoportjai
által; hol az utasok, kényelmes csiná't utakon,
most gránit-halmokon, majd függélyesen égnek
meredező sziklákon kúszva haladnak czéljok felé.

Itt lát id a regényes fekvésü felkai tavat5500
láb magasságban! ha fölébe mászol, fáradsággal
bár, meg nem bánod, mert a kopasz sziklák között,
mint üst fenekén, terül ott el a virágos kert, mely-
nek száznál többféle, a legszebb színekben pom-
pázó teljes nyilásu virágai fognak rád mosolyogni,
mintegy kérdezve : találd ki, hogyan élünk mi itt
meg e magasságban, hol a vegetatio már teljesen
megszünt, a törpe fenyőnek nyoma sincs, csupán a
moha némely fajai küzdenek még a dermesz-

tő hideggel? —
Amott látod az
öt tavat, tenger-
szemet, ismét
amott a szines
sárga, veres, fe-
hér, zöld, (fe-
kete nincs) ta-
vakat. Jobbról
a lomniczi, bal-
ról a szalóki
csúcs, mint 7—
•8 ezer láb ma-
gas oszlopok;
kettő közt a kö-
zép gerincz(Mit-
telgrat) számta-
lan, hóval fut-
tatott fényes
csúcsaival, mint
oltár; hátrább
balról a szó-
szék ; (Kanzel,
40 öl magas), a
padozat a ter-
mészet örök
munkássága ál-
tal darabokra
zúzott s egy-
másra hányt
gránit-sziklák-
ból áll, melyek
között nagy
robajjal zuhog
le a Tarpatak
( K o h l - K a h l -
b a eh) szelídebb
s vadabb alak-
zatu vízesése-

ket tüntetve elő; ez templom, melyben nagyszerű
müvein tanulod ismerni az Alkotót!

Mindezen regényes és érdekes pontok nagy
részéről már egyenkint láttunk rajzokat s olvas-
tunk leirás >kat a „Vasárnapi Ujság" eddigi évfo-
lyamaiban. Lássuk most a legmagasabbat, emel-
kedjünk az egekbe nyuló lomniczi csúcs legte-
tejére.

A középponti Kárpátok között átalában ezt
tartják a legmagasabb pontnak, legalább a szem-
nek ugy tetszik, ámbár pontosabb mérések után
kitünt, hogy az u. n. gerlachfalvi csúcs nehány
lábbal meghaladja a lomniczit. (Ez utóbbi 8374,
amaz 8328 lábnyi magasságig emelkedik). De e
nehány lábnyi különbség semmit sem vesz el a
lomniczi csúcs híréből és népszerűségéből, a mire
azonkivül előnyösebb helyzete, festőibb alakja és
könnyebb hozzáférhetősége is feljogosítják. Most
már minden évben akadnak egyesek és társaságok
kik a csúcs megmászására vállalkoznak; a vállalat
veszélyei évről évre kevesbülnek, mert a gyakori
kirándulások által sikerült mindig alkalmatosabb
utakat felfedezni, s az e vidéki vezetők is mind
inkább beletanultak a kalauzi mesterségbe. De
azért most is csak az vállalkozik az ily expedi-
tióra, a ki teljesen bizik tüdejében s lábában, s kinek
nem szédül a feje s a ki elég bátorsággal s kitar-
tással bir; majd minden kirándulásnál megtörté-
nik, hogy a vállalkozó társaság nem teljes szám-
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mal ér fel a ezélhoz, s egy része vagy hamar visz-
szafordul, vagy a veszélyesebb pontokon elha-
gyatva erejétől s bátorságától, utközben elmarad
s valamely szikla védelme alatt várja meg vissza-
térendő társait.

A csucs megmászása, Tátra-Füredtől kiin-
dulva, rendesen 10 — 12 órát vesz igénybe s a haj-
nalban kiindulok rendesen már kora délután ér-
keznek vissza. Azért szük-éges, hogy a társaság
némi enni és innivalóval el legyen látva, a mivel
rendesen a vezetők szoktak megterheltetni. Tátra-
Füredről keletnek visz az ut a lomniczi csucs alá.
Először is a kárpáti völgyek legszebbikét, a zuha-
tagoktól áttört Tarpatak völgyét (Kahlbacherthal)
éri az ember. Majd a nagy és kis Tarpatak egye-
sülésének átlépte után a lomniczi hegyhát gerin-
czére érünk s a fokozatos emelkedés mindig érez-
hetőbb lesz.

Tulcmelkedtünk a köd alsó regióján — irja
egy 1862. évi utas —s előttünk állottak a lomniczi
gerincz ijesztő óriás sziklafalai, elhagytuk a völgy
utolsó és legmagasb lépcsőzetét, a hol öt tó rej-
tőzködik s időről időre maga a sugár lomniczi
csucs is kibukkant ftdhőkoronájából. Mintegy reg-
geli 9 óra volt, midőn az első rendes állomáshoz.
az ugynevezett 1üzei'b'-löh'óz (Feue Stein) értünk,
m lyegy kiálló sziklatetővel boritott barlang«zi rü
nyilas, hol a hegymászók, hogy nnn;il korábban
érhessenek a csúcsra, a megelőző éjet gyakran
töltik vidám társaságban, pattogó tűz lángjai
mellett. (Lásd a mellékelt képet.) iv̂ -o kavctk i

A magyar bányász-életből.
E lapok hasábjain már többször jelentek meg

egyes adatok a bányász-életből, mely sajátságai-
ban oly annnyira dus, hogy könyveket tölthetnénk
be velök. A hazai bán\ ászát ismertetéséhez szol-
gáljanak pótlékul je'en soraim is.

Rajzom, a Szatmárrnegye északkeleti részén
fekvő Felső-Bánya város munkás népéletét akarja
vázolni.

Alig tizennégy éves a bányász gyermeke,
már az érczzuzó malmoknál mint kezdő, dolgozik,
naponkint hat vagy hét órakor kezdve munkáját,
s azon egy órai szünet után, mit ebédkor nyer,
folytatja a-1 estig annélkül, hogy csak zúgolódó
szót hallanánk ajkairól. Egész önmcgadással dol-
gozik, mint ki jobb és könnyebb módját az életnek
nem ismeri.

Egyedüli vágya a hónap első napjaiban tar-
tatni szokott „jize'ési nap," a mikor egy havi
fáradságos munkájának diját veszi. Örömöt és
megelégedést mutató arczczal látjuk ekkor az ut-
czán ; szájában uj pipa vagy szivar füstölög, mi
kü önben nem ritkaság tizenkét éves gyermeknél
sem. Talán ezen kora dohányzásban lehet keresni
egyik mellék okát azon halvány, sápadt, sőt néha
sárga arezszinnek, mely elősegélve a bányák re-
kedt légét 1, a felnőtt és középkoru bányászt jel-
lemzi.

lo-y folytatja a bányász ifju egyforma és meg-
szokott munkáját addig, mig ismereteit az érezne-
mek körül annyira gyarapította, hogy a különféle
kövekben képes felismerni a nemes érczeket; mi
ha megtörtént, rendesen a bányászathoz megy át,
mit tizennyolcz vagy husz éves korában er el;
ekkor is azonban további gyakorlat végett kény-
telen még mint u. n. „hondfutó" (Hundstösser) a
bányaüregben feltördelt kövek kihordásával fog-
lalkozni. E foglalkozása ismét addig tart, mig is-
merrtei a: nyira terjednek, hogy a kőnek lőpor
segélyével való szétvettetését elvégezni is képessé
v;ilik.

Itt kezdődik már a tulajdonképi bányász
élete. Ez azon időszak életében, midőn, ha a ka-
tona-köte'ezetségtől menekülhet, nősülni szokott.
Lakomáik, miket nősüléskor el nem mulasztanak,
zajosak, s kedves emlékkel birnak rájok nézve
még a később korban is.

Több apróbb szokás között sajátságos az ugy
nevezett „Kakasütés", mely igen gyakori a nősü-
lé si ünnepélyeknél. Ez követke7Ő : a lakoma eiőtt
két héttel, sőt néha egy hóval, a leendő meny-
asszony, n a g-iját házuknál nincs, a piaczon is
hinni i'ron szerez egy 'óravaló kakast, melyet
hizlalnak a lakoma napjáig. E napon az esketési
szertartá? uthi, ebédjüket végezve, a násznép s
önmairuk mulatságául rendezik a kakasütést.

Téros helyen, de többnyire az utczán, mit
némi láttatni vágyból tesznek, hosszu zsinórra
I önk a kukást, egy czölöphöz megerősítve. Mig
cz kivül történik, addig a házban a vőlegény sze-
mét kendőv. 1 bekötik s zene és kiabálások között
kivezetik si czölöph'iz, hol a násznép közöl egyik
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kilép, s a vőlegény kezébe egy oly hosszuságu
rudat ad, melylyel a kakast azon helyről elérheti
Most arczczal a kakas felé f'orditják, és az adót,
jelre neliányszor meg kell fordulnia azon helyen
mit ha meg tett, kezdődik a valódi kakas-ütés, nn
alatt a zene folytonosan szól. A körülálló násznéj
feszült figyelemmel nézi a bekötött szemmel hado-
názó vőlegényt, kinek sikeretlen ütésein kedvtelve
mulatnak: de ha sikerült leütni a vergődő állatot,
leoldják szeméről a köteléket s az elszédült kaka*
nyakát elszakítva, a főt a rud végére tüzik és az
eddig halk zene erősebb lármává válik, vegyülve
a jókedvű násznép kiáltozásával, mialatt a lakba
vonulnak. Az igy megölt kakas husa este adatik
fel, midőn már a táncz némileg kifárasztá őket,
mely étkezésnél leginkább az elvérzett kakas tör-
ténete s a vőlegény ügyes vagy ügyetlen ütései
képezik a beszéd tárgyát

Korábbi időben szokásuk volt mozsár ágyúval
lövöldözni; jelenleg azonban ritkán történik. — A
táncz tart ogy éjjel; másnap az ugynevezett
„kon yoló" következik, midőn az eddig hosszu ha-
jat viselő menyasszony a hajnak a fő hátulján ösz-
szeosomózása által menyecskévé avattatik fel;
szoktak ilyenkor templomba is menni, honnan
hazatérve, eloszlik a vigadó népség.

Következő napon a férj megkezdi rendes
munkáját. Hajnalban a szokásos jeladó kolomp
lármájára felkel, felövezi bocskorát, magára ölti
bányász öltönyét s elmegy társaihoz a bányába,
hol némi ima végeztével mindenki a maga kijelölt
helyére távozik, végzendő munkáját, mely tart
délig, midőn lakhelyére visszatér, hol neje ebéd-
del várja.

Nevezetes a bányásznál még nagy korában is
a fizetési-nap; sőt ekkor még nagyobb mérvben
élvezi azon kevés ör mot, mit számára a természet
fenntartott, mint nőtlen korában Kedvencz mu-
latságukat a feles számmal levő borpinezékben
találják, hol nem riikán havi keresményük felét is
elmulatják egyszerre, ugy hogy némelyik egész
hónapon érzi e tette utóizét a szükségben; de
vigasztalja a gondolat, hogy lesz még máskor is
.,Ji:e'ébl< mint mondani szokják.

A nők meglehetős jó arezuak, sőt itt-ott
meglepő szépek; de korán hervadnak, minek oka
a folytonos és erejöket igénybe vevő munkában
rejlik ; mert mig férjeik a bányában dolgoz-
nák, add'g ők a, ház szükségletére megkí-
vántaié- tüzifa mennyiséget hordják össze, mit
a várostól távol fekvő hegyek között szede-
o-etnek, a kosárba rakva hátukon hozzák haza.
E csaknem három-négy órát igénylő foglalkozást
némelyek naponkint kétszer is megteszik, s igy
nem csoda, ha különben is gyengébb alkotásuak
levén, ép tagjaik daczára, egészben véve satnya
testüek.

Műveltségi tekintetben alant állanak; kü-
lönben elég vallásosak, bármely felekezetüek is.

De fájdalom, a babona oly mértékben uralg
közöttük, minőhöz hasonlót csak Mármarosmegye
felső részében találhatunk. Szerintök a kisértetek,
rémek igen gyakran megjelennek előttük, s ők
ezekről sok esetet mesélnek, melyeknek hősei
mindannyiszor maguk a mcsélők.

Meséjük tárgyát leginkább a .,bánynrÁm"
teszi, ez, mint állitják, töbeknek megjelent már, s
ők közönségesen .,bányapásztor"-müi t evezik;
k:s, alacsony, majdnem csak egy lábnyi termettel,
kezében óriási mécscsel, s közönséges felügyelői
ruhába öltözve festik. Ez, miként állitják, néha ha
jó kedvében van, segélni szokta őket, mig máso-
kat, k k megsértik a bányában tilos fiityöléssel,
gátol munkájukban. Szokott ez nekik jó vagy rosz
jövőt jósolni, miben vakon hisznek. A férfiak áta-

! Iában bátnik, sőt néha, főleg ha szeszes italt
élvezrek, vakmerők.

A bányászati gépek csikorgásából többször
| jövendölnek halált,szerencsétlenséget. Ez azonban
is;en nagy baj rájuk nézve, mert, ha ez történik,
minek különben természetes oka a felügyelő gon-
datlansága, ki elég hanyag, néha meg nem kenni
a kerekeket a szükséges zsiradékkal, — mindenik
azon balhitben van, hogy ő lesz az áldozat, s
ezért, hogy mennyire lehet, kikerülje végzetét,
óvatosabban jár a bányában, sőt némelyek, a tul-
ságig menve, épen ennek következtében a maga-
sabb és vészesebb helyeken eltévesztik a már
megszokott és biztos lépéseket, s igy aláesnek a
mellettök tátongó sötét mélységbe, honnan csak
halva s. akkor is darabokra szakadva szokták elő-
hozni.

De ez már megrögzött hit náluk, hogy az ily
esetnek meg kellett történni, mert a gép csikor-
gott, :iz pedig Isten akaratát jelenté.

Ha szerencsétlenség, vagy betegség követ-

keztében valaki közülök elhal, annak koporsój t
égő mécscsel kisérik társai, két oldalon sorfalat
képezve, s sajátos egj-enruháju^ba öltözve. Az
annyira kárhoztatható halotti tort a temetés után
nem tudják nélkülözni.

Azon bányászok özvegyei, kik a kincstárnál
dolgoztak, segélyben részesülnek; mint szintén az
elaggott férfiak !is, kik negyven évig szolgáltak.

Van közpénztáruk a bányahatóság felügyelete
alatt, honnan csekély kamatra kölcsön vehetnek,
s ezt fizetésükből havonkint törlesztik. S hogy ez
e népre mily áldás, azt csak köztük élve lehet ta-
pasztalni. Varga Vilmos.

EgytX\lI-ik századbeli magyar
ének.

A nemzetek müveltséget leginkább irodal-
mukból ismerhetjük megi, mert ez azon tér, melyen
a szellemi élet nyilatkozk; ez azon alak, melyben
mindazon magasztos eszmék, melyek a kor leg-
jobbjait leik sitik, kifejezést találnak. De az iro-
dalom ezen jellegénél fogva nemcsak a nemzet
műveltségi állapotát és annak nemzeti benső életét
tükrözi vissza, hanem egyszersmind a történetnek
is fontos szolgálatot tesz, és a multat összeköti a
jelennel.

Hány nagy és hatalmas nemzet enyészett
el; de irodalmukban élnek.

A görögök és rómaiak nagysága csak a törté-
neté, de irodalmuk az emberiségé és az örök
életé!

Hatalmuk elenyészett, Olympé szent halmai
elhagyatottak, vallásuk és isteneik meg nem áll-
hatták az idők eszme-harczai közepette : de
irodalmuk túl élte nemzetét, túl isteneit; és általa
a dicső nemzetek szellemileg most is (Inek és
iram adók a művelődés terén.

Fon os minden nemzetre irodalma, fontos
annak multja; mert a mult alapja a jövőnek.

De különösen fontos reánk magyarokra nézve,
irodalmunk bármily csekély maradványait is az
enyészettől megóvnunk!

Mert azon sok vihar, melyet a magyar ki-
állott; azon sok véres küzdelem, mely e nemzet
összes erejét vette igénybe, hogy megvédhesse
szabadságát és nemzeti lételét; mindezen küzde-
lemteljes idők nemzetünk irodalmi működésére
nemcsak hogy kedvezők nem voltak, de még a
létező műveknek az utókorra átszállását is majd-
nem lehetetlenné tették.

Pedig minden irodalmi munka, a mi a mult
századokból reánk maradott, fegyver kezünkben
azok ellenében, kik e nemzet dicső multját a bar-
bárság rút czimével akarják gonoszul megbélye-
gezni.

Volt a magyarnak századok előtt is költé-
szete, és egyes művek, mint a Zrínyié is mutatja,
koruk szivonalánállottak, és napról-napra szaporo-
dik azon művek száma, melyeket eddig nem ismer-
tünk, de melyek erről tanúságot tesznek.

Nemzeti irodalmunk multja megismertetése
körül halhatatlan érdemeket szerzett magának
Toldy Ferencz, irodalmunk búvára, és legújabban
szép sikerrel működik e téren Thaly Kálmán is,
„Vitézi énekei" gyűjtése által fontos szolgálatot
tett irodalmunknak.

Midőn az érdekeltség nőttön nő irodalmunk
multja iránt, szabadjon nekem is egy, a 16 —
17-ik századbeli codexből egy költeményt a tisz-
telt olvasó közönségnek bemutatnom. *)

De mielőtt magát a költeményt közölném,
nehány sorral akarom vázolni a 16- és 17-ik szá-
zadbeli magyar költészetet, és megérintem azon
különbséget, mely ezen költemény és a codex
többi költeményei között létezik, és azon okot,
mely arra birt, hogy épen ezen költeményt közöl-
jem, midőn ennél történetileg nevezetesebbek van-
nak a codexben.

A mohácsi vész után nemzetünket pártszen-
vedélyek dúlták, politikai s később vallási viszá-
lyok is állitották egymással szembe a hon fiait. És
ekkor költészete is ennek jellegét viseli magán, s
a nemzet életét hiven tükrözi vissza, s ennélfogva
különösen történeti szempontból fontos jelentőség-
gel bir.

Az iró a lf>- ik és 17-ik században csak visz-
hangja a közszellemnek; és nem annyira az egyéni
vélemény nyilatkozik általa, mint inkább az egyén,
ben a közvélemény. Ezt tapasztaljuk még az is..

•) E codex 42 darab költeményből áll, 1540-íől kezdve
1613-ig; rövid idö alatt a m. tud. Akadémiának adom át,,
s ott az egészről Thaly Kálmán akad. tag fog értekezni..
- A. 6y.
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m-rtebb költőknél is, mint Balassánál és Tinódi-
nál; mennyivel inkább természetes a költészet
ezen jellege azoknál, kik csak a közszellemtől át-
hatva, érzelmeiknek adtak kifejezést költemé-
nyeikben?

Azért élethűn látjuk ezen kor költeményeiben
kifejezni mindazon eszméket, melyek a nemzetet
áthatották, és ezen költemények polemikus irá-
nyúak: mert az irodalomban is, mint a csatatéren,
az eszmék egymással harczot vivtak.

A 17-ik század elején a költészetben túl-
nyomó a vallási elem; azontul a nemzeti elemmel
mindinkább összeolvadott, mert e kettőt kapcso-
latba kezdték hozni, „a vallási és nemzeti szabad-
ságot."

A török elleni lángoló gyülöletre mind rit-
kábban találunk, és ugylátszik, hogy a 17-ik század
elején már el volt hintve azon politika magva,
mely Tököliben érte el kifejlését, mert már ekkor
gyakran szövetségesként üdvözöltetik a török.

Azonban midőn a polgári és vallási háboru
lángja fellobbanni készült, már akkor is felhangzott
sok honfi intő szózata, és voltak számosan, kiknek
honszerető lelkök elborzadott a polgárháborútól,
kik felemelték esdő szavokat a haza szent nevé-
ben, s kik odaműködtek, hogy mig egyik felet a
jogtalanságtól visszatartóztassák, addig a másik
fél elkeseredettségét csillapítsák le.

S hogyne talált volna ezen igyekezet az
akkori közvélemény tolmácsában, a költészetben
is kifejezést?

Ezen eszme, a kibékités eszméje, vonul végig
ezen költeményen is, melyet itt alább közlök.

Mig a codex többi költeményei nagyrészt
pártszenvedély kifolyásai, s vagy a vallási, vagy a
nemzeti elkeseredettség szüleményei : ez a hon-
szeretet, mely félti a hazát a pártviszálytól; az
engesztelődés, mely jobban szereti nemzetét, mint
gyülöli elleneit, mely felejt ott, hol a hon java
kivánja, s az óvatosság lengi át.

A szegény nép érdeke is védőre talált benne,
cs a kitörő harcz miatti felelősséget igyekszik el-
hárítani a nemzetről, és idegen befolyásnak tulaj-
donítja, a mi ugyan egyoldalu, de jellemző felfo-
fogás. A török szövetségrőli nézetei nagyon he-
lyesek, s ugylátszik, hogy a szerző azon kevesek
közé tartozott, kik előre sejtették, hogy egy önző
hatalom barátsága ép oly rosz, mint ellensé-
geskedése.

A költemény vezéreszméje az egyetértés, 8 a
haza megmentése. Ez eszme csak később érett
meg, midőn lecsillapodva minden más szenvedély,
a nemzet öszpontositotta erejét nemzetisége 8 sza-
badsága fenntartása körül.

Mindamellett, hogy a költőnek a kibékités
volt főtörekvése, mégis akadunk benne oly he-
lyekre, hol az ellenpárt ellen kitör. Ezen azonban
csak a?, fog megütközni, ki az akkori viszonyokat,
s az eszmék heves és óriási harczát nem ismeri; *)
továbbá a ki azt nem tudja, hogy szabad és alkot-
mányos országban a szavakat nem szokták ugy
latra vetni mint ott, hol „a hallgatás arany."

E költemény a 17-ik század elején keletke-
zett, midőn Bocskai és Basta között kitört a harcz,
Hasonlatai találók, nyelve folyékony, és a fejlett-
ség nyomait mutatja. Pedig a nyelv fejlettsége és
hajlékonysága is mérve a nemzeti műveltségnek.
Es mindazon művek, melyek e korszakban kelet-
keztek, azt bizonyitják, hogy ekkor a magyar
nyelv erőteljesebb és tisztább s nemzetiebb volt,
mint a 18-ik század közepén.

A szerző Balassa Bálint-féle versformát hasz-
nált, mi azt mutatja, hogy ha bár neve ismeretlen,
is, Ő B ilassát s az akkori magyar irókat olvasta.

Végül megható a szerzőnek az istenbeni igaz
keresztvéni megnyugvása.

A költemény ezen tulajdonai birtak rá közlé-
sére. A mennyire lehetséges volt, igyekeztem az '
eredeti ortographiát és a kiejtést megtartani.

De lássuk magát a költeményt.

Erdély siralmas éneke.
O'i keserves síivvcl Im e s éles világh
Ki most veszni tértél
Valljon nem bus^ul!iatsz-e?
Pártoló országon
Nyomorult hazánkon
Valóban nem sirhatsi-e?
Ennyi pusztulásban
Söt vérontó kárbin
Vigasságot le'hetsz-e?

Torok s Ma^yirországn
Talpig mind fegyverben áll
A a német olasszal
Franczia balonnal ')
Pannoniában beszáll
Az Isten nevéjéit
Avvagy mind az hitért •
Valakit elöl talál.

•) Utalunk e.sak a röpiratok és tudományos viták heves
természeiér.-, hol pedig tudósok vitatkoztak p. o. Pazmán,
kora legnagyobb tudó.-ai egyike, és ellenfelei mily sértóleg
íiyilatkoznak egynrísrál s az ellenkező véleményről.

Mint nagy mennydörgésben
Erdő fölhőködben,
A nagy tengöri szélvész
Szorongh az mélségben
Fut jár örvényében
De csakhamar összevész;
Igy most országunkban
Bajvívó hazánkban
Mindönnel köz az szélvész.

Ulises régenten
Tiz esztendeiglen
Járt tengöri hadakban;
Török vitézőkkel
Trója mezeiben
Sokat fekütt táborban.
Ennyi viaskodás
Pártütés támadás
Sohasem volt akorban.

Agamemnon Cherib
Achilest kérleli
Több hadat ne indítson,
Mort elkeserödött
Száratt s megepedőtt s )
Az mostani romláson.
De most azt kivánják
Mindnyájan óhajtják
Mönnél inkább dulhasson.

Az törökök im lásd
Nem kivánnak romlást
Insigöt országunkban,
Lönni köröszt égben
Öltözőnk Istenben *)
Vagyunk vissza vonásban.
Kiért ugyan méltó
Világba vándorló
Mindön öltözzék gyászban.

Eredete nem jó
Közepe tékozló
Végét csak Isten tudgya
De az szegény községh
Kin sulyos az inségh
Bujdosását jajgatja
Gazdag nömös helyét
Elromlott örökét
Éjjel-nappal siratja.

Halálos ellenség
Az török nemzetség
Bár egymással ne vinonk *J
Se Kassa vármögyét s)
Se Nyitra vármögyét
Bátor ne ostromlanók
Nándorfejérvárban
Buda £gör várban
Elégh dolgot találnánk.

Az farkas bálánnyal
Pártüzök juhokkal
Im lásd mostan legelnek,
Torok keresHyénn 1
Tatár mag ar néppel
Egy táborb in feküsznek.
Jó volna bárányok
Hu az éh farkasok
Végri meg nem önnénekl

Vitézlő Bocskai
Basta fegyverösi
Egymásra inért törtök?
Halhatatlan hirért
Fejedelem nélkül
De mivért kardra keltök?
Mennyi ur mo<t vagyon
Mindón ugy forgolódik
Mind annyi ellen=égtök.

Romlási hazánknak
Ujulran újulnak
S'mmi békesség de nincs I
Vaahol pártütés
Óhajtás kesergés

Mind semmi o't az sok kincs
Sőt mind életedet
Erős öröködet

Crooodilus nagy gyik
H'öldön vizben lakik
Bgy kis állat mpghgyőzi,

Sokkal inkább akkor felezd, indiai partban

Meggondolja embör
Miért kardra keljön
Mert főhadnagy ezt látja 6)
Higyed ő népének
Háborgatásájért
Erejét meghmutatja
Az ki ellenködik
Vele viaskodik
Nagy hamar azt meghrontja.

Honnan vagyon hagyva
Hogy az papok karja
Élős fegyTerhöz nyúljon?
Avagy leghelsőben
Vakmerőségében
Oly hadat indithasson?!
Az ő mestörével
Az Jézus Krisztussal
Sohasem volt egy uton!

Könnyü az embőrnek
Gonoszul készültnek
Egy hadat indítani,
De nehéz magátul
Maga erejétől
Nyereségben szállani.
Sőt noha gyakorta
K;nek lova sánta
Az kezd prédára ju'ni.

Az egé z Ásia
Régön Efesusban
Épite egy templomot,
Kiben nagy sok király
Rakattata czifra
Száz huszonkét oszlopot
Az templom ívU ékős.
Egy asszony nehezen
Tárta föl egy rosz ifja*.

Azon igyeközik
Azort mestörködik
Hirét nevét eregbicze,
De nincsen jo modgya
Az várost meghgyujtja
Azonban hirökkel lőn,
Maguk azt végezek
Ki volt, ne hirdetnék
Hirök nevök elveszne 7)

Igy most is nagy sokan
Lásd az papi urak
Nagy hirt nevet keresnek
íly szép drága várost
Istennek egyházát
Fölégetni sietnek.
De mindön láttára
Az Isten haragja
Szálljon az ő fejökre.

Nem emberi erőn
Sövényen vagy sáron
Áll az Isten egyháza,
Sem tartja markában
Tántorgó kezébe
Azt az romai pápa.
Az felső egekb 'n
Dicsóült menyegben
Vagyon annak más ura.

Fia látja alunni
Magát sárban keveri,
Addig ólálkodik
Nappal szárazkodik
Torkában el beugrik.

Rágja mérges gyomrát
Mardossa ő torkát
Meghöli s maga kijő.
Diadalmán örül
Sárkánt földre ejti
Eszi mindenféle nyú.
Véletlenül hogy lőtt
Ezt mindön jól látja
Hogy halála nagy szörnyü

Istennek nevéjért,
Moly kicsiny magában 8)
Diadalroat ugy ves'ön,
Az nagy crocodllust
Amaz Antieristust
Ki mindönt hadra viszön
Meghgyózi meghrontja
Bizik Kristusában
Hatalmas semmi

Füstölögh ez világh
Majd meghlobban a láng
Nehéz akkor oltani!
Ha az árvíz eljő
Ha hamaj- ki nem térsz
Késő akkor vetkőzni
Mig nem jött nyavalád
Ha nincsen nyoszolád
Addig köl késziteni

Sebös az nyíl utja
Az ki elbocsátja
Megtar'óztatni nehéz,
Ma az tőrben esöl
Halálig vesződöl
Rövid ideiglen élsz;
Migh kötél nyakadon,
Nincs békó lábadon
Jobb, hogy ha addiglan félsz.

Intelek két felől
Pártod két részről
Háborútok szálljon le!
Legyön egyességtök
Hitben szeretetben ;
Egymásra ne törjetek!
Valljon országunknak
Nyomorult hazánknak
Ebben haszna vagyon-e?

Basta nyutsd hitödet
Bocskai kezedet,
Hogy egymásra nem törtök
Nagy jó győződelmet
Éhigh jó hirt nevet
Igy inkább szörözhettök
Hogy nem nagy károkkal
Az körösztyén vérben
Mind ketten förtözzetök.

Ezöket ü r Isten
Kérlek kegyelmesen
Vigyed jó egyességben!
Mert ez nagy háborut
Mint veszőt koszorut
Csak te fűzhetöd öszve,
Az te kis hajódat
Választott bárkádat
Tarczdh meg az sok szél-

vészben.

Közli : Andorka Gyula.

Egyveleg.

Noha nagyf sok habok
Háborúk táborok
Közötte uralkodik
Mint tüz görjed házra
Sárkány elefántra
Ez világh agyarkodik.
Mönnél nagyobb szája
Mint szintén pálmafa
Legfö'lyebb nevekö lik.

') Vallon h-lyett.
') Azaz : a bútól elfogyott, els&ványodott.
3) Értelme, hogy m i , kik keresztségben

s Istenben öltözénk, visszavonásban vagyunk
*) Viionk, e helyett : vinánk.
b) Kassáról nevezi el Abaujvármegyét, melynek Kassa

fővárosa.
6) Főhadnagy alatt a szerző Krisztust érti, ki vezére

egyházának. Jellemző vonása a magyar harczias jellemé-
nek , mely az egyház fejét, mint egyházát redő híst
és vezért tünteti fel.

') Hire neve helyett.

— (A ,.jute" néven ismeretes keletindiai fonó-
anyag.) Jute egy fonóanyag neve, mely Keletin-
diából származik, 8 mely hosszu-ága, finomsága
és nagy olcsósága miatt Angolországba nagy
mennyiségben vitetik, hol a len- és kenderszöve-
tek h imisi;ására használtatik. Ugyanis e keletin-
diai kendernek a közönséges kenderhez és lenhez
való elegyítése valóságos hamisításnak tekintendő,
mert a ju'e szálai rendkivül törékenyek, s ennél-
fogva az anyag eokkal csekélyebb értékü, mint a
len és kender. A növény Keletindiában nem egyéb,
mint közönséges dudva, mely 10 láb magasra nő.
Szálait, a nagy törékenység miatt csak durva szö-
vetek, mint pakoló vásznak s más effélék készíté-
sére használják. Azonban a jute finomul megfe-
rebeiezhető ée oly ügyesen megkészithető, mintha
csak len volna, s ennélfogva a lenszövet megha-
misitására igen könnyen felha ználható. Ennél-
fogva a szövetek bevásárlásánál hovatovább an-
nál nagyobb óvatosság szükséges. — Dr. B. L.

— (Ne higyjünk a macskának.) Bréma vá-
rosában nem épen réjien következö eset adta elő
» agát. Egy fiatalember bará ját akarta megláto-
gatni, ki egyik félreeső utczában a legf. lső emeleten
lakott. A mint a lépcsőkön fölindult, roppant
jnjofatást hallott. Ez kiváncsi ágo. ébreszt3tt
b ime, és a második emelet-e ment, honnan a jaj-
veszékelés hallatszott. Az ajtón benyit. És mit
Lit ? egy gyermeket, kit két erős macska borzasztóan
öíszemaczangolt, Az egyik macska nyakán ük és
azt csúfosan ma> ta, a másik mellén csü;' ött. Csak
hathatós ütésekkel é« te'je* erő-zakk il vol kép»s
a gyermeket a két dühfis elenségtől megszabadí-
tani, melyek még ellene is feltámadtak. A gyer-
m k gyors orvo-i segélybe i r ^*e?ülr,, de csak he-
tek m ilvi volc lábra állítható. És mi szolgáltatott
okot e véres jtlenetra? Az egyik macskána kicsi-
nyei volta'r, s a gyermek, kinek szüK-i távol voltak,
avval igyekezett az időt eltölteni, hogy a micska-
fiakat ágyukból ismételt i',ben kivette, h >gy mu-
latva nézze, miként fogja azokat az anya megint

i visszahordani. A macska ezt egyszer elnézte, de
agyunk a z u t ^ n megvadult, a a közelében levö kandúr

azonnal segitségére sietett. A két macska ol / dü-
hösen megtámadta volt a védtelen gyermeket,
hogy az bizonyosan a halál fia lesz, ha véletlenül
segitsége nem érkezik. — Dr. B. L.

•) A mely nem az előbbeni sorra vonatkozik; ha-ieni
jelenti, hogy a ki gyenge is, Isten nevéért diadalí
nyerhet.
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Irodalom és művészet.
** (A „Budapesti Szemle,") 68., 69. és 70-

füzete, mely a vállalat 21-ik kötetét képezi, a na-
pokban jelent meg. Az igen érdekes kötet tar-
talma következő : I. Brebiri grófok, harmad.k
közlemény Salamon Ferencztől; 2. Két Eposz.
Aestheticai s irodalomtörténeti tanulmány. Negye-
dik közlemény. Shah Name II. Szász Károlytól.
3. A korszakok szelleme. B. Kemény Gábortól; 4.
Kolumbia költészete, Caicedo és Samyer spanyol
irók nyomán. G. A. 5. Adalék Kőrösi Csorna Sán-
dor életiratához. Duka Tivadartól, 6. Lermontoff,
irói élet- és jellemrajz; Arany Lászlótól; 7. Straf-
ford; egy darab az angol történetből. Zichy An-
taltól; 8. Reguly hagyományai. A vogulok; 9.
Carthagó romjai. Az ujabb nyomozások eredmé-
nyei (az Edinb. Rev. nyomán) T. I). 10. Magyar
Tudományos Akadémia. Cs. A. l l . Név- és tárgy-
mutató a „Budapesti Szemle" 21 kötetből álló
első folyamához. — Ez egyetlen tudományos
folyóiratunk, melyet utóbbi időkben csak derék
szerkesztőjének, Csengery Antalnak áldozatkész-
sége tartott fenn, s mely most majdnem a válság
küszöbén állt, a jövő évben uj folyamba lép, s szép
tollú és éles ítéletű birálónkat, Gyulai Pált üd-
vözli egyik főmunkatársául.

** (Jutalmazott müvek és kitüzött jutalmak.)
A debreczeni kaszinó kezelése alatt álló „Kazinczy
alapítványból" ez évre a következő pályázat vala
kitüzve : egy óda jutalma öt arany; a hozzá leg-
közelebb állóé pedig két arany, — továbbá egy
felolvasásra alkalmas humoreszk jutalma 8 arany;
a hozzá legközelebb állónak két arany. A jutal-
mak oda ítélése mult hó 26-kán történt. A költe-
ményre kitüzött első dijat nyerte „A hegedüs
Eczilburgban" czimü óda; a második dijat „Ének
a honfoglaló sereg bevonulásakor a hun fővárosba."
Mindkét mű szerzője Oyb'rgy Ödön másod éves jo-
gász. A humoreszk diját a ,,Szem" szimü humo-
reszk nyerte el, irta Rácz Károly hittanhallgató.
A „Csalódás" czimü ódát dicséretre méltatták, a
jeligés levél felbontása után szerzőjéül szintén
Rácz K. hittanhallgató tünt ki. — Jövő évre
ugyanez alapítványból műfordításokra tüzték ki
pályázatot, és pedig : I. Kivántatik Schiller „Der
Taucher" czimü költeményének tartalom- és
alakhű fordítása. Az első legjobb fordítás jutalma
6 a másodiké 2 k. arany. IL Kivántatik Cicero
„De oratore" czimü müve III-dik könyvének
25—35 fejezetei műfordítása, megjegyeztetvén,
hogy az egész kijelölt mennyiség lefordítása nem
mulhatatlanul szükséges. — Az első legsikerültebb
fordítás jutalma 6, a másodiké 2 arany. A pálya-
müvek a debreczeni főisk, igazgatósághoz 1865.
okt. 10-ik napjáig lesznek beadandók.

** (Érdekes kép.) Pest legidősb emberének,
a tavaly ehunyt 115 éves Farkas Lászlónak arcz-
képét Kubinyi Ferencz, Kovács Mihály jeles mű-
vészünk által lefestetvén, a nemzeti muzeumnak
ajándékozta, hol az most érdekes párja lesz azon
100 éves asszonynak, melyet évekkel azelőtt Ba-
rabás festett.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
•f (Györi gözhajózási vállalat) czimmel a

győri, mosonyi, komáromi, cservenkai és apathini
kereskedőkből magán-társulat alakult a mult hó-
ban Győrött, s gabonaszállitásra három gőzhajó
vételét határozta el A hajók megszemlélésével
Xantus János és két társa volt megbízva, a kik, a
Lloyd-társulat „Ferrara" és „Pavia l í gőzőseit
100,000 fton meg is vették, mig a harmadik, ki-
sebb gőzöst, mint pusztán személy-szállitásra hasz-
nálhatót, nem ajánlották. A társulat, mely a ha-
zai gabona-kereskedésen sokat lendithet, egyelőre
6 évre alakult, s ha, mint előre látható, jó üzlete
leend, részvénytársulattá, növi ki magát s gőzha-
jói számát is szaporítja. — Üzleti tőke gyanánt
eddig 134,000 forint van aláirva, de 150,000-ig
akarják kiterjeszteni.

i? (A tisza-kb'rösi nagy hajózható « öntöző-
csatorna), mely T.-Löktől, Szabolcsban a Tiszá-
ból kiindulva, Gyománál a Körössel érintkezik, s
mintegy hatvanezer ölnyi hosszuságban egy nagy
viziutat lesz képezendő, a mellett pedig mintegy
négyszázezer holdnyi, oly gyakran aszály-dulta
alföldi termékeny tér öntözésre lesz alkalma?,
megnyerte a legbelsőbb jóváhagyást, s a nagy
munka végrehajtásának eszközlésére kir. biztosul
Abonyi István, m. kir. helytartótanácsos van ki-
nevezve.

T A R H A Z .
** (Két kereskedelmi czikk) hamisítása ellen

szólal föl a „Sz. Hiradó," melyek eddig az alföld
egyik nevezetes városának, Szegednek, kereske-
delmi tekintetben átalánosan ismert nevet szerez-
tek. Ez a paprika és a szappan, de most mind-
kettő többnyire oly hamisitett állapotban kapható,
hogy ha tovább igy tart, mindkettőnek hire vég-
kép alászáll, a mi sajnos, Szeged kereskedésére
pedig káros is lenne. Folytonos felügyelet és vizs-
gálat a hatóság részéről nem ártana.

** (A pozsonyi lóversenyek) megtartásának
ideje jövő évi ápril 28. és 30-kára van kitüzve. A
már kés? programmot igen dicsérik változatossága
miatt; ugyanis nem kevesebb mint négy akadály-
verseny van benne és egy ponyverseny 15 éven
aluli lovakkal.

Kő'zintézetek, egyletek.
** (A magyar tudományos akadémia) nyelv

és széptudományi osztályának e hó 14-kén tartott
ülésében Csengery Antal jegyző s helyettes titkár
bemutatá azon ajándékokat, melyekkel Duka Ti-
vadar 1. tag az akadémia könyv- és levéltárát gaz-
dagitotta, nevezetesen különféle hindu, arab, csi-
nai, maláj stb. nyomtatványokat, továbbá Körösi
Csorna Sándor több rendbeli kéziratait részint
eredetiben, részint másolatban; azután Csorna
életére vonatkozó adatokat olvasott föl, részint
annak saját leveleiből, különösen az 1825-ben
Kennedy kapitányhoz Írottból, mely önéletrajzot
foglal magában; részint Duka feljegyzéseiből. —
Végre az elnök fölhívta az akadémiát, hogy a pa-
lota homlokzatán, a hat osztályt személyesítő ala-
kok fölötti márvány-táblák föliratokkal levén el-
látandók, e föliratokról az osztályok gondoskod-
janak. Az osztályok b. Eötvös József elnöklete
alatt fognak az ügyben határozni.

** (A pesti biztositó-intézet) iránt oly nagy
részvét nyilatkozott, hogy a tömeges aláírások a
kibocsátandó részvények számát messze tulhalad-
ták ; azért, hogy a közönség érdekeltsége kielégit-
tessék, a nagyobb bejegyzéseket leszállitották a
következőképen : 1 részvényt aláíró kap 1 rész-
vényt, 2 részvényt aláiró kap 1 részvényt, 3 — 6
részvényt aláiró kap 2 részvényt, 8 részvényt
aláiró kap 3 részvényt, 10 részvényt aláiró kap 4
részvényt, 12 részvényt aláiró kap 5 részvényt,
15 részvényt aláiró kap 6 részvényt, 20 részvényt
aláiró kap 8 részvényt, 25 részvényt aláiró kap
10 részvényt, 30 részvényt aláiró kap 12 részvényt,
40 részvényt aláiró kap 14 részvényt, 60 részvényt
aláiró kap 18 részvényt.

** (A pestbudei dalárda) karigazgatását, a
tagok kérelmére, Zimay László tehetséges zene-
szerzőnk vállalta el. A dalárda idei közgyülését
hir szerint még e hó folytán meg fogja tartani.

*w (A buda-pesti második csónak-egylet.) Az
„Egyetértés" czim alatt alakult második csónak
egylet alapszabályai már fel vannak terjesztve a
helytartótanácshoz, s az egylet végleges megala-
kulásajövő tavaszra remélhető.

** (A hangászegyleti zenede) negyedszázados
ünnepének megülését elhatározták, s egy bizott-
mány alakult, mely ez alkalomra az előmunkála-
tokkal foglalkozik.

Mi njság?
** (A hazai tanügy körül szerzett érdemek

méltánylásául) Purgstaller Kai. József, kegyes-
rendi kormányzót Ő Felsége a Ferencz József
rend keresztjével diszitette föl. Az érdemkereszt
átnyujtása a mult vasárnap délelőtt a kegyesren-
dieknél fényes ünnepélylyel ment végbe.

** (A nemzeti szinházi képezde) a jövő év
január havában már megnyilik, s növendékei a
következő tantárgyakban nyernek oktatást : Ma-
gyarnyelv és költészet, dramaturgia, történelem,
az elismert jelességü szinmüvek korszakát illetve,
archaeologia, ethnogrophia; ének a szabályszerü
kezdeten kezdve a vég szinpadi kiképezésig, zon-
gora, mennyire ez az énekhez való kíséretre szük-
séges, pantomin gyakorlatok; mimika, a táneznak
komoly neme, vivási gyakorlatok. — A tanpálya
három évfolyamra !esz osztva. — A növendékek
száma az első osztályban 12 szinész és 12 énekes.
A második és harmadik osztályban ösztöndijak is
lesznek kitüzve, ugyanis mindegyikben külön
négy szinész, két magán-énekes, és két kardalnok,
kik közül a szinészek személyenkint 200 ft. a ma-
gánénekesek előbb 200, azután 300, a kardalno-
kok pedig 150, majd 180 ft. segélyben részesül-

nek. — A nemre nézve részint a jelentkező
talentumok száma, részint a szinház akkori szük-
sége szolgál sinórmértékül. — Az ösztöndíjas ta-
nulókon kivül, a másod k és harmadik osztályban
mások is résztvehetnek, az előbbiek 5 ft. az utób-
biak 8 ft. havi tandij lefizeté e mellett; de e magán-
tanulók száma az ösztöndijasokét tul nem halad-
hatja. Az iskolai év januártól deczemberig tart, s
a szünidő a szinházi szünidővel esik egybe.

** (Fölhívás a szinházi tanodában résztvenni
kívánókhoz.) A nemzeti szinház ügyeit vezető or-
szágos bizottmány közhirré teszi, hogy azon ifjak
és hölgyek, kik a szini vagy operai pályára ma-
gukban hivatást éreznek és a szinházi tanodában
nyerendő oktatásokban résztvenni s kiképeztetést
nyerni kivánnak, ez évi decz. 1. és 15 napjai kö-
zött délelőtti órákban a szinházi tanoda főigazga-
tójánál, Festetich Leó gr. ő méltóságánál, (Nádor-
utcza 14. szám alatt) jelentkezzenek, hol nevük
feljegyeztetése után egyebek, mikről maguknak
felvilágositást szerezni kivánnak, velök közöltetni
fognak. A felvételre való feltételek a következen-
dők : a) nőegyén 15, a férfi 18 évnél fiatalabb ne
legyen. Ide szükséges a keresztlevél felmutatása,
b) Szabatos alak. c) Csengő, hibátlan, tiszta szó-
kiejtés a drámához, csengő, tiszta hang és szabatos
hallás az operához, d) Jó nevelés és erkölcs, e)
Annyi iskolai készültség, mennyit jó neveléstől
15—18 éves korban mindenkitől méltán igénybe
vehetni, miről a bizonyítványok elváratnak. Első
évben, t. i. a tanoda megnyitásának első évére
jelentkezhetnek oly nő és férfi egyének is, kik
annyi előkészültséggel birnak, hogy a felsőbb osz-
tályokba mindjárt fölvétethetnek.

** (Magyar szini előadások Budán.) Mint
tudva van, a népszinház, melyre a nemzet ezreket
áldozott, most csukva van, s hogy ajtai ujra föltá-
ruljanak, alig van többé hozzá remény. A város a
telket, melyen az épület áll, eladja, s ha az egészre
vevő nem találkoznék, több telekre fogják osztani,
s igy a magyar Thália Budán templom nélkül ma-
rad. Hogy azonban a testvérváros magyar lakos-
sága még se legyen kénytelen a magyar szini
előadásokat nélkülözni, a lelkesebb polgárok, a
„S—ny" hire szerint, aláirási iveket köröznek, a
Várszinházban hetenkint kétszer tartandó magyar
előadások kieszközlésére. Ez aláirások mintegy
bérletet biztositanának 20 előadásra, melyet a
nemzeti szinház tagjai fognának tartani.

** (A bécsi egyetem magyar tanulói,) a mint
velünk tudatják, önképző egyletet szándékoznak
alakitani, melynek czélja volna, az ott tanuló ma-
gyar ifjakat szorosabb összeköttetésbe hozni egy-
mással, hogy igy egjütt nagyobb figyelemmel ki-
sérhessék irodalmunk működéseit s egyesült erővel
jobban közreműködhessenek annak pártolására.
Természetesen minden politikai czél ki van zárva.
Az egylet alakításán fáradozó bizottmány e hó
13-án terjeszté kérelmét küldöttség által az egye-
tem rektora Hyrtl elé, ki a küldöttséget nyájasan
fogadta,s ő,mint maga is magyar, örömét fejezte ki
a szép igyekezeten. „Nem beszélem ugyan a ma-
gj ar nyelvet, — folytatá Hyrtl, — de a derék és ne-
mes magyar nemzet szép sőt klasszikus nyelve tet-
szik nekem, s meg is akarom tanulni. A magyarok
övéknek tartanak engem, s én e véleményöket fo-
gom tudni igazolni." Erre a küldöttség egyik
tagja, Schulhof válaszolá, hogy mindenesetre nagy
megtiszteltetésnek veszszük, ha a jelenkor legna-
gyobb boneztanára becses idejét nyelvünk megta-
nulására forditja. Azután a rektor, ez ügyben
támogatását igérve, egyszersmind azon óhajtását
fejezte ki, hogy az egylet tagjai sorában ő is részt
kiván venni. Az egjlet most már csak az illető
hatóságok jóváhagyó megerősítését várja.

** (Adómentesség az ujonnan épülö házak
számára.) Több pesti polgár és háztulajdonos fo-
lyamodott, hogy az épitkezési kedv emelése vé-
gett, az ujonnan épitendő házak 20 évre adómen-
tesek legyenek,ami Pest szépülésére kétségtelenül
nagy befolyással lenne. A kérvényt azonban oly
válaszszal utasiták vissza, hogy oly intézkedésre
csak a törvényhozásnak van joga, azért ez az or-
szággyülés gondjai közé tartozik.

** (Régi sir ok.) & kalocsai érsek bakodi pusz-
táján öt évvel ezelőtt ásás alkalmával egy nő
csontvázát találták értékes arany ékszerrel a
IV-dik századból. Ez ékszer jelenleg a nemzeti
muzeum birtokában van. E napokban ugyanazon
helyen tégla-koporsóban ismét találtak egy csont-
vázat, mely nagy figyelmet gerjeszt. A fölirat
egyes betűi megkülönböztethetők ugyan, de az
egész már nem olvasható.
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** (Az adófizetés könnyítése tekintetéből), mint

a hivatalos lapnak irják, felsőbb helyen azon intéz-
kedés történt, hogy az adóhátralékok, kész pénz
helyett gabonával, s más e czélra elfogadhatóknak
nyilatkoztatott terményekkel is, a kormány ál-
tal meghatározott közép áron, mind addig fizet-
hetők, mig a kincstár ily nemü szükségei ez uton
fedezve nem lesznek.̂

** (Inség jelei Arvamegyében.) A mint irják,
Árvamegyét ez idén inség fenyegeti. Némely al-
sóbb vidéki község határait kivéve, nincs a me-
gyében sem gabona, sem buryonya, sem káposzta,
sem főzelék, sem gyümölcs. Az esőzés közben le-
aratott, félig zöld vetés szalmája inkább trágyá-
nak valo,mint takarmánynak, s a marhát nemhogy
táplálná, inkább megrontja. Most már a tél is be-
köszöntött, és sok helyen a burgonya még a föld-
ben van s alkalmasint ott is telel. Elkerülhetetlen
lesz a segélyezés.

** (Cuthbert angol tüzérkapitány,) kiről em-
litettük volt, hogy a latin nyelv megtanulása vé-
gett fővárosunkban telepedett meg, a mult héten
meghalt. Agyát vértolulás támadta meg, még pe-
dig oly gyanus körülmények között, melyek a tör-
vényszéki bonczolást tették szükségessé. Holt-
testét rokonai hihetőleg Angolországba szállitják
át, kiket a napokban vártak Pestre.

** (Borzasztó vihar Kalkuttában.) Hindostan
fővárosából, Kalkuttából érkező hirlapok és leve-
lek, hajmeresztő részleteket irnak az ott okt. 5-kén
dühöngött viharról. Megelőző éjjel sebes esőzés és
szél képezte a bekövetkezendő borzasztó katasz-
trófa előjátékát. Másnap a szél erősebb kezdett
lenni, kisebb fákat kitépett és eltört, azonban az
első órában nem igen volt nagy a kár; ekkor l l
és 12 óra közt egy távolról mennydörgésként bal-
latszó zaj, azt jelzé, hogy még gonoszabb dolgok
fognak következni. A zugás nőttön nőtt, s mint-
egy két percz mulva a város fölött volt a tulajdon-
képi vihar. Egy pillanat mulva minden fa ki volt
tépve s a földre vetve, magával döntve falakat,
rácsozatokat, épületeket. A legvastagabb ágak
ugy pattantak szét, mint a nád, kocsik düledeztek
föl, s az utczákon szerteszét hevertek házfödelek-
kel, tornyokkal, ajtókkal, ablakokkal együtt. Vas-
pl éhből készült háztetők össze voltak göngyöl-
getve, s a szél ugy vitte a levegőben. Két óra
tájban a déli és keleti elővárosok, s a nyugatiak
kisebb nagyobb részben romban hevertek. A pál- I
mákat kivéve, már egy fa eem állt. — Templomok, |
mecsetek, színházak egész födelei lezuhantak, s
alig van ház, mely sértést ne szenvedett volna. A
hazai lakosok kunyhói majd mind elsodródtak.
— Azonban legnagyobb puszűtást a folyón vitt
végbe a vihar. Okt. 5-d.ikén reggel 220 hajó
horgonyozott a folyóban, melyeknek több mint I
fele 1200 tonnásnál nagyobb volt. Az orkán végé-
vel ezek közül egyik sem volt horgonyán, s alig
néhány van olyan, mely tetemesen meg ne eérült
volna; 7—8 végkép odaveszett. — A megmérhetet-
len kárt még nem tudhatni. Két igen jártas keres-
kedő legalább 20 millió forintra becsülte. A szél
és eső miatt az ember alig nyithatta ki ízemét. —
Áz orkán orditása egy másodperezre sem szünt.
Hat órakor sötétedni kezdett, s a vihar is szünt.
A gázgyáréi levén pusztítva, az utczákon korom-
sötétség volt. Éjjel semmi szél sem fujt. A pusz-
tulás képe másnap borzadalmas volt : a meddig
a szem látott, semmi egyéb, mint csupa rom. Hogy
sok emberélet is áldozatul esett, fájdalom, bizo-
nyos. A ledüledezett falak sokat agyonvertek. — j
Kalkuttában s 50 mérföldnyi távolságban, legalább j
kétezer ember veszett el, kik közül mintegy 400 j
gurópai. '

Nemzeti szinház.
Péntek, nov. l l . „A kísértés." Színmü 5 felv.

Francziából forditotta Radnótfáy. Hirtling M.
utolsó föllépte, kit a közönség ujra igen kedvezően,
virágokkal fogadott. Czélbavett szerződtetésével
csak a közohajtásnak tett eleget az igazgatóság.

Szombat, nov. 12. „Bánk bán." Eredeti opera
3 felv. Zenéjét szerzette Erkel Ferencz.

Vasárnap, nov. 13. „Faust." Opera 5 felv.
Zenéje Gounodtól.

Hétfő, nov. 14. „A tündér ujjak." Vigj. 4
felv. Scribe és Legouvé-től. Felekiné és Prielle
Kornélia osztoztak az est koszorúján, kik közül az
előbbi a herczegi termekből a varróasztal mellé
üldözött leányt sok érzéssel személyesité s külö-
nösen midőn a herczegi háztól, hol csak gőg kör-
nyezé, bucsut vett, bensősége megragadó volt.
Prielle Kornélia Meneville herczegnőt, a ruháinak
élő kis piperkőcz nőt, a kit csak varrónője reme-
kelése tud lelkesiteni, annyi természetességgel
személyesité, mely müvészetének díszére vált.
A közönség mindkettőjöket együtt hivta ki, s
szünni nem tudó tapsokkal árasztotta el. Kivülök
még Szerdahelyi és Paulainé jeleskedtek. Penmar
herczeg szerepében pedig egy kezdő fiatal szinész,
Náday próbálkozott, kinél a jövő reményeért a
jelen hibáit nem vettük tekintetbe.

Kedd, nov. 15. ,,A f»hér nö." Opera 3 felv.
Boieldieu-től. Ez estre „Fideüo" volt hirdetve,
de egyik első rendű szereplő roszulléte miatt nem
lehetett szinrehozni.

Szerda, nov. 16. „A völgy lilioma." Dráma
5 felv. Francziából ford. Feleki.

Csütörtök, nov. 17. „Lalla Roukh." Opera
2 felvonásban.

Szerkesztői mondanivaló.
7400. Holdmézes, B. K. A lap egy példányára elő

van fizetve; a másik példány a megszünt „Növilág" helyett
küldetik, miután ez annak idejdben közzétett felszólítá-
sunkra okt. 3-ig máskép nem méltóztatott rendelkezni.
(Kiadóhivatal.)

7401. Egy kis lány baja. Könnyed mű. de nagyon is
élethű photographia, melyből épen csak az hiányzik, a mi
megnemesitené, a költöi alakítás.

7402. A természet szépsége. Nem volna kifogásunk
ellene, ha épen a vidék nem lett volna már más izben is-
mertetve, leirva s lerajzolva lapunkban.
.. 7403. Nyíregyháza. E. G. Az ajánlást vagy bemuta-

tást az illető nem Ígérheti meg látatlanban. Csak a kézirat
alapján határozhat, de csak ujév után ér rá elolvasni.

7404. Szeged. Sz. J. Megtörtént, szóbeli értekezés
utján. A levél felesleges. Ugy hiszszük, alapos okunk van,
a legjobb eredményt várni. — Ama bizonyos müvészeti
élvezeteket illetőleg nagyon meg vannak oszolva a véle-
mények, de ehagadtatásról szó sincs. S néha a hallgatás is
beszéd.

7405. Te dalt kívánsz . . . Van néha efféle kívánsá-
gom, csakhogy mégis merészebbek az én vágyaim, mint e
jámbor ,,dal."

7406. Pest. V. P. Elképzelheti ön, hogy egy ismert
egyén ellen intézett sorait csak akkor fogadhatnók kellő
méltánylattal, ha az iró egyénisége s állása ismeretes
volna elöttünk.

7407. P—la. P P . Minden megjött s rendben van. A í
mi mehet, megy. Arczkép még nincs, de majd lesz. Addig
is még egy kis türelem sok a baj.

7408. T.-Fftldvár. V. Sz. S. Sok rejlik még a jövő
idök méhében, a mi előbb-utóbb bekövetkezhetik.

7409. Az öreg tanitó, stb. Komoly igyekezet nyomai';
de egy önálló kötet kiadását még nem ajánlanók. Hadd
szokjunk még jobban a névhez, s hadd érlelődjék még a
jó szándék el nem vitázható tényékké

7410. Mártír Vida őszi rozsai. Még nem merjük
kimondani, hogy a virágokkal, képekkel busásan meg-
rakott mű értelmét, irányát, szépségeit felfogtuk volna.
A hosszu munka nagy tulhalmozottságban szenved, s felhiv
arra, hogy csendesebb óráinkban ujra belemerüljünk.

7411. Igló. Magánlevél
7412. Rékas. Dr. Sz. Köszönet a becses küldeményért.

A ránk bizottakat elintéztük. Sajnáljuk, hogy a lapküldési
zavarról előbb nem értesültünk.

SAKKJÁTÉK.
255. sz. f. — Márki Is tvántól (Pesten).

Sötét.

a b o d e f g
Világo*.

Világos indul, s 8-ik lépésre matot mond.

62 dik sz. játszma (Evans-csel).
MÁRKI ISTVÁN és HOMEISZTER ANTAL között

A pesti sakk-körben. 1864., okt. 22.
Világos. (M.) Sötét. (H)

1. e2-e4 e7-eö
2. Hgl-fá Hb8—c6
3. Pfl—c4 Ff8—cö
4. b2-b4 Fcö—b4:
5. c2-c3 Fb4—c5
6. 0-0 d7-d6
7. d2—d4 c5-d4:
8. e3—d4: Fcö—b6
9. d4-d5 Hc6-a5

10. Fel—b2 Hg8—e7
11. Fc4—d3 0—0
12. Hbl—c3 Fc8-g4

Világos. (M.) Sötét. (H.)
13. Bal-cl He7—g6
14. Hc3—e2 Hg6-h4
15. Hc2-g3 Vd8-e7
16.Kgl—hl Hh4—f3:
17. g2—f3: Fg4-h3
18. Bfl—gt Fb6-f2:
19. Fb2 - g7: Ff2—gl:
2O.Vdl-gl: Ve7—g5
21.Fg7—h6 Vg5-h6:
22.Hg3—f5f Vh6—g6
23. Hf7-e7f Föladja.

A 251-dik számu feladvány megfejtése.
(Vész J. A. tanártól Budán.)

Világos.
1. Vc4-e2
2.He2-b4:
3. Ve2—c4

Sötét.
dö—d4
cö—b4:A)
b5-c4:

4. Ba4—aöfmat.

Sötét.Világos.
A)

2 d4—e3:
3. Ve2-h2f Ke5-d4
4. Vh2-b2f mat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Halason : Nagy Ferencz. — Debreczenben : Zagyva
Imre. — Talyán : H. Nagy Lajos. — Pesten : A pesti
sakk-kör.

Rövid értesítések. Veszprém. : F. J. és Halas : N. F.
Az indiai feladvány, mint az angol lap is, melyből vettük,
megjegyzi: az emlitett három lépéssel is megfejthető, de
annak daczára oly szép, hogy érdeme mellett hibáját (mert
a mellékmegfejtés mégis csak hiba) könnyen megbocsátja
az ember. Mi történetesen az 5 lépéses szebb megoldást
találtuk föl először. — Pozsony : Timkó János. Öntől a
250. sz. feladványnak helyes megfejtését Tettük.

Nyilt tér.*)
— (Kérdés.) Kecskemét, nov. 13. Tisztelt

szerkesztő ur! Tudna-e on nekem felvilágositást
adni arról, hogy :

„A mezei gazdaság könyve, Stephens
Henri „The Book of the Farm" czimü munkája
nyomán, a hazai körülményekhez alkalmazva ki-
adják Korizmics László, Benkő Dániel és Morócz
István,"

mely előfizetés utján 7 kötetben hirdettetett
kiadatni,s az első kötet megjelent 1855., az ötödik
kötet 1858-ik évben, s azóta abban maradt, —
miért nem fejeztetik be? — Egy előfizető.

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

HETI-NAPTAR.
Hónapi- é:

hetinap.
Katholikus és Protestáns

naptár.
Görög-orosz

naptár.
Izraeliták
naptára.

_ 0 N a p
JiosszaJ kél |nyug

20 Vasár.
21 Hétfő
22 Kedd

Szerda
Csőt.
Péntek
Szomb

November
B27 Bódog hit.lB 86 Jolánt
B. Assz. beavat. Ilma
Czicselle szüz Cíiezelle
Kelemen püsp. Kellemen
Flóra szüz Flóra
Katalin szűz Katalin
Konrád pk. Vácz Konrád

'Novemb. (ó)
8 D 22 Mihály

9 Onesiphor
10 Erastís
11 Viktor
12 János p.
13 Ar. sz. János
14 Fülöp ap.

Marchesv
21 Ariel
22
23Temp.fert.
24
2ő
26
27 Sabbath

fok r.
238 26
239 27

ó.p.
7 13
7 14

28;7 15
241 28!7 17
242 29j7 18
243 80 7 19
244 31 7 21

ó.p
18
17
16
15
14
14
13

C H o l d
ho3sza| kél | nyüg

Hold változásai. <£ Utolsó negyed hétfőn 21-én 8 óra 83 perczkor reggel.

fok v. I ó.
189 3 l l
151 0
162 51
174 42
186 37
198 40
210 56

0
1
2
3
4

5
6
8
9

12

ó. p
* 4
0 31
0 54
1 19
1 41
2 8
2 36

TARTALOM.
Fogarasi János (arczkép). N—y- — Szalmakunyhók

alacsony házak. — Dalmady Gyö'zó'. — A szent-gothárd
ütközet és a vasvári béke (folytatás). — Az egészség
ápolása az életkor különböző nemeiben (folytatás). — A .
kanguru a kölni állatkertben (kép). — A lomniczi csucs
megmászása (kép) — A magyar bányászéletből. Varga
Vilmos. — Egy XVII-ik századbeli magyar ének. — Egy.
veleg. — Tárház : Irodalom és müvészet. — Ipar, gaz-
daság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Mi ujság?
— Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakk-
játék. — Nyilt tér. — Heti naptár.

Cl

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-Htcia l.sz.)
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-^HIRDETÉSEK. * #

Hirdetmény.
Csak rövid időre

a jelen pesti Lipót-vásár tartama alatt
áruba bocsát

az óriáshegyi takács-egylet bizottmánya
a régi német színháztéren, b. Sina-féle 1-sft sz. házban,

MT RINGAUF és HOEPFNER "^f
urak fehér-árukkereskedése mellett, a kedvezőtlen időviszonyok s bukások következtében

Sg3S* 450 darab "2ÍH
rumburgi ea sziléziai hegyi-vásznat, rumburgi asztalnemüeket, zsebkendőket

és kanavásznakat,

50%-tel olcsóbbért
a gyári-árakon alul.

1 darab fehér fonalvaszon, gyári-ár 18 ft., most csak 9 ft. 50 kr.
1 darab 30 röfös házi-vászon, gyári-ár 22 ft., most csak l l ft.

1 darab 30 rőfös rumburgi kreasz-vászen, gyári-ár 25 ft., most csak 13 ft.
1 darab 37 rőfös kézi-fonalvászon, gyári-ár 30 ft., most csak 35 ft.

1 darab rumburgi vászon 8 ingre, gyári-ár 84 ft., most csak 17 ft.
1 darab 40 rőfös hollandi czérnavászon, gyári-ár 32 ft., most csak 16 ft.

1 db. 40 rőfös rumburgi czérnavászon, gyári-ár 35—45 ft., most csak 18—22 ft
1 darab 50 rőfós hollandi vászon, gyári-ár 46—55 ft., most csak 23—28 ft.

1 darab 50 röfös konstanczi vászon, gyári-ár 66—80 ft., most csak 28—40 ft.
1 darab 54 rőfós legkitünőbb rumburgi vászon 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 60,

70 ftig a legfinomabbak.
1 darab rumburgi szines ágynemü-kanavász, most csak l l , 12, 14 ftig

a legfinomabbak.
l tuczat fehér vászon-zsebkendő 1 ft. 60 Jer., 2 ft. 60 kr., 8, 4, 6, 6 ftig

a legfinomabbak.
1 tuczat franczia batiszt-zsebkendö 4, 5, 6, 7, 8, 10 ftig a legfinomabbak.

1 damaszt-asztalteriték 6 személyre 6, 6, 7, 8, 9, 10 ftig a legfinomabbak,
12 siemélyre még egyszer annyi.

1 tuczat jóféle cseléd- vagy konyhakendő ára most csak 2 ft. 50 kr.
1 tuczat damaszt törölköző-kendő vagy damaszt-asztalkrndő ára most csak

4 ft. 50 kr., 6, 6, 7, 8, 9, 10 ftig a legfinomabbak.
A most divatozó szines gyapju-alsó-szoknyák ára most csak 5 ft.

A legszebb téli-ruhakelmék hölgyek számára, röfe 25, 30, 40, 50. 70 krig.
*/8 rőf széles legfinomabb fekete, lila és kék cachemirek, rőfe 95 kr.

§0F" Hogy az eladás a legnagyobb mérvben és gyorsasággal eszközöltet-
hessék, — mindazok, kik legalább is 50 ftig vásárolnak, egy fél tuczat franczia batiszt-
zsebkendőt, 100 ft. bevásárlásánál egy divatos longshawlt kapnak ráadásai.

Megrendelések, a pénzösszeg beküldése vagy postai utánvét mellett
a leglelkiismeretesbben fognak teljesittetni. — E tárgybani leveleket

AIETH 8.
Pesten, a régi nőmet szinház-téren, b. Sina-ház 1. NI. a.

elfogad:
863 (4-4)

Elévült köhögések minden nemei ellen,
továbbá : mellftijrialiiiak, évekig tartó rekedtség, torok-bántalmak
B a tüdő elnyálkafcodása ellen; a több orvosi tekintély által megpróbált

SZÖRP
oly szer, mely mindenkor, s pedig számos esetben anélkül, hogy annak alkalmazása által
a legkielégitóbb eredmények ne érett, k volna el, a leghathatósbnak bizonyult be. Ezen
szörp elsö használata után feltünőleg jótékonyan hat, s különösen görcs és szamár-
hurut ellen a legb iz tosabb óvszer; a szivos s megaludt turha kiköpését előmoz-

dítja, a torokban az ingert csillapítja, s a legrövidebb idő alatt eltávolítja a
legmakacsabb s gonosz aszkór-köhögést s a vérhányást.

Arak a cs. kir. ausztriai államokra nézve:
1 tiveg 4*a 4 ft.( >/, üvegé 2 ft., l/i üvegé 1 ft. ezüstben, vagy annak értékében.

Postai küldéssel üvegenkint 20 krral több.

Mayer G. A. W. Breslauban.

Í
PESTEN: Török József gyógyszerésznél király-utcza 7. sz., és
Jezowitz M. gyógyszerésznél.
BUDÁN : Bakaes L. udvari gyógyszerésznél. 747 (9—9)

Szabad Frankfurt városa által biztositott, s vezetése alatt álló

1 millió 967,900 forintos i

legujabb nagy pénznyeremény-sorshúzás,
200,000, 100,000, 50.000, 30,000, 25,000, 20,000, 15,000, 12,000, 10,000,

6000, 5000, 4000, 3000, 2000, 1000 stb. forint fónyereménynyel.
Mily nagy és előnyös föltételekkel kínálkozik a résztvevőknek ez intézet, —

kitetszik abból, hogy egy sorsjegygyei 6-szor lehet nyerni. A már f. é. november hó
28- és 24-én történendő sorshúzásra

egy darab eredeti sorsjegy ára csak 6 it., — fél sorsjegy ára 3 ft.
Ebbeli megrendeléseket az alulírotthoz, mint az ezen sorsjegyek eladásával meg-

bizott nagykereskedő-házhoz mihamarább beküldeni tisztelettel kérjük.

Strausz Jakab m. Frankfurtban.
A nyeremény-lajstromok pontosan és ingyért szolgáltatnak ki; a nyeremények

14 napra a huzás után — kész ezüstpénzben fizettetnek ki. 857 (4 —4)

Különös Ugy elmet érdemlő!

Petroleum heiyeu kristály-olaj,
b b i d d d i l i

y j
a mely nem gyúlékony éj nem büdös, tartósabb minden eddigelö ismert ásványola-
joknál, és csak fél annyiba kerül égetése, mint a legközönségesebb faggyú-gyertyáé;
ilyennemü olaj egyedül csakis gyári-föraktáramban kapható, fehér és karmin-piros
színben, ugyszintén ehhez a legjobb szerkezetű lámpákkal szolgálhatok, a melyek
ma már biztosabban vannak készitve, mint az eddigelö használt Petróleum-lámpák,
melyekel az egyeakinti eladásnál is gyári-áron szolgálok; a nagyban vevőknek
pedig még 15°/o százalékot engedek le a már ugyis meglepő olcsó árból.

876 (1)
VARGA LAJOS,

gyári-raktárnok Pesten, hajó-uteza 1-sŐ sz. alatt.

Nyilt köszönet.
A fónemesség és nagyérdemű közönségnek, s mindazoknak, kik harmineznyolez

éven át becses vásárlásaikkal és megrendeléseikkel szerencséltettek! forró köszönetem a
nagyrabecsült bizalmukért és azon becses készségükért, a melylyel hirem megalapitni és

bunda - raktáramat
a legelső és legjobbnak nyilvánitni tan iskoitak. Fogadják hílás elismerésem a mult
buzgalmukért, s legyenek kegyesek a jövőre is jó emlékeikbe megtartva, uj czégem

DEÁÍÍ és HORVÁTH
név alatt parancsaikkal minél gyakrabban szerencséltetni, s én társammal azon leszek,
hogy a nagyméltóságu és teljes czimü közönség minderi kivánalmait kielégíthessem,
svaíaminta multba, ugy jövőre is teljes törekvésem az lesz, hogy tinómat, jót és tartósata
lehetőleg jutányost szolgáltathassam a tisztelt megkeresőim kezeikbe.

875 d-s) Deák János.

Nyeremény

40,000
forint.

I Folyó évi november 30-án
| és

I deczember 1-én
történnek a

Nyeremény

32,000

legujabb állam-jutalom-dijak és vaspálya
SORSJEGYE HZASAI.

A mindkét kölcsön főnyereményei : 14-szer 40,000 tallér, 22-szer 36,000,
24-szer 38,000, 60-szor 8000, 60-szor 4000 stb. tallér kész ezüstpénzben.

Ezen kölcsönök minden tekintetben a nyeremények legelőnyösb nemeivel kínál-
koznak, miután minden sorsjegynek, a játékterv szerint, okvetlen nyernie kell.

Két sorsjegy ára, egyesével, egy-egy húzásra csak 7 ft., — hat sors-
jegy ára, hármasával, egy-egy húzásra 18 ft., — tizenkét sorsjegy ára,
hatosával, egy-egy húzásra 33 ft. a. é.

Ebbeli megrendelések gyorsan és titoktartás mellett teljesittetnek A sorshuzási
ajstromok ing yért és bérmentve küldetnek meg. 872(2—4)

Károly, bankár m. Frankfurtban.

KELLER JÁNOS,
871 (2-3)

bátorkodik magát a t cz. úrhölgyek szives figyelmébe ajánlani; mint uj kezdőnek eddig
alkalma nem levén a t. cz. úrhölgyekkel munkáit megismertetni, szükségesnek tartja
hirlap utján közölni, hogy mindennemü nöi-öltőnyöket legujabb divat szerint,
jó állásu szabás és ízletes elkészítéssel kiállít, s mindenféle megrendeléseket, helybelit,

ugyszintén vidékit is, a legpontosabban, a lehető legjutányosb áron gyorsan teljesit.
Lakása Pesten, fehér hajó-ntrza 7-ik sz. a., í-ik emelet, *9-ik ajtó. ;

E,

Li
pénzváltó-Irodája

a kereskedelmi testület (Lloyd) épületében

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

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

A. 20 személy 20 hitelsorsjegyre 8 ft. '/< évenkint, — B. 18 személy 19 darab
(mind osztr, sorsjegyek) 4 ft. % évenkint, — C. 20 személy 20 darab 1864.
50 ftos sorsjegyek 3 tt. % évenkint, — D. 10 személy 10 darab 1860. 100 fto.i
sorsjegyek 6 ft. Vi évenkint. 1P§P"Bélyegdij részletszelvényenkint A. D -nél
1 ft. 30 kr., B. C-nél 68 kr.

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

Vi 1860 sorsjegyre 4 ft. 80 kr. havonkint,—G. 10 személy 10darab Vi 1864.
sorsjegyre 4 ft. 60 kr., — H. 10 személy 50 darab Rudolf-sorsjegyre 3 ft.
20 kr. — fpflT Bélyegdij részletszelvényenkint E.-nél 1 ft. 30 kr., F. G.-nél
09 kr., H.-nál 68 kr.

Az e társaságokbani résztvevők az illető részletbefizetési ivekben bejegy-
zett sorsjegyekre közösen játszanak; a nyeremények, miután a kihuzott

sorsjegyek ujabbal helyettesittetnek, a résztvevők közt egyaránt osztatnak
fel, s a részletfizetések letelte után az A. C'. D. E. F. G. alattiak mind-
egyikének egy eredeti sorsjegy szolgáltatik ki, —aH.-nál ö eredeti sorsjegy
s a B.-nél az eladott sorsjegyekből reáesendő részletet kapja.
" ^ Alakitok továbbá kívánatra mindennemü zárt-társalatokat, tetszés

szerinti sorsjegyekre a legjutányosb föltételek mellett.

Sorsjegy-árak havonkinti részlet-tixetéssei:
Sorsjegyek, melyeknek árfolyam-értéke 40 ftig rugnak, elsö részlet-fizetés 4 ft.

„ „ „ 40 fttól 100 ftig, „ „ 8 ft.
„ „ „ 100 fttól 200 ftig, „ „ 12 ft.
,, v „ 200 fttól azonfelül „ „ 25 ft.

JPF"* A legméltányosb feltételek mellett 10, 15, 20, 25 havi, vagy '/« évenkinti
részlet-fizetések is eszközölhetők.

ígérvények dijai:
1864-iki 100 ftos sorsjegyre % ft., — 1884-iki 50 ftos sorsjegyre 1 ft. 25 kr., —

5 darab egész ígérvény l l ft., —5 darab fél ígérvény 7 ft. 50 kr., — 10 darab
egész ígérvény 18 ft., — 10 darab fél ígérvény 14 ft., — Hitelintézeti sors-
jegyekre 3 ft. 50 kr., — Pálffy-sorsjegyekre 2 ft. 50 kr., — Rudolf-sors-
jegyekre 2 ft. - Bélyegilleték 50 kr.

Különféle sorsjegyek összeállítása havonkint! részlet-fizetés
mellett.

11 \ f f tHllt havonkint : A) 1 hitel-, % rést 1860-iki, 1 Salm-sorsjegyre, —
| IO 1U1 illl B) 1 Salm-, 1 Clary-, 1 Pálffy-, 1 Genois-, 1 budai, 1 100 ftos 1864-

diki , 1 Keglevich-sorsjegyre, — € ) % rész 1860-iki, '/» resz 1839-iki,
1 Pálffy-, 1 budai, 1 Waldstein-sorsjegyre, — D) 1 hitelintézeti, 1 Wald-

I f t forint havonkint : A) % 1860-iki, 1 Salm-, 1 Pálffy-, 1 Keglevich-
I V IU111I1 sorsjegyre, — B) 1 1864-iki 50 ftos, Vs rész 1839 iki, 1 budai,

1 Keglevich-sorsjegyre, — C) 1 Salm-, 1 Pálffy-, 1 Clary-, 1 budai, 1 Genois-,

50 ftos, 1 Salm-. 1 budai, 1 Keglevich-sorsjegyre.
R é s z l e t f i z e t é s e k egyes sorsjegyekre, valamint társulati sorsjegyek rész-

jegyeire, az ismert föltételek alatt eszközölhetők.
Bevásárlása s eladása mindennemü értékpapíroknak s pénzne-
meknek, előlegezések, sorsjegyek- s állampapírokra, incasso s
megbízatások stb.
Vidéki lcvélbeli megrendelések titoktartás mellett gyorsan 8 pon-
tosan teljesittetnek. 692 (19—62)
A vidékbeli ügynökök különös kedvezményben részesittetnek,

s szükségleteik fedezése végett idejekorán aozzám fordulhatnak.
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Fuchs Gusztáv és társa
BORKERESKEDÉSE

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

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

pintet üvegekben; . g^ff;^* | (, >

továbbá : a legnemesb fajta vörös és fehér magyar borait
palaczkokban; valamint pezsgő-borait Cliqnot veuve, Ro«-
derer, Mamin, Delbeck és de Berghes-töl; Bordeaux- és

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

a legfinomabb Jamaika ó-rhumok.

GRIMAULT és TÁRSA
gyógyszerészek I |

növény- matico - injectiója
s matico-tokocskái

P á r i s b a n , 7, r u e d e l a F e u i i l a d e .

Ezen legujabb gyógyitó szer, mely a gonorhóek gyors és sikeres gyógyítására,
anélkül, hogy stricturákat, vagy a belső részekben gyuladásokat okozna, a matico-perui
faleveleiből van készitve. Dr. Ricord a a párisi orvosok legnagyobb része, mióta ezen
gyógyitó-szer feltaláltatott, minden egyéb ilynemü szereket mellőznek. A belövelés a
betegség közvetlen kezdetével alkalmaztatik, a tokocskák minden rögzött s elévült
esetekben, melyek a copahű s kubébamag s más egyéb érczes alapokra készitett belövelé-
sekre távozni nem akartak, vétetnek használatba. — R a k t á r a k : Németország neve-
zetesb városai minden gyógyszertárában.

C^" Magyarországra nézve a főraktár létezik P e s t e n : TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerésznél a király-utezában 7-ik sz. a. 656 (18—24)

P O P P J. G., gyakorlati fogorvos,
cs. k. osztr. szab. és elsö amerikai s angol kis. szabad.

t\tiiii;ni\-szu\izi:
Bécsben, ezelött Tnchlauben 557. sz.,

most : Stadt, Bognergasse 2-dik szám alatt,
a takarék-pénztár átellenében. "

IM|P" Egy üvegcse ára 1 ft. 40 kr., — göngyölés 20 kr. ""3BH

Kapható Pes t városa minden gyógyszertárában, valamint minden
illatszer-kereskedésben.

Cs. kir. legfelsőbb szab.

® m
Ira 1 ft. ÍS kr.

FOG-ÓLOM.
Az bdvas-fogak saját elmosására. — Ára 3 ft. 10 kr.

Növényi fogpor.
Papirtokban. — Ára 63 krajczár ausztr. érték.

Minthogy szájvizem évek hosszu során a fogak- s száj részekre nézve is mint leg-
itünőbb épségben tartó szernek bizonyult be, s mint toilette-tárgy a magas s leg-

magasb uraságok által egyiránt használtatik, nevezetesen pedig nagytekintélyű orvos,
egyéniségek részérói számtalan bizonyítványok által — e szernek jelessége igazoltatik,
s tekintve, hogy Anatherin-szájvizein az utolsó nagy világkiállitáson is kitüntetett,

Angolországban kir. nagybritanniai szabadalommal láttatott el, — s a hamisítások
:llen védve lőn, s Amerikában is hasonló kitüntetés s rendkivüli kedveltségben részesit-
etett, s a birodalom több előkelö hirlapi levelezések által megismertetett, — annálfogva

annak további dicséretét fölöslegesnek tartom.
CW Kaphatók PESTEN : Török J. gyógyszerész urnál, király-utcza 7. sz. —

LJnscbuld Ede urnál váczi-utezában, — Scholz gyógyszerész urnál a „szent háromság",
hoz, — Leykauf testvér uraknál, — Thalmeyer és társa, — Lneff M. é* Oszvald
ur.iknál. — HUDAN : Bakács Sándor udvari gyógyszerész — és Ráth gyógyszeres*
uraknál. 486 (11—14)

GRÍMAULT és TÁRSA
gyógyszerészek

vastartalmú szörpje vörös chinahéjból
Párisban, 1, rue de la Feuiilade.

Ezen legujabb s kellemesizü folyadék-gyógyszer, mely eddig szétbontás nélkül
nem vala összevegyithető, két alkatrészt tartalmaz, u. m. a vasat, mint a vér elemét s a
chinahéjat, mint az edzőszerek legkitünőfcbjét. Ezen gyógyszer legnagyobb ered-
ménynyel ott használtatik, hol az erők ismét) helyreá Utasáról, s a vér normális állapot-
bani hozásáról van szó. Kell«mdús fiatal leányok halvány arczszine, gyomorfáj-
daluiak. étvágyhiány, megrongált emésztés, vér-vizibetegséfr, vér-árvaság, »
nök rendetlensége, leukorrhöe stb., mindazon bajok, melyek ezen, Francziaországban
egészséget fenntartónak elismert orvosszer által gyorsan meggyógyittatnak, vagy eny-
hittetnek. — R a k t á r a k : Németország nevezetesb városai minden gyógyszertárában,

tZiT Magyarországra nézve a főraktár létezik Pesten : TÜRÖK JÓZSEF
gyógyszerésznél a király-utezában 7-ik sz. a. 655 (13—24)

Kölni székesegyház épitési sorsjáték.
Porosz király ö felsége legmagasb engedélye folytán a kölni székesegyház épitési

egyletnek, hogy a pompás egyház mihamarabbi bevégeztetése eszközöltethessék, egy
nagyszerü sorsjáték felállitása egyszer mindenkorra — helybenhagyatott.

Ezen sorsjáték következő pénznyereményekkel kínálkozik, ugymint : 173,000,
17,500, 8750 stb. forint; továbbá : a jelenben élő német müvészek remekmű terményei
53,000 forint értékben.

1 sorsjegy ára 2 forint, 21 sorsjegyé 20 forint.

A huzás folyó évi deczember utolján a királyi kormány felügyelete alatt tör-
ténend nyilvánosan.

Alulirt kereskedő-ház ezen sorsjegyek eladásával megbizatván, minden megrende-
lést gyorsan és pontosan teljesit isméti eladók jelentékeny kedvezményben részesit-
tetnek. CS ' M. B" *

Sorshuiási tervek ingyért szolgáltatnak ki. ö I II t Z rFlgyeS
854 (4—6) mainai Frankfurtban.

S ' I



Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában (Pesten, egyetem-utcza 4-ik szám alatt) megjelent,
s minden könyvárus- és könyvkötőnél kapható:

Paprika Jancsi képes-kalendáriuma.
Sokféle hasznos és mulattató olvasmánynyal ellátva.

Szerkeszti

A magyar nép számára.
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A felséges uralkodó ausztriai ház. — Csil-
lagászati és kortanijellemze's.— Bélyegek-
ről. — Ujévi üdvözlet. — Paprika Jancsi
időjóslata. — Bogár Jakab hires rablóvezér

TARTALOM.
halála. — Hasznos tudnivalók. — A borju
vásárlás titka. — Sertés-hizlalás luczerna-
vál. — Szalmafedél Angliában — Mulattató.
— Isznak e theát? — Különös mcntegetés.
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— Uri ruha. — Béka urfi. — Kit hol szőrit
a csizma. — Az elhajított kd. — Itt az ész
feleség.— Országos vásárok, a magyar szent
korona b i t k i d ( 3 6 )g g
korona birtokain.

gy
d (3—6)

Csak 5 ujforint az ára
fél sorsjegynek, egy egész sorsjegyéi
10 forint, a f. évi deczember 1-én, 1865. f
évi márczius 1-én, április 15-én, junius |
1-én, szept. 1-én sorshuzás alá kerülő

1864. cs. kir. nusztr.

állam-kölcsönnek. |
A kölcsön főnyereményei: 250,000,

220.000.200,000,150.000, 50000, |
25,000, 20,000, 15,000, 10,000,
5000 stb. forint. j

l l egész sorcjegy ára 100 ft , — i
11 fél sorsjegy ára 50 lt.

Minthogy előrelátható, hogy ezen
ölcsó árak mellett rrintett sorsjegyek I
után a keresés felette nagy leend, — j
fölkéretnek az illető résztvevők, hogy [
megrendeléseiket a pénzösszeg bekül- j
dése mellett idejekorán tegyék meg. 1

Ebbeli megrendelések és levelezések |
közvetlen Schottenfels B. nagykeres- j
kedóhöz intézendök in. Frankfurtban.

Asorshuzási lajstromok ingyért szol-|
gáltatnak ki, s a huzás után azonnal!
megküldetnek. 881 (2-3) '

Játszómüvck,
4-24 darabbal, ezek közt diszmtivek
harangjátékkal, dob- s harangjátékkal,
fuvolajátékkal, égi-fcangzatokkal, man-

durákkal, — továbbá:

játszó-szelenczék,
2—12 darabbal, ezek kört némelyek
necessairekkel ellátva , finom farag-
ványnyal vagy festvénynyel, valamint
szivartemplomok, tentatartók és sveiczi
házikók — zenével, tisztelettel ajánl-
tatnak IIELLER J.II.által Bernben
(frarco).

(f^y" Hibás zenemüvek vagy saelen-
czék kijavíttatnak. 87H (2—3)

Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában megjelentek, s általa minden hiteles könyy
árusnál, Pes ten : Kilián György-nél, Budán : Nágel és Wischán-nál kaphatók':

Legujabb és legteljesebb

Magyar köszöntő.
Ujévi, születésnapi, névnapi és iskola-vizsgálati és más alkalmi

üdvözletek versekben és levelekben
szülékhez, nagyszülékhez, keresztszülékhez, gyámokhoz, pártfogókhoz, jótevőkhöz,

tanitókhoz, rokonokhoz stb., stb.
A magyar ifjuság számára.

ék : Válogatott franczia és német köszöntések.
K.-8-r. (222 lap.) Keményen kötve 50 kr. (1 — 3)

Magyarok történelme
VERSEKBEN.

Fametsívényekkcl ellátva. 8-rét. (102 lap.) Borítékba fűzve ára 50 krajczár.
Velin-papiroson, szinezett boritokba kötve I ft.

ÁHÍTAT ÓRÁI
Zschokke Henrik

után kiválogatva és forditva SZÁSZ KÁROLY m. tud. akadémiai tag által.
Két kötet. 8-rét. (348, 441 lap.)

Borítékba füzve ára 2 ft. 50 kr.Velin-papiron, diszkötésben 5 ft.

Folyé évi november 23- és 24-én

nagy állam-iiyereinény-sorsliiizás,
200,000, 100,000, 50,000, 30,000, 25,000, 20,000, 15,000. 12,000, 10.000,
6000, 5000 stb. főnyereménynyel ezüstpénzben. — E sorsjátékhoz egész sorsjegyek
6 ftjával, fél sorsjegyek 3 ftjával, negyed sorsjegyek 1 forint 50 krajczárral kaphatók. —
A pénzeslevelek közvetlen alulírotthoz intézendók. Játéktervek és sorshuzási lajstromok
ingyért Schöffer Károly,

1864. deczember l-jén ?

harmadik huzása a legujabb cs. kir. ausztriai

1864-ik évi

állam-kölcsöiinek.
E kölcsön-sorsjegyek eladása, minden

államban törvényesen meg van engedve.
A kölcsön főnyereményei : 20-szor

250,000, 10-szer : 220,000, 60-szor
200,000, 81-szer 150,000, 20-or 50,000,
20-szor 25,000, 121-szer 20,000, 90-szer
15,000, 171-szer 10,000, 352-szer 5,000T
432-szer 2,000, 783-szor 1,000, 1350-szer
500, 5540-szer 400 forint, — továbbá
kissebb nyereményekben : 200, 195, 190,
185, 180, 175. 170, 165,160, 155,150,
145, 140 forint.

A kötelezvények mindegyikének feltét-
lenül legalább is 135 forintot ke 1 nyernie.

5 huzás történ k, u. m. : deczember l-jén,
márczius l-jén, április 15-én, junius 1-én és>
szeptember 1-én.

A fenntebbi húzásokra érvényes eredeti
sorsjegyek a legolcsóbbért szerezhetők meg.

Egy sorsjegy ára a legközelebbi hn-
zásra 3 ft. — Hat sorsjegy ára összesen
csak 15 forint.

Játéktervek és sorshuzási lajstromok in-
gyért szolgáltatnak ki. A legcsekélyebb-
mérvű megrendelések a pénzösszeg bekül-
dése mellett, gyorsan és pontosan teljesit-
tétnek Ebbeli bérmentes levelek közvetlen
alulírotthoz intézendök.

C5f~ Megjegyzendő, hogy csak certifi-
kátok két számmal, szeriesek és nyeremény-
számok küldetnek 846 (5—8)

Schrimpf Jean
nagykereskedő-háza m. Frankfurtban

859 (4—4) állam- és értékpapírok kereskf dése majnai Frankfurtban.

Az 1864-iki cs. kir. ausztr.

államkölcsön IT,
melynek huzása

1864. évi dccznnber 1-én
történik, series s nyerőszámmal ellátott
4 db. részletjegy ajánltatik 3 ujft.

beküldése mellett.
A kölcsön főnyereményei : 250,000,

220,000,200,000,150,000, 50000,
25.000, 20,000, 15,000, 10,000,
5000 stb. forint.

15 db. részletjegy ára 10 a. é. fr.
Szives megrendelések mielőbb s köz-

vetlen BING ANTAL nagykereskedői
házhoz intézendök m. Frankfurtban.

Sorshuzási lajstromok a t. résztve-
vőknek ingyért küldetnek meg.

C ^ " Fennérintett sorsjegyekre is-
méti eladok kerestetnek. 877 (2—4)

Csak .3 H. 50 kr. a. é. az ára alul-
irottnál % eredeti sorsjegynek (nem
ígérvény) a f. évi deczember 15-én

kezdődő

brannschweigi
nagy

állam- sorshuzás
elsö felosztására.

két millió 651,250 márka
összes értékben.

t7,5OO nyerő-számmal.
250,000, 150,000, 100,000, 50,0C0;
2-szer 25,000, 2-szer 15.000, 2-szer
12,500, 2-szer 10,000, 7500, 5-ször
5000, 7-szer 3750, 85-arör 2500, 5-ször
1250, 105-ször 1000, 750, 500, 250,100

stb. márka főnyereménynyel.
Kaphatók még egész sorsjegyek 7 fo-

rintjával és % sorsjegyek l*/« ftjával.
Pénzküldimékkel ellátott megrende-

léseket, a legtávolabbra eső vidékre is
gyorsan, pontosan és titoktartás mellett
teljesitek.A pénznyeremények és sors-
huzási lajstromok közvetlen a huzás
után küldetnek meg. E tárgyban meg-
keresendő : HORWITZ N. bankár-
haza Hamburgban. 874 (2 — 6)

Titkos betegségek
és idült, sulyos ntóbajai ellen, több évi
tapasztalás s a világhirü RI e o r d
(egykori párisi tanárának) tanmódja
után,"iker biztositása mellett rendel
SUGÁR orvostudor. —Lakása fürdő-
utcza 3-ik szám, a József-tér sarkán.
— Elfogad l l órától l-i«- Nőket
3-tól 4-ig. 816 (7—24)

Megkereshető levéláltal is.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1864 (egyetem-utcza 4-ik szám alatt).

A béke pontjai, melyek, mint fentebb
mondtuk, aug. 10-én, Vasváron titokban
megalapittattak, ezek valának :

1) 20 évig békekötés tartatik a két ud-
var közt, mely idő lefolyása alatt a foglyok
kicseréltetnek. 2) Mindkét fejedelem jelen-
legi birtokában megmarad; nevezetesen
pedig 3) Erdélyország azon állapotba he-
lyeztetik vissza, mint volt azelőtt 30 évvel,
I. Rákóczi György idejében, mind az egy-
házi, mind a polgári dolgokra nézve. Erdély-
ből mind a német, mind a török had kihúzó-
dik, Szamos-Újvárt, Kővárt,
Bethlen s Huszt várait a csá-
szár ki fogja üriteni a fejede-
lem számára. 4) Apaffy mind
a két császártól fejedelemnek
elismertetik, ugy mindazonál-
tal, hogy ettől az adó, mint
azelőtt is, a török császárnak
fizettetik. 5) Az Erdély és
Tisza közti hét vármegye,
Szatmár, Kalló, Nagy-Károly,
Nagybánya, Ecsed, Tokaj,
Sárospatak, Regécz, melyek
mind Rákóczi-birtokok valá-
nak, megmaradnak a császár
birtokában; a többi négy me-
gye, Nagyvárad, Karán-Sebes, x

Lugos, Szent-Jób váraival
együtt, megmarad a török
alatt. 6) Érsekujvár, Nógrád,
Nagyvárad a töröké marad.
Székelyhid vára lerombolta-
tik. 7) A Garam, Nyitra, Vág
folyók képezik a határt a Mor-
váig, a Vágnál Érsekujvár
helyett a császár uj várat
építhet. 8) Ztrinvára többé
nem építtetik fel. 9) Mindkét
részről négy hónap alatt 200
ezer forint értékü ajándékkal
tisztelik meg egymást, a bé-
kekötés állandósága jeléül.

Igy jött létre a sz.-got-
hárdi nagyszerü győzedelmen
megvásárlóit nagyhirü, de sovány tartalmu
békekötés.

A császár aláirása után mindenfelé a
vezénylő tábornokokhoz rendelet küldetvén,
meghagyatott nekik, hogy magukat a béke-
kötés pontjaihoz alkalmazva, a fegyvert le-
tegyék. íly parancsolatot vett Zrinyi is, ki

(Történeti rajz 1664-ból.) — (Vége.)

épen ekkor Érsekujvár visszafoglalásában
fáradozott. Az a kellemetlen meglepetés, az
a le nem küzdhető keserü érzelem, melyet
ezen rendelet ébresztett fel szivében, csak-
hamar viszhangra talált az egész országban,
végig húzódni látván annak minden egyes
gondolataiban Montecuculi titkos terveit. —
„A helyett, hogy a hadat tovább folytatva,
kiszorították volna az ellenséget az ország-
ból, mit erős akarat, szives igyekezet, jó lelki
ismeret, és a hozzánk fordult hadi szerencse,
a sok szenvedésünket megszánó kegyes Isten

G R Ó F M O N T E C U C U L I. (1628 - 1680.)

segedelme mellett, eszközölni is lehetett
volna; a helyett, még az ország leghatalma-
sabb kulcsát, Érsekujvári és Nagyváradot
sem voltak képesek oly elhatározó győzel-
men s maga a nagyvezér által kért békekö-
tésen, számukra megtartani, mely erős
falak megett, mily könnyü lehetett volna

erős nemzeti hadat szervezni, de most, mi-
dőn a megkötött békében is dulást és
pusztitást látunk mindenfelé, a béke ránk
nézve, nem egyéb, mint legkeserübb guny,
keresve keresett erőszakos boszantás."

Igy emelek fel hangosan zúgolódva sza-
vukat Wesselényi a nádor, Lippai eszter-
gomi érsek, ki pedig leghívebb embere volt
a bécsi kormánynak, a Zrinyiék, annál is
inkább ezek, miután a lerombolt Zerinvára
miatt Montecuculi ellen emelt, s okadatolt
panaszuk, nem orvosoltatván, nekik igazság

nem szolgáltatott, elégedetle-
nül téve le vitéz fegyvereiket,
melyeket a törökök ellen oly
diadalmasan hordoztak, ne-
mes boszusággal tértek vissza
ős fészkükbe, Csáktornyára.
Olyanok is számosan valá-
nak a magyar főurak közül,
kik Lobkovitz és Porcia kor-
mányát azzal vádolták, hogy
Magyarország független önál-
lásának megdöntésén dolgo-

N - \ . zott, annak alkotmányos sza-
badságának romjain tapodva,

\ " \ a haza anyagi és szellemi
^ X

X ^ jobblétóvel mit sem gondolva,
^Vj; — minden tehetségüket, hatá-

rozottan, csak a német tarto-
mányok boldogitására fogják
fordítani, felhasználni.

Erdélyben épen oly rosz
benyomást tett a vasvári bé-
kekötés, mint Magyarország-
ban, a honnan nem is késtek
a császári biztos gróf Rothal-
hoz küldött követük Mikes ál-
tal kijelenteni: hogy a vasvári
békekötés pontjainak, őket il-
lető tartalmánál fogva, meg-
volnának ugyan mentve a
törökök erőszakoskodásától,
mindazáltal ezek, miután most
már egészen magunkra va-
gyunk hagyatva — Nagy-

Váradról, gyakori kiütéseikkel, csak ugy ra-
bolnak, pnsztitnak bennünket, mint a béke-
kötés előtt, ugy annyira, hogy ha ezen ki-
csapongásuk, erőszakos adókövetelésük nem
orvosoltatik, a tulzaklatott Erdély), botot
véve kezébe, bátran elmehet kenyeret köl
dúlni stb. stb.

TATÁR PÉTER.

48-ik szám. Tizenegyedik évfolyam.

Pest, november 27-én 1864.

Előfizetési föltételek 1864-dik évre : ~&@
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft Pel évre 5 !\
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 8 ft. — Csupán Politikai

Újdonságok : Egész évre 6 ft Fél évre 3 ft.

_ _ " Hirdetési dijak, a Vasárn.ipi Ujság és Politikai UJdonságokat illetőleg, 1863. novem-
ber l-töl kezdve : Egy, négyszer haeábzott petit aor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krba
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk azá -
mára hirdetmények elfogad, Hamburg és Altonában : Haasenstein és Vogler. — M. Frankfurt-
ban : Otto Moilirn és Jaeger könyvkereskedése; Becsben : Opprlik Alajos, és Pesten : a ker-
tÓNZ-gazdászati ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, kttlön minden igtatás ntán 30 njkr.

A szent-gothárdi ütközet és a vasvári béke.


