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Központi szállítási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
ÓVÁS. Azt tapasztalván, miszerint a Seldlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasit-

ványaimmal szóról szóra azonosak és saját nevem aláírásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen
összetéveszthetők — minélfogva azon észrevétel'el óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétói : hogy az általam készített
Seidlitzporok minden egyes skatulal. valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezettvédmarkkai vannak ellátva.

Ára egy bepecsételt eredeti katnlyának 1 ft. 25 kr. - Használati ntasitás minden nyelven.
E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert házi-szerek között

tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél
levő hálairatok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, emészthetetlenségnél és gyomorhévnél;
továbbá : görcsök, vese- és ideges bajokban, szivdobogasnal. idegesség okozta főfájásnál, vértódolásnál, csuzos fogfájda-
lomnál, vééül hysteriára, bukórra és hnzamos hányasra hajlamnál stb.. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb
gyógybatást ere,im(ínyezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyítványt tartalmaz oly betegek részéről,
kik miután nálok minden, gyakran allopatkikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kímerittetett, ez egyszerű házi-szerhez
folyamodtak, és ebben rongált egészségűknek helyreállítására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerő-
iratok szerzői között a társadalomnak csaknem "minden osztályai, u. m. munkások, tanítók, kereskedők, iparosok, művészek, mezei
gazdák, tanárok és hivatalnokok, sót gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek
ezelőtt'még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségűk csupán csak a Seidlitz-
poroknak rendes használata által állíttatott helyre

WtT A főraktár létezik: ~W
TÖRÖK J Ó Z S E F gyógyszerész urnái, király-utcza 7-ik szám alati.
STEINBACH J Ó Z S E F ur kereskedésében, gránátos-utczában.

Ezen czégek alatt szintén megrendelhető:

a norvégial Bergen varosból való valódi Dorscli-májhalzsirolaj is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr-, egy kisebbnek 1 ft. a. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmarkommal és kimerítő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés
előtt vegytanilag megvizsgáltatok és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosb májhalzsir-faj a
Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem
vonatott, hanem a bepecsételt üvegekben levó folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a
természet által nynjtaiott. E valódi Dorsoh-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer
a mell- és tudö-bajokban, scroplmlus es rarhitis. koszveny én csuz. Idült bőrkiütés, szemgyaladas, ideg- és több más
hajókban alkalmaztatik. M f l I I A gyógyszerész B é c s b e n,

792 (50—60) HwL\MmAWué -rm»9 , i Z u m Storch",Tuchlauben.

hamburgi keresk. akadémia
nem csak az ifjúságnak, hanem a meglett
komáknak is a lehetőségig alkalmat nyújt
a divatnyelvek, valamint az egyetemes s a
jelen idö kereskedelmi és irodai isme alapos
és gyors megtanulására — minthogy az nem
csak egyedül elméletileg tanit, hanem egr-
uttal azon tudalmak is, melyek a szerző által
nem érethettek el, egy az ezen intézettel
kizárólag összeköttetésben álló üzletben ke-
rülnek valóságos kifejlődés s bevégzés alá.

Azon ifjak, kik már gyakorlatilag szor-
galmasak voltak, képességűkhez mérve az
intézetben jutányosb tan-dijakban részesit-
tetnek, valamint számukra olcsó és j<$ szál-
lásokról gondoskodva leend s megengedtetik
nekik, hogy az akadémiát bármely időben
meglátogathatják. E tárgybani bővebb fel-
világosítást az alólirt igazgató s a kiadó-
hivatalunkban letett prospektusok nyuj~
tanak. 1328 (6—6) '

SCIIRÖDER I.,
akadémiai igazgató Hamburgban.

i

Titkos 1412 (3-0)

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

Meri. (Ír. Helívr Vilmos
Pest, király-utcza 27. sz. Medetz-
házban, 1-ső emelet, délelőtt 7—9-ig,

délután 1 — 4 óráig
£ V * Díjazott levelekre azonal

válaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek is megkttldetnek.

Haszonbérlet.
Pest vármegyében Izsák és Kis-Kőrös

mezővárosok között fekvő, méltóságos gróf
Teleki Auguszta Bozó Pálné ő nagysága tu-
lajdonához tartozó, mintegy 4645 hold kiter-
jedésű Csengőd-Kaskantyui pusztai rész-
birtok gazdasági épületekkel együtt a jövő
1866-ki Sz. György naptól számítva 6 esz-
tendőre haszonbérbe kiadandó.

A feltételek megtudhatók alóiirottnál
Pesten, belváros kéményseprő-utcza 2. sz. a.

Muraközy László,
1433 (1—2) ügyvéd.

Heckenast Gusztáv könyvkiadónál Pesten (egyetem-utcza 4. sz.) megjelentek, és
Hartleben és társai pesti, Nagel és Wischan budai könyvárusoknál kaphatók:

NÁDOR-EMLÉK.
Üeckenast Gusztáv könyvkiadónál Pesten, (egyetem-utcza 4. szám) megjelent, és

Hartleben és társai pesti, Nagel és Wischán budai könyvárusoknál kaphatók:

PESTI POR ÉS SAR.
cs. kir. föherczeg31agyarország félszázados

nádorának élete.
ita HORVÁTH MIHÁLY.

PÁLYAKÉPEK
főherczeg

JÓZSEF NÁDOR ÉLETÉBŐL.
íru GARAY JÁNOS.

(A uador arczképével.)
Hosszú negyedrét (VII. 196 lap). — Fényesen kfttve « forint.

AZ ELSŐ ZRÍNYIBE.
Irta

SALAMON FERENCZ.
(A szigetvári hős arczképével).

Nyolczadrét (XII. és 659 lap). Diszkötésben 4 ft., fűzve 3 ft.

Toldalékul:

a buda-pesti lánczhid, s a helyhatósági közlekedési
osztály pnesise.

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN,Irta
1837-1840 között.

Nagy 8-rét (264 lap). Fűzve % forint.
Ismét bárom déága ereklyét van szerencsénk a „legnagyobb magyar" irodalmi

s államférfim sikerdus munkássága emlékeiből a hazai közönségnek átadni.
Az első egy dolgozat, melynek czélja volt hontársainkat egyrészről a főváros és

környéke culturai hiányaira s árnyékoldalaira figyelmeztetni, másrészről pedig a comfort
azon szükségeinek megszerzésére ösztönözni s útmutatást nyújtani, melyek falun kénye-
lem és izlés tekintetéből a családi otthonosságot kedveltté s kellemessé tenni képesek,
annyira, hogy egyrészről a müveit gazdag és bennszülött ne vágyódjék a külföldre, más-
részről pedig a szórakozást kereső dus idegen örömest tartózkodjék, sőt le is telepedjék
nálunk.

A jelen ereklyék második részét azon emlékezetes levelezések képezik, melyek a
dicsőült és az egykorú legfőbb szereplő államférfiak közt a budapesti lánczhid építése
érdekében folytak, felejthetetlen tanulságául gróf Széchenyi István genialitásának s
fólülmulhatatlan hazafiui erélyének, valamint azon alig legyőzhető nehézségeknek,
melyek ez óriási vállalat ellen a tervezés napjaiban feltornyosultanak.

A harmadik rész végre azon nagy fontosságú közjogi momentum eredetét s anya-
gát foglalja magában, mely a „közlekedési osztálynak" a magyar királyi helytartótanács
kebelében történt alakítására és rendszerezésére vonatkozik, — s mely eseményt egyedül
gróf Széchenyi István messzelátó politikai bölcseségének köszönhetünk.

Ezen közjogi adatok ismerete különösen nagy praktikns horderövel blr
most, midőn a birodalmi közös ügyekkel összefüggő államjogi differentiák
szőnyegen forognak.

A jelen adatok czáfolhatlan bizonyságát szolgáltatják, hogy a belső közlekedési
ügyek hazánkban kizárólag a magyar kormány jogköréhez tartoznak.

Minélfogva e kötetet szintúgy, mint az elsőt, mely ..Hunnia" czim alatt gróf
Széchenyi nézeteit a „nemzetiség" fontos kérdésében még mai napokra nézve is leg-
helycsb irányadással ismerteti, — nem lehet eléggé hathatósan a tőrvényhozás mind
azon tagjainak ajánlanunk, kik az érintett közkérdésekhez szakavatottan szó-
lani kivannak.

Pest, november 1-én 1865.

Kiadó-tulajdonos HeckenaSt Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1865 (egyetem-utcza 4-ik szám alatt).

Királyi szózat.
Ő Császári s Apostoli Királyi Felsége,

midőn az 1865-i magyar országgyűlést

deczember 14-én budavári ősi királyi palotájában megnyitá, az egybegyült Főrendek és
Képviselőkhöz intézett trónbeszédét e szavakkal fejezé be:

„Az isteni gondviselés akarata nagy és nehéz feladásokat tűzött élénkbe,
komolyakat, és tekintettel az alkotmányos életnek Birodalmunk nagy részében
beállott szünetelésére, a felelősség súlyos terheivel járókat az ország elébe
is. Hinni szeretjük, hogy Fejedelmével egyetértve, az ősöktől öröklött áldozat-
készséggel és öntagadással járuland e feladat megoldásához, annál is inkább,
miután azon helyzetben van, hogy midőn erőt és súlyt kölcsönöz, saját erejét
és súlyát növeli; midőn emel, önmagát emeli; midőn az Egész fennmaradását
biztosítja, saját épségét tartja fenn. És ha sikerül, egy viszontagságos időszak
után Birodalmunkat a nehézségek legaggasztóbb fordulatain ez ország támo-
gatásával szerencsésen vezetni keresztül, áldani fogjuk azon perczet, mely
abbeli elhatározásunkat szülte, hogy felköltsük újból és megszilárdítsuk a
Fejedelem és ország közötti bizodalmat."

„Biztos és szilárd reménynyel nézünk az országosan egybegyült Főrendek
és Képviselők nyilatkozatai elébe, és midőn a magyar országgyűlést ezennel
ünnepélyesen megnyitottnak nyilvánítjuk, azon élénk óhajnak adunk kifejezést:
vajha sikerülne, a kiegyenlítésnek nagy művét Isten segélyével valamennyi
Népeink megelégedésére szerencsésen befejeznünk."

Hadd álljanak itt e fejedelmi szavak, örvendeles és biztató zálogául egy szebb, egy
boldog jövendőnek!*)

•) A trónbeszédet egész terjedelmében a Politikai Újdonságokban közöljük. ÉzerTc.

Tizenkettedik évfolyam.51-ik szám.

Pest, deczeniber 17-én 1865.
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E l ő r e !
Ki porba 8ujtja a pohárt, midőn
Az élet élvét alig izlelé meg,
S nem csügg szemével boldogabb időn
Bús Ösvényén a pályatér felének;
Ki nem kívánja látni, éden-é
Vagy forgó örvény, hol megállni kellend:
Mily gyáva! gyáva! oh hogy értené
A hívó szót, mely biztat fenn, emel lent.

Dús pálmalombok árnya mily üde
A küzdelemnek véres harcza multán . . .
— Az elme forrong . . . nem pihenni, de
Csodát mivelni bármiként tanul tán.
Az égbe tör, s ha földre téré meg:
Alkotva ront, mint ama fölséges lény.
A törpe lélek elvonul s remeg
A küzdelemtől, kételyekbe esvén.

Nemes kebelnek kincse, mindene
A szív, szeretni s nem gyűlölni kész itt;
Mig ön-körére áldást hintene,
Erényén addig ösvényt égbe készít.
De a eziv, melynek átka gyűlölet,
Felejti önként, hogy nyugalmát esdje;
Elet s halál közt ingadoz, remeg,
Élet s halál közt oly kopár a mesgye.

Ne légyen az, mit ég ad, életed ,
örömvirága tépve, eltiporva.
Ne vonja lelked hitvány érdekek
Hitvány bilincse ronda földi porba.
Legyen reményed a biztos vezér,
Vészes viharnak árja tán ha fúvall.
Az őszülő agg majdan révhez ér,
S ön-gyöngeségét megsiratja búval.

Ha vágy nem éget, örömet reád
Hogy égi szónak zöngedelme hintsen:
Mért esügg szemed — hisz' újra földre ránt -
Hitvány, múlandó, árva földi kincsen?
Mért öltene fel gyönge álmezét,
Ki bAtran rémmel bizton szembe nézhet?
Ha áll mint szikla, büszkén nézve szét
Szilaj habok közt — akkor mondd merésznek.

Előre hát! a kishitü marad,
Ha szárnya nincsen, mely magasra vinné.
örüljön az, ki diadalt arat,
Olcsón nyerő bár, vagy küzdelmein-é?
Az élet terhe oh nem könnyű, de
Nem is nehéz, ha tűrni megtanultál.
— Dús pálmalombok árnya mily üde
A küzdelemnek véres harcza multán.

Eltem hajója fuss a végtelen
Hullámokon át szembe szállva vészszel;
Csüggedni nem fogsz, oh mert még te nem
Látád az örvényt, melyben annyi vész el.
A révhez érvén harsány énekét
Elzengi ajkam majd a diadalnak,
A melybe méhek halk döngéseként
Zúgó viharnak süvöltési halinak.

Komáromi Kálmán.

Hírlapirodalmunk a lft-ik században.
Negyedik közlés

184$ és 1849.
(Folytatás.)

„Der Ungar. Allgemeine Zeitung fíir Polltik
und Belletristik" czimü politikai és szépirodalmi
hirlapot indítottak meg Kozma Vazul kiadó és
Zerffi Gusztáv szerkesztő Pesten 1848. okt. 1-től,
A magyar érdekek tolmácsa volt s ép ily nyíltan
szólt a német ajkú honpolgárok ügye mellett is;
később azonban, midőn a „becsületes democratia
érdekeit" hirdeté, nem talált elég viszhangra. —
1849. jan. — apr. nem jelent meg; május hó foly-
tán ismét kiadatott ugyancsak Zerfí'i szerkesztése
alatt, végre a magyar kormánynak Pestről történt
második kivonulásakor végkép megszűnt. 1848-
ban Bangya János, és Klein Hermann (ez nov. 8-ig)
mint segédszerkesztők működtek e lap mellett;
fő munkatársak voltak: Einhorn, Horárik, és
Rimay.

Megjelent hetenkint hatszor 4-rétben egy
ivén egy vagy két melléklettel, 1848-ban 78 szám
684 lap; félévi ára helyben 6 ft. 30 kr. postán hat-
szor küldve 8ft. p. p., nyomatott Kozma Vazulnál.
1848. novemberben Budapesten 1016, vidékre 796
példány járt, ezenkívül tisztelet- és cserepéldány
153 küldetett szét,

6-L6

(Kossuth Hírlapja 1848. II. 636. — Közlöny. 1819. I
432. — Der Ungar (Zerffi) 1848. 380. — Szilágyi: A ma-
gyar forradalom férfiai 92. — Pester Zeitung. 1849. I.
5694. — Pressburger Zeitung. 1849.1. 108. 547.571. Le-
vitsohnigg: Kossuth u. seine Bannerschaft. II. 295. —
Scenen und Bilder aus der ungar. RevolutioD. 185.)

„Der wahre Ungar. Zeitschriftliches Organ
für politische und sociale Interessen," czimü po-
litikai lapot indítottak meg 1848. okt. 3-án Eisen-
fels Rudolf nyomdász és dr. Saphir Zsigmond
felelős szerkesztő, mint kiadók. Nevezett szerkesz-
tő a „Spiegel" czimü lap kiadási jogát is megsze-
rezvén, ez a főlaphoz — mely hetenkint hatszor
jelent meg — mint szépirodalmi melléklet heten-
kint kétszer fél ivén csatoltatott, ára félévre hely-
ben 5 ft, postán hatszor küldve 6 ft 36 kr. p. p.
nyomatott 4 rétben Eisenfelsnél Pesten. — Sa-
phir lapjában rendületlenül a békés kiegyenlítés
mellett harczolt, az év végén megszűnt, megjelent
belőle 77 szám 548 lap. — 1849. jan. 20 án mint
„Spiegel" támadt fel hamvaiból.

(Kossuth Hírlapja. 1848. II. 360 1. 636 1. — Pressbur-
ger Zeitung 1848. II. 603. — Honi irod. Hirdető. 1848.
44, 1 — Scenen und Bilder aus dem ungar. Revolutions-
Kriege. 1850. 186. 1.)

„Morgenröthe. Tageblatt fúr Kunst, Litera-
tur und sociales Lében." Kiadótulajdonos és
főszerkesztő Petrichevich Horváth Lázár indította
meg 1848 jan. 1-én. — Szerkesztők egymást fel-
váltva a következők voltak: Zerffi Gusztáv, a
Honderű volt dolgozótársa, ez jan. 23-án, mivel a
nemzeti színház ellen méltánytalanul irt czikket
közölni vonakodott, felmentetett a szerkesztéstől,
Birnbaum Gusztáv, Mahler Móricz, Heller Izidor,
ez democraticuí irányban, de rövid ideig vitte a
szerkesztést, végre Adlerstein, ki később Win-
dischgrütz herczeg főhadiszállásán mint félhivata-
los tudósító működött. Hozott e lap novellákat,
életképeket, kritikákat, szemlét, didaskaliákat,
humoristikai tárczát stb. —

A M. a marcziusi napok után cosmopolita-
ságából lehagyott s felvéve a „Morgenröthe Un-
garns" nevet. Pár hét múlva azonban egyszerre
megszűnt, s azt lehete gondolni, hogy halála va-
lahára bekövetkezett, azonban csak tetszhalott
\ olt, mert néhány nap után ismét előállott, de
nem megújult erővel, sőt a mielőbbi feloszlásnak
minden jeleivel. Egyik visszalépett szerkesztője a
szerkesztői iroda piszkos mysteriumainak röpirat
általi leleplezését hirdeté a Reformban. ,,Quelle
bruit pour une omelette!" jegyzé meg erre a Pesti
Hírlap akkori újdondásza.

Sajátságos volt e lapnál, hogy a szerkesztők
változtával, annak politikai iránya is mindannyi-
szor változott, végre 118 előfizető nem fedezhet-
vén a naponkinti 25 ft. nyomatási költségeket, a
lapnak július végén meg kellett szűnni, az előfize-
tők az „Ungar"-t kapták kárpótlásul.

Megjelent ezen politikai, szépirodalmi s ve-
gyes tartalmú lap, hétfőt kivéve naponkint egy
kis ivrét alakú egy íven párisi divatképek kőnyo-
matu, aczélmet^zetű s más mümelléklettel, félévi
ára helyben 5 ft. postán mindennap küldve 6 ft
48 kr. kétszer küldve 6 ft p. p.

(Pesti Hirlap. 1848 I. 518. — Erdélyi Hiradó. 1848.
I. 88. 1. — Életképek 1848. I. 190. — Pesti Divatlap. 1848.
I. 220. 699.— Hazánk. 1848. I. 628. — Der Ungar (Zerffi)
•848. 552. — Der Uiigar (Klein) 1848. II. 1607. - Press-
burger Zeitung. 1847. II. 898. — Janotickh-Adlerstein:
Zwei Jahre Ungarns. II 186. 270. — Honi irod. Hirdető.
1848 7. 1. — Scenen und Bilder aus dem ungarischen Re-
volutionskriege. Pest, 1850. 181.1.)

„Die Opposition." 1848. april 11-én kelet-
kezett ezen politikai napi lap Pesten, kiadta Mül-
ler Gyula, szerkesztő Chownitz (máskép Chowa-
netz) Julián; kinek publicistikai tehetsége és
journalistikai jártassága volt, de jellem dolgában
nem igen bővelkedett; a programm szerint e lap
iránya éles, minden félelem nélküli és határozott
lett volna, tántorithatlanul harczolván a nép jo-
gainak megtámadói ellen.

Megjelent 1848. deczember végéig, 1849-ben
pedig máj.—jul. hónapokban, hétfőt kivéve na-
ponkint egy ivén ivrét ben, félévi ára helyben 6 ft,
vidéken 7 ft 18 kr. p. p. 1848 végén a pesti pos-
tán szétküldetett belőle 275 példány.

(Pesti Hirlap. 1848. I. 510. — Kossuth Hirlapja 1848.
II. 537. 660. — Pester Zeitung. 1849. I. 5728. — Der Un-
gar 1848. (Klein) II. 3275. — Scenen und Bilder aus dem
ung. Revolutionskriege. Pest, 1850. 183. 188. Adlerstein:
Die letzten zwei Jahre Ungarns. II. 176. 384.)

„Neue politiscke Ofner-Pester Zeitung," —
„Gemeinnützige Blatter" melléklappal; Janisch
József indította meg Budán 1848. május l-jén.
Régi tapasztalt szerkesztő, ki programmjában
lapját mint a haladás, törvényes szabadság, jog,
igazság, egyenlőség s testvériség orgánumául
nyilvánitá; ügyesen tudta magát alkalmazni a vi-

szonyokhoz, de egykori népszerűségét még sem
birta visszaszerezni.

Megjelent az év végéig, hetenkint háromszor:
hétfőn, szerdán és szombaton este, júliustól négy-
szer egy íven ivrét alakban; a melléklap pedig
kétszer nagy 4-rét féliven, szerdán és szombaton;
félévi ára Budapesten házhoz hordva 5 ft. 20 kr.,
postán 6 ft. 40 kr. p. p., nyomatott Bagó M.
gyorssajtóján; aug. 27-től a kir. egyetem betűi-
vel, deczember utoljáig 131 szám, 532 lap.

(Kossuth Hírlapja. 1848. II. 286. 612. —Pesti Hirlap.
1848. I. 378. — Pressburger Zeitung. 1848. 8. — Der Un-
gar (Klein). 1848. II. 3339. — Scenen und Bilder aus dem
ung. Kevolutfonskriege. Pest, 1850. 180. 1. — Honi irod.
Hirdető. 1848. 2i 1.)

„Der Patriot." Politikai estilap; kiadta Mül-
ler Adolf, szerkesztette Wysber Lajos. „Vannak
jellemnevek — irta e lapról a Pesti Hirlap —
melyek csak azért látszanak feltalálva lenni, hogy
a jelentéseikkel ellenkező tulajdonokat megismer-
tethessék, vagy legalább azoknak köpenyegül
szolgálhassanak." (I. 541.) — A Patriot is, mi-
ként az Opposition, az utczán keresett magának
közönséget, hol zsidófiuk árulták. — Megjelent
Pesten, 1848. jun. 1-től augustus végéig, vasár-
napot kivéve, naponkint esti 6 órakor 4-rét fél-
iven; jun. 26-kán alakját kis ivrétre változtatta.
Ára egy hóra helyben 1 ft., postán 1 ft. 20 kr.,
egyes szám 6 kr. p. p.; nyomatott 1848. jun. 1-tőí
Beiméinél; jun. 26-tól Lukács Lászlónál; jun.
30-tól Kozma Vazulnál; aug. 8-tól Müller Adolf-
nál, — aug. 31-ig megjelent 76 szám, 316 lap.

(Honi irod. Hirdető. 1848. 28. 1. — Scenen und Bilder
aus dera ungar. Revolutionskriege. Pest, 1850 184. 1. —
Adlerstein: Die letzten zwei Jahre Ungarns. Wien, 1850
11.181.1)

„Der Patriot." 1848. jul. 1-től Aradoh jelent
meg mint politikai-belletristikai hetilap; kiadta
Schmidt József, szerkeszté Jeitteles Leo, ki a
haladók pártjához tartozott. A P. főiránya volt:
a kor kérdéseit népszerűén s szabadelvüleg ismer-
tetni, az országgyűlés végzéseit, ugy a közérdekű,
mint helyi eseményeket röviden és világosan elő-
adni. — Félévi ára helyben 2 ft., postán 2 ft. 15
kr. Az 1848. deczemberi előfizetési hirdetés sze-
rint e lap nagy pártolásban ; észesült, s azért
hihető, hogy 1849-ben is megj: ent.

(Der Ungar (Klein). 1848. I. 5;;3. 1238. 1619. - Der
wahre Ungar. 1848. II. 452. l.)

„Lucifer." Varasdon 1848-diki május elején
,Lucifer" czimü német politikai lap indult meg,
nelyből látható volt, hogy Horvátországban a
többség valódi rokonszenvvel csügg Magyaror-
szágon és az orosz-illyr mozgalmaknak épen nem
barátja. E lap azonban nem sokáig élt.

(Budapesti Hírlap 1848.1.412.1.)
,,Oberungarische Illusirirte Zeitung." 1848.

april 7-től jelent meg Kassán. Tartalma: tudósí-
tások a jelen kor minden eseményei felől, napi
hírek, köz- és társadalmi élet, kereskedés, ipar,
földmivelés, művészet és tudomány, komoly és
tréfás elbeszélések, zene, színészet és divat. Ki-
adta Werfer József, kinek felelőssége alatt szer-
kesztették: Schmelz W., és jul. 1-től Stolz Do-
monkos T., megjelen: minden pénteken 2 íven
egész rétben, 24 hasáb az év végéig, a szövegbe
nyomott fametszetekkel; ára félévre helyben 3 ft.,
postán küldve 4 ft. 20 kr.

(Pressburger Zeitung. 1848. I, 334. 1.)
,,Pressfreie Flugbldtter." Pécsett hetenkint

kétszer jelent, meg ezen politikai lap; szerkesztő-
ulajdonosa, Neuwirth B. A. Jelszava: „A szabad-

ságért, népért s hazáért!" 1848. april elején ke-
letkezett, végén megszűnt.

(Budapesti Hiradó. I818. I. 376. 455. 1.)
„Fünfkirchner Zeitung." 1848. máj. elejétől

jelent meg Pécsett Weidinger Alajos könyvke-
reskedő kiadásában; szerkeszté Neuwirth E. A.
Eredeti tudósításokkal szolgált Magyarországról,
a dunai vidékekről, Ausztriáról, Olaszországról
stb. — A fölvett dolgozatokat 20, egész 40 frtig
ígérte díjazni. Neuwirth jeles politikai képzettsé-
gét, tántorithatlan hazaszeretettel párositá. —
Jellachich bevonulása elől a szerkesztő Pécsről
eltávozott, lapja megszűnt, ő maga fegyvert fo-
gott. Kétszer hetenkint 4-rétben adatott ki, jul.
1-től háromszor jelent meg; félévi ára helyben
4 ft., postán 4 ft. 48 kr. p. p.

(Pesti Divatlap. 18*8. I. 736. — Budapesti Hiradó.
1848. I. 455. 870. — Kossuth Hirlapja. 1848. II. 306. -
— Pressburger Zeitung. 1848. II. 535. 559. 632. — Der
üngar (Klein). 1848. II . 1239. — Der Ungar (Zerffi).
1848. 531. 1 )

„Pressburger deutsche Zeitung," politikai lap
és „Hungária" melléklapja 1848. jul. 1-től aug.
31-ig járt Pozsonyban hetenkint háromszor 4-rét

P

féliven ; kiadta dr. Lőw Henrik, szerkeszté
Bangya János. Szept. 1-től az előfizetők a Wigand
által kiadott „Pressburger Zeitung"-ot kapták
kárpótlásul.

(Der Ungar (Klein). 1848. II. 1051 — Der emanci-
pirte Satanas. 1848. 9. Lief. 7. 1. — Pressburger Zeitung.
1848. II. 345. 355. 1.)

„Volksfreund," politikai néplap. A magyar
kormány által segélyeztetve 1848. jun. havától az
év végéig járt hetenkint egy szám 4-rétben
Peetei., szerkesztette Czigler. 1848 végén szét
küldetett belőle a pesti postán 80 példány.

(Közlöny. 1848. II. 818. - Kossuth Hirlapja. 1848.
537. — Pressburger Zeitung. 1849. I. 103. 1.)

„Der Serbe," politikai lap 1848. második fe-
lében jelent meg Karlovitzon és a magyar elem-
nek kérlelhetlen ellensége volt.

(Der Ungar (Zerffi). 1848. 68. 1.)
„Der -Pester Courier. Zeitschriftliches Organ

für Politik und Belletristik"; szerkesztette Phi-
lippovics Simon, kiadta és nyomtatta Kozma Va-
zul Pesten. — Különösen szerették ezt az osztrák
katonatisztek olvasni, mert az alföldi hadi esemé-
nyek felől jól volt értesülve. — Megjelent 1849.
febr. 6-tól ap. 20-ig, hétfőt kivéve, naponkint egy
iv 4-rétben; összesen 63 szám, 504 lap. Ára fél-
évre helyben 6 ft. 30 kr., postán küldve 8 ft. p. p.

(Scenen und Bilder aus dem ungar. Revolutionskriege.
Pest, 1850. 188. 1.)

„Der 14 te April," politikai napilap; alapí-
totta Hazai 1849. april végén, kiadta Lukács
László Pesten. Horárik volt e lap főmunkatársa;
mindkettő vörös republikánus, sőt communista
volt, de a tehetséget egyiktől sem lehet megta-
gadni. Minden száma egy kis hadjáratot képviselt
a magát köztársaságinak nyilvánított kormány
ellen; a „Márczius"-nak legmeghittebb szövetsé-
gese volt. Jelmondata volt: félelem nélkül és
híven.

Megjelent a ,,Márczius 15-ke" alakjában,
hetenkint hatszor reggel egy kis ivén egész rétben;
ára júniustól az év végéig helyben 5 ft., postán
küldve 6 ft., egy hóra helyben 1 ft. p.p. Megszűnt
az osztrákoknak Pestre történt második bevonu-
lásakor 1849. július hóban. ^

(Pester Zeitung. 1849. I. 5666. 1. — Levitschnigg:
Kossuth und seine Bannerschaft. I. 25. 134. II. 294. 295.
— Pressburger Zeitung. 1849.1 668. II. 714. 770. — Sce-
nen und Bilder aus dem ungarischen Revolutionskriege.
Pest, 1850. 189. 1.)

„Freiheitsbote." Mauksch B. szerkesztette
Szegeden 1849. jul. második felében; jó hatással
működött az e vidéken lakó németajkú közönség
felvilágosítására. Hetenkint hatszor jelent meg;
ára félévre helyben 5 ft., postán 5 ft. 30 kr. p. p.

(Közlöny. 1849. II. 600. 1.)
„Allgemeine Zeitung von und für Ungarn,u

szerkesztette Pusztay Sándor. Megjelent Pozsony-
ban 1849. szept. 1-től az év végéig hetenkinjs
hatszor nagy 4-rét féliven; ára félévre helyben %
ft., postán mindennap küldve 7 ft. 30 kr., négy-
szer küldve 6 ff. 24 kr. p. p.

(Pressburger Zeitung. 1849. II. 840. 1300 1.)
„Allgemeine Pest-Ofner Zeitung." Ezen poli-

tikai napilap megjelent 1849. július első felében
Budán.

(Pressburger Zeitung. 1849. II. 738. — Adlerstein:
Die letzten zwei Jahre Ungarns. Wien, 1850. II. 186. 1.)

„Semliner Bldtter," politikai lap, mely 1849.
máj.—jun. folytán Zimonj ban adatott ki.

(Pressburger Zeitung. 1849. I. 519. 1.)
„Südslavisthe Zeitung," politikai napilap,

1 mely az oktroyált alkotmány ellen folytonos el-
lenzéket képezett és Zágrábban jelent meg 1849-
ben egész éven át.

(Közlöny. 1849. I. 371. Pressburger Zeitung. 1849.
I. 169. II. 722. 827. 1198. 1.)

„Der Stídungar," szépirodalmi és társadalmi
lap, szabadelvüleg szerkeszté Wachtel Dávid tr.,
nyomtatta Hazay Viktor Temesvárott. Megjelent
1848. október 3-tól minden kedden, csütörtökön
és szombaton 4-rét fél vagy egész ivén; előfizetési
ára negyedévre helyben 1 ft. 36 kr., postán küldve
2 ft. 8 kr. p- P- A bekövetkezett ostromállapot
miatt csak néhány szám jelenhetett meg belőle.

(Der Ungar (Klein). 1848. II. 3034. 3221. — Der Un-
8« (Zerffi). 1848. 120. 1.)

„Der Jcatholische Chnst." Néplap, kiadták és
szerkesztették Nogall János és Krotky József
Budán. — Megjelent hetenkint egyszer 4-rétben
féliven. E l a p (távol minden politikától) főiránya:
a családi erkölcs és polgári erény élesztése. 1848.
jul.—decz.; 1849. jan.—apr. végéig; ekkor a 18.
sz. volt az utolsó. Október hóban újra kezdte pá-
lyáját; ára negyedévre 30 kr. p. p.

(Pressburger Zeitung. 1849 I 197. II. 233. — Pester
Zeitung. 1849. I. 5269. — Danielik: Magyar irók. II. 228.
— Honi irod. Hirdető. 1848. 23.1.) (Folyt, wsv.)

Szinnyei József.
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A h o l d b a n .
Jer, szíves olvasó, rázd le pillanatra saruid-

ról a föld porát, hagyd ide kis időre e rögös sár-
tekét minden hozzátapadt nyomorusággal s a rajta
élő hétköznapi lények kicsinyes évődéseivel együtt
s emelkedjél föl velem a — holdba.

Csalódol azonban, ha azt várod, hogy ott-
mulatásunk alatt akár az elvont okoskodás szürke
szemüvegén, akár a féktelen képzelet csalóka
fátyolán keresztül tekintendjük az ottani dolgokat.

Mi ezúttal is az egyszerű igazság, a reális
való után törekszünk.

Soha pedig semmi nem ártott és nem árt
annyira az igazság és való utáni törekvésben,
mint egyfelől a rideg elvont okoskodás csökönyös
agyafúrtságai, másfelől az ürea képzelet „képte-
len" agyrémei.

Ily rósz ciceronékra soha se fogjuk bizni
magunkat.

Egyedül a tudomány, a létezőn és csalhatlan
tapasztalaton alapuló természettudomány azon ka-
lauz, kinek kizárólag az igazságért lobogó zász-
laja után bizton indulhatunk.

Aligha nyert valaha tudományos elmélet
fényesebb igazolást a tapasztalat részéről, mint a
nagy csillagász és mathematikus, Laplace által a
század elején felállított, a naprendszer képződését
magyarázó elmélet. Szerinte, mint tudjuk, kez-
detben egyetlen roppant tömege létezett az ős
anyagoknak (elemeknek), és pedig gáznemü alak-
ban, a honnan laseankinti megsürüdés következ-
tében váltak le egyenkint a külön égitestek. Ezen
elméletből, melyhez utána csatlakoztak a kor
legkiválóbb tudósai, önként következik, miszerint
a napnak , bolygóknak és holdaknak , szóval,
az összes naprendszer világtesteinek ugyanazon
ösanyagokból, ugyanazon elemekből kell állniok.
Nagyban emelték Laplace e nézetének valószínű-
ségét azon eredmények, mikhez azóta a földet nagy
mennyiségben meglátogató lebkövek (meteorok)
szorgos vegytani vizsgálatai vezettek. Ezekből
ugyanis kitűnt, hogy e lebkövekben egyetlen oly
anyagot sem lehetett fölfedezni, mely földünk jól
ismert elemei között is helyet nem foglalna. Mi-
után pedig (a mint ezt 1802-ben Chladni először
kimutatta) most már kétségtelen, hogy a lebkövek
sem földi eredetű, sem a hold vulkánjaiból alá-
hulló, hanem inkább — daczára csekély térfoga-
tuknak — bolygók gyanánt a nap körül keringő
önálló égitestek: tényszerű bizonyítékait bírjuk
ezekben is naprendszerünk elemi azonosságának.
A már eddig is ily nagy valószínűségnek örvendő
elméletet határozott tudattá emelték Kirchoff és
Bunsen-neh. néhány év előtt tett nagyszerű fölfe-
dezései, kik a nap színképének elemzése (Spectral-
analyse) folytán tapasztalatilag kimutaták a
naprendszer (sőt tán az egész mindenség) testei-
nek anyagi egységét.

A világtesteknek elemi anyagaikban való
ezen azonosságából koránsem következik azonban
azok alakzati azonossága is. Hisz tudjuk a vegy-
tanból, hogy ugyanazon elemek, csak kissé meg-
változtatott vegyarányban is, mily egészen kü-
lönböző összeköttetéseket eredményeznek! Igen
valószínű tehát, sőt bizonyos, hogy a külön égi-
testeken is ugyanazon elemek különféle, egymástól
tökéletesen eltérő összeköttetésekben jőnek elő.
Ide mutatnak a világtesteknek egymástól tete-
mesen különböző sűrűségei is, ugy hogy például
Saturnuson ugyanazon elemeknek egészen más
arányban kell vegyileg összekötve lenniök, mint a
tizszerte sűrűbb Mercuron.

Bár tehát napról napra tökélyesbülő távcsö-
veink segedelmével az égitesteknek, s kivált a
hozzánk legközelebb eső holdnak felületét, sőt a
rajta található nagyobb tárgyak alakját többé-
kevésbbé tisztán szem elé állíthatjuk (egy, a bécsi
Sz. István templomához hasonló nagyságú testet
a hold felületén ma már tisztán ki lehet venni):
mindazáltal belső lényegük s összetételük minő-
sége még eddig ki nem puhatoltathatott s igy
földünk anyagi szerkezetével sem hasonlittatha-
tott össze.

A mit azonban egyebek közt egész bizonyos-
sággal tudunk, az, hogy a nehezülés (gravitatio)
az egész naprendszerre nézve, sőt azon jóval tul
is, az észleletünknek hozzáférhető egész térben
mindenütt egy és ugyanaz; hogy befolyása alól
semmi anyagilag létező magát ki nem vonhatja s
hogy habár egyéb erők létezése gondolható is,
mik a gravitatio mellett, de semmiképen olyaké,
mik ellene működhetnének.

Szintoly bizonyosan tudjuk, hogy a fény,
tekintve akár keletkezése és terjedése módját,
akár egyéb viszonyait, mindenütt ugyanaz; hogy

törési, elhajlási, visszaverődési törvényei átalános
törvények.

Már csak a felhozottak tudata elégséges arra
nézve, hogy vonatkoztatva azokat különleg a
holdra, meghatározhassuk annak mozgási törvé-
nyeit, vonzó erejét, esési magasságát, évei, nap-
palai és éjszakái tartamát, a rajta észlelhető lát-
tani viszonyokat, a napnak, földnek s a többi
világtesteknek egén való helyzetét, egymáshozi
állását, fölkelési és lenyugvási helyét és idejét.
A fénytani törvényekből tudjuk azt is, miszerint
a hold nélkülözi a légkört s hogy ennek következ-
tében örök szárazság és némaságra van kárhoz-
tatva. Sokkal távolabb eső világtesteken ugyanis,
mint például a Marson vagy Jupiteren, azonnal
elárulja magát a légkör jelenléte a környi részekre
eső tájak homálya s egyéb körülményeknél fogva.
A Venus légkörének sűrűsége is meghatározható;
ugy viszonylik az a földéhez, mint 6:5.—Ha már
10 és 100 millió mérföldnyi távolságokra lehet
ilynemü észleleteket tenni, miért ne lehetne a
hozzánk csak 50,000 mérföldre eső holdon a leve-
gőnek bármi csekély nyomait is fölfedezni?
Egyetlen a holdból felénk lövelő, vagy a mellett
elhaladó fénysugár sem szenved törést vagy gyen-
gülést, a mi nem történhetnék, ha ott a miénkhez
csak távolról is hasonló levegő volna. Bessel sze-
rint, ki erre nézve a legtüzetesebb vizsgálatokat
tette, ha van is a holdon valami levegőhöz hasonló,
az sűrűségére nézve legfölebb %68-ad részét
tenné a mi légkörünknek. Pedig mi rögtön meg-
fulladnánk, ha levegőnk csak felényire ritkulna
is. — Hogy a légkör föltétele a viz jelenlétének,
nem szorul hosszas magyarázatra. A holdon nem
lehet viz, mert nincs légköre. A netalán valaha
jelen volt ős vizek rég elpárologtak épen a levegő
hiánya miatt, mely nem köthette meg a gőzöket,
nem adhatott uj meg uj csapadékokat. — A légkör
nemlétéből következik az is, hogy a holdon rideg
ellentétben állnak egymással fény és árny; egyik-
ből a másikba való lassankénti átmenetelnek nincs
ott helye. A nappal vakító világát rögtön követi
ott az éj fekete homálya.

Már a mondottakból is meggyőződhetünk,
hogy földi lény a holdban meg nem birna élni.
Megfulladnánk , megvakulnánk, megfagynánk
vagy eltikkadnánk s szomján vesznénk odahelyez-
tetésünk első perczeiben, ha — minderre ráérnénk;
az első helyen cmlitett halálnem mindjárt az első
pillanatban véget vetne életünknek, ugy hogy a
többieknek nem volna már hatalmuk fölöttünk.

Mindezekből azonban ne következtessük,
hogy a holdnak föltétlenül lakhatlannak kelljen
lennie. Hisz nem látjuk-e, mily végtelenül külön-
böző föltételek alatt élnek az egyes fajoké földön
is? . . . A hal, a madár, az emlős, a bélféreg:
egyik sem cserélhetné föl veszte nélkül lakhelyét
a másikéval. Magasra fel, az óriási Andesek leg-
magasb ormait messzire túlhaladó regiókba emel-
kedik az amerikai kondor, — mig a drága gyöngy-
kagyló, a becses kláris és osztriga az Óceánok
feneketlen mélyeit népesitik Ha az élet már
ugyanazon egy világtesten is ily különböző fölté-
telek mellett nyilvánul, mennyivel inkább föl
lehet ezt tenni külön égitestekre nézve, miket oly
roppant térek választanak el egymástól s me-
lyeknek lényei soha egymással érintkezésbe jőni
nincsenek hivatva! — Ha mi, hivatkozva azon
tetemes különbségekre, mik földünk és a hold
viszonyai közt léteznek, tagadjuk a hold-lakók
lételét: nem szintannyi joggal vonhatná-e két-
ségbe a hal a szárazon élő állatok létezését ? . . . .
Azok, kik a hold élő lényeit, építményeit vagy
egyéb műtárgyait távcsövön át fölfedezni még
mindeddig hiában törekedvén, ezért kétkednek a
hold lakhatóságában, nem eléggé veszik számba a
viszonyok azon roppant különbségét, mely létez
földünk és annak mellékbolygója közt. Nem igen
valószinü-e, hogy a hold lakói sokkal kisebbek,
hogy a felszín ridegségénél fogva lakhelyeik sok-
kal rejtettebbek, semhogy eddigelé föllelhetők
lettek volna? . . . . S a mi illeti az építményeket,
vegyük fontolóra a körülményeket, mik ilyesmik
előállítására indítanak. Házak építésére az időjá-
rás szeszélyei (légköri viszonyok), utak s egyéb
közlekedési eszközök készítésére földünk vonz-
ereje késztetnek bennünket, mely ha — mint a
holdé — hatszor csekélyebb volna, szintoly ke-
véssé volna szükségünk utakra és hidakra, mint a
levegőben repülő madárnak. Átalában a hold és
föld lakóinak igényei és szükségletei közt semmi
közösség, semmi hasonlatosság nem létezhet s igy
az elsőbbiek tevékenysége is — ha ugyan indít-
tatva vannak ilyennek kifejtésére — egészen más
alakban fog nyilatkozni, mint mi ezt földünkön
észlelni megszoktuk. (Vége ksvet*.) Berky Gusztáv.
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A magyar tud. akadémia az nj palotában.

A m. tud. akadémia palotájának megnyi-
tási ünnepélye méltó prolog gyanánt ké-
pezte elsejét a fényes királyi napoknak Bu-
dapesten.

A magyar tudományos akadémia ez idei
nagygyűlése, egyúttal megnyitási napja is
volt az uj palotának.

Decz. 11-én történt először, hogy a tudo-
mánynak ez ünnepét azon palota sugárzó
csarnokaiban ülték meg, melyet a nemzet
lelkes áldozatkészsége emelt szellemkincsei
őreinek.

E palota, mely legdíszesebb terünk ékes-
ségét képezi, be van fejezve s az épület
nemes arányai a kedvező térviszonyok foly-
tán, teljes érvényre juthatnak.

A főhomlokzat előtt tágas tér nyílik,

készíti az embert a nagy terem derült s azért
mégis í önséges pompájára.

A karzatokat, melyeken most nagyszámú,
diszes hölgykoszoru foglalt helyet, barna-
vörös márványoszlopok tartják, mig vi-
lágosb szinü, lapos oszlopok mesterséges
márványból, a falak ékességét képezik. A
karyatidok, melyeken a terem lapos kúpja
pihen , fehér márványból valók s gazdagon
aranyozott virágfüzérek díszítik a világos
színezetű plafondot. Az ajtók s a fal tövében
elnyúló fedések azon hatalmas mahagóni fa-
koczkákból készültek, melyet a Vasárnapi Új-
ság egyik hü olvasója s munkatársa, László
Károly hazánkfia küldött Mexikóból.

E teremben tartották meg az ünnepé-
lyes gyűlést.

érzései s gondolatgazdagsága által mély be-
nyomást gyakorolt a jelenvoltakra, kik szív-
ből kívántak egészséget a beteg elnöknek s
őt zajosan éltetek. Utána Arany János, az
akadémia titkára, adta elő az akadémia
múlt évi működésének történetét, megható
szavakkal áldozván az akadémia elhunyt
tagjai emlékezetének is. Ezt követé b. Eötvös
emlékbeszéde Szalay László fölött, melyben
érczoszlopnál szebb emléket emelt a jeles
iró, a kitűnő történésznek s államférfinak, a
barát a barátnak. Végre Toldy Ferencz,
az akadémia egyik legrégibb s érdemekben
gazdag tagja, a magyar irodalomnak a nem-
zeti életre való befolyásáról tartott egy,
irodalomtörténeti adatokkal gazdagon il-
lusztrált nagyérdekü előadást.

A m. tud. akadémia palotájának díszterme. — (Haske rnjza.) — A megnyitási ünnepély 1865. dec. 11.

honnan a szem szabadon legelhet az épité-!
szeti styl szépségein s a gazdag ornamentika
érdekes részletein.

A reggeli tiz órára szabott gyűlés határ-
idejénél már jóval előbb :] a főbemenet szép
faragásu tölgyfa-ajtai megnyí l tak s ünne-
pien öltözött, ünneplő közönség özönlött a
kettős oszlopsorral diszlö előcsarnokba, mely
nem annyira pompája, mint inkább a fölhasz-
nál t anyagok gazdag volta s a szinvegyület
által eszközöl gyönyörű benyomást. Az osz-
lopok szürke salzburgi márványból valók s
barnavörös márvány talajon nyugosznak,mig
k é t vége fehér tiroli márványból van faragva.
Az előcsarnokból a diszes lépcsőházba ju-
tunk, mely aranyzott rostélyával kellemesen
fejlődik ki a pécsi sötét márványból s elö-

Gróf Dessewffy Emil, ki öt évvel ezelőtt
kibocsátott s a nemzethez intézett szózata ál-
tal adta az első lendületet a m á r most teljes
szépségben befejezett diszépülethez s ki a
legnagyobb erélylyel,az akadályok nagy tö-
megét legyőzve, az általa indítványozott
eszme valósításán éjjel-nappal fáradozott :
fájdalom, megtör t egészsége miat t nem elnö-
kölhetett a mai gyűlésben. Az alelnök, b.
Eötvös József, ki helyette vezeté a gyűlést,
a köztiszteletü elnök távolléte fölötti átalá-
nos sajnálkozást melegen és ékesszólóan fe-
jezé ki.

E r r e következett az üdvözlő „szózat",
melylyel gr. Dessewffy szent-mihályi jószá-
gából fordul az akadémiához s melyet b.
Vay Miklós olvasott fel. E „szózat", meleg

Az ünnepélyt — vidám, elmés pohárto
szöntésekkel füszerzett lakoma zár ta be.

A diszterem ez ünnepélyes alkalommal
diszes nemzeti ruhába öltözött közönséggel
tel t meg. A földszint egyik emeltebb részén
ültek az akadémia tagjai. Jelen volt többi
között az ország bibornok prímása, Lono-
vics és Bartakovics érsekek , Pai t ler váczi
püspök, Mailáth György kanczellár, jb. Sina
Simon, gr. Károlyi István és György, gr .
Apponyi György s az igazgató tanács t ö b b
tagja, káptalanok, városok, iskolák s kül-
földi tud. intézetek képviselői, a m a g y a r
felső- és alsóház számos tagja stb.

Szóval: a tudománynak épült házat méltó
diszszel és fénynyel avatta fel a nemzet-
Legyén rajta az ég áldása!

G 19

Az országgyűlés ünnepélyes megnyitása.

Decz. 14-dikén reggel 10 órakor nagy
számmal gyűltek össze az ország rendéi, a
felső tábla és képviselőház, a budai várlak
tróntermében. A trónterem egészen megtelt,
de miután karzata nincs, a közönség nem
vehetett részt az ünnepélyben.

A megnyitási ünnepélyben részt vett ta-
gok közül — irja a „Hon" — sokat jegyez-
tünk meg a 61-diki ellenzékből is, kik ezut-

várkápolnában az istenitisztelet, mely tizen-
kettedfél órakor végződött.

Ekkor a várudvaron felállított zenekar
a néphymnuszt hangoztatván, megnyíltak a
királyi lakosztály termei, s az előirt szertar-
tásos rendben megjelent az udvari kiséret a
trónteremben, középett jött az uralkodó
fedetlen fővel, kit átalános éljenzés fogadott.

Az uralkodó lángszinü magyar tábornoki

Egyes mondatok hangos és ismételt él-
jenzéseket idéztek elő; igy, midőn Ö Felsége
Magyarország területi épségének helyreállt
tásáról szólt, midőn Erdély és Horvátország
képviselőinek a pesti országgyűlésen leendő
megjelenését ígérte, midőn kimondá, hogy a
jogeljátszás elmélete többé reánk alkalmaz-
tatni nem fog, midőn a februári pátenst fel-
függesztő szeptemberi manifestumra áttért.

Az országgyülés megnyílása emlékére. (1865. decz. 14.)

tal a S trónnal szemközt többnyire egy cso-
portban álltak, mint: Ács, Besze, Bobory,
Ghyczy, Ivánka, Jámbor, Jókai, Károlyi S.,
Nyáry, Patay, Ráday, Simonyi, Szaplonczay,
Thalabér, Tisza K. és Lajos, stb. A mágnási
osztály láthatólag túlnyomó volt. A terem kö-
zepén felállított pompás trónmennyezet négy
•szegletét nemzeti szinü tollforgók ékesítek.

Tizenegyedfél órakor kezdődött meg a

dolmányt viselt, s a trónra föllépve, magas
kócsagtollas nyuszt kalpagát föltéve.

Arcza nyájas, de élénk izgalmat tanusi-
tott, a pillanat históriai fontossága reá ép
oly hatással látszott lenni, mint a rendekre.
— Az üdvözlő éljenzés elhangzása után,
felolvasá a trónbeszédet, tiszta, kitűnő ma-
gyarsággal; s mondataiban nemcsak a sza-
vak értelme, de azok érzése is kivehető vala.

Ámde méltányló éljenzést keltett azon
szavaival is, mikben tudtul adá, hogy biro-
dalma egyéb országainak alkotmányt adván,
azokat is alkotmányos módon kívánja kor-
mányoztatni. Ez is minden oldalról jövő
helyesléssel találkozott.

Viszont tiszteletteljes meggondolással
fogadtattak azon részéi a trónbeszédnek
mik a 48-iki törvények revisiójáról beszél-
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nek, bár végül ismét kitörő hódolatnyilvá-
nulást idézett elö azon biztosítás, hogy min-
den alkotmányos mődositásnak nem hata-
lomszó, de kölcsönös egyetértés és kiegyező
megfontolás utján kell elintéztetni.

A trónbeszéd felolvasása után Ü Felsége
ismét levevé fövegét, s a rendek háromszo-
ros éljenzését megindult arczulattal több-
szörösen üdvözlő főhajtással viszonozta.

T é l e n .
— Hahó! hahó! — Talpra peczérek,lovászok,

vadászlegények! Hívjátok össze a hajtókat,keres-
sétek elő a waffenpassomat; le a kürtökkel a
szegekről, elő a puskákkal a szegletekből, ki az
ebekkel az ólakból. Nyergeijetek, vadászni
megyünk.

— Adjátok ide a farkasbundámat. Tiszto-
gassátok meg a deszkaszánkót, adjátok ki a csör-
gőket-a kamarából. Jancsi, fogj be. — No leányok,
a ki felfogadja, hogy jól beburkolódzik, megszán-
káztatom.

— Gyermekek, hallgassatok ide. — Peri
lehozza kerekes rokkámat a padlásról, Ilka pogá-
csát gyúr, a többi az asztalt üli körül és tollat
foszt. De széjjel ne fújjátok! — Aztán én elmesé-
lem Argirus királyfi meg tündér szép Ilona me-
séjét. — Jó lesz?

— Igazán, tekintetes rendező-bizottság, nem
tehetem. Méltóztassék meggondolni: vikszolás,
fűtés, világitás, szolgálat, a roppant adó, — aztán
az egész városban egy bálterem van az enyémnél
különb, de azt ötszáz forintért adják. — Igazán,
kétszász forint egy éjszakára a legkevesebb, a
mit kérhetek.

— Uraim! Mórok, Gusztávok, Albertek,
Károlyok, Kálmánok, és ti többi szorgalmas han-
gyái az irodalomnak, írók, szerkesztők és kiadók,
könyveket ide és előfizetési iveket! Addig tessék
mozogni, mig jó kedvem van. Azután pisztolylyal
sem csikarnak az urak tőlem egy forintot.

— Adjatok, az Isten nevére kérlek, adjatok
egy szál meleg ruhát, egy kanál levest. Tegnap
óta nem ettem, tejem apad, megvesz az Isten
hidege. Az istenért, egy kanál levest!

— Hozz egy hatos ára fát a grájzlertől. Há-
rom darab egy ujkrajezár. Hadd fűtsek be. Esz-
méket akarok vadászni, hogy tárczaczikket süt-
hessek belőlök. Szánkázni akarok képzelmem
sivatagán. Bált akarok adni egy iv papíron, me-
lyen betűk képezendik a colonnet, s tintával
itatott tollam lesz az előtánezos. — Mesét akarok
mondani; de ne féljetek, lesz benne egy kis igaz-

i£r is .
Szerencsém, hogy tárgyért nem kell messze

fáradnom. Csak ablakomat nyissam ki: gyorsan
tolakodik be rajta egy őszhaju vendég, fehér kö-
pönyegben, bajusza dérből, szakálla zúzmarából,
orra jégcsapból, szemei hócsillagból, ruhája fa-
mohából.

Itt a tél. — Nem azon naptári évszak, mely
deczember 21-kén kezdődik, a meddig tizszer is
megfagyhat az ember, hanem a hosszú éjszakák,
hó, fagy és jég évszaka, midőn az ártatlanság
leple irigyen árulja el a vadak lábnyomait, —
midőn egyaránt fogják a czinkét gyermekeink és
orraink, — midőn a czigány dideregve mondja:
„juj de hideg van odafcin," — midőn a Jézuska
csillogó és édes ajándékokkal rakja meg a kará-
csonfát, — midőn a Mikulás elvivéssel ijesztgeti
a rósz gyermekeket, — midőn az eladó leányok
ólomból öntenek férjet maguknak, — midőn a
láthatár tűkörfényessé tisztul, az éjszaka vakítóvá
fényesedik, az ajtó csikorog s a lépés recseg, —
midőn a lég csíp, szúr és metsz, — midőn jó ember
a kutyát sem veri ki házából.

Itt a tél. — Az évszak, mely a világ legnép-
szerűbb költőjében a „Chauffons nous bien" ihle-
tét megteremte, — melyben egy félreismert láng-
ész felkiált: „Itt van a zúzos deczember, bort
igyék most minden ember," egy másik szellem-
óriás pedig meleg kályha hiányában „égő pipáját
szorongatá," — mely észak jéglelkü fejedelem-
nőjének a jégpalota dermesztő eszméjét megvivé,
a század gigászának babérait lefagyasztá, s Ma-
gyarországnak, Szilágyi által, legnagyobb kirá-
lyát adá.

Itt a tél. — A varjak nem törődnek többé
a szalmakazal tetejében meredező oázzal, — a
medve morogva húzódik meg odvában, s uzsorá-
ok példájának daczára, saját zsírját emészti, —
asfarkas tehetetlen dütivel ordit az élő lénytől

üres sivatagon, — a róka pedig egy hóba vájt
lyukból kikandikálva gyönyörködik a vadász kín-
ján, ki kétségbeesetten dörzsöli fris hóval, elfa-
gyott orrát s füleit, és odaadná fegyverét egy
csésze krampampuliért.

Itt a tél. — Ellenállhatlan erővel rohant és
semmisített meg egy szép országot, a növények
országát. A vándor déli álmát beárnyazott töl-
gyek elhullaták leveleiket, a kertész kedvenczeit
letöréssel fenyegeti a zúzmara, a rengetegben
száraz ágakat csapkod egymáshoz az északi szél.
A kerti lak ereszéről jégcsapok függnek alá, az
ablak üvegeit jégvirágok borítják, a szarvas kin-
lódva rágja a havat a befagyott tó mellett, s a
részeg kertész életveszélyek közt bukdosik alá,
az üvegház meredek lépcsőin.

Itt a tél. — A recsegő kandalló-tüzek, a sült
gesztenye, a disznótorok, menyegzői lakomák,
hangversenyek, farsangi bohózatok, és a nyári
ruhák zálogházba vándorlásának idénye, — őrálló
katonák átka. vendéglősök áldása, divatárusnők
barátja, czigányok ellensége, madarak üldözője,
zongoravirtuózok kincsbányája, bálkirálynők el-
dorádója, újdondászok végsegélye, postakocsisok
gyilkosa, házmesterek felgazdagitója, hajlék nél-
küli szegények kétségbeesése.

Ide a képes-könyvekkel! Hadd olvassuk el:
hogyan korcsolyázik a franczia császárné, hogy
mentik meg uj-foundlandi kutyák a bernáthegyi
hóba temetett utazókat, hogy visz át két Caesar
az Alpeseken egy-egy roppant sereget, hogy ke-
resi fel a muszka czár maczkót saját hajlékában, s
mi módon lesz egy franczia szabólegény, egy hó-
ember összelapátolása által néhány napra világ-
hírűvé.

Vagy vegyünk elő okosabb — azaz komolyabb
könyveket, p. o. Aragot s olvassuk el ennek az
egész természetet felölelő munkáiból az érdekesb
adatokat, például:

Mióta a hidegség fokairól hiteles statistikai
adatokkal birunk, Celsius hévmérője, különböző
országokban, következő megállapodást mutatott
a fagyponton alól: Francziaországban 31 fok 3
vonal, Nagybritanniában 20 f. 6 v., Hollandia és
Belgiumban 24 f. 4 v., Dánia és Skandináviában
55 f., Oroszországban 43 f. 7 v., Németország s
az osztrák birodalomban 35 f. 6 v., Olaszország-
ban 17 f. 8 v., a Pyrenaei félszigeten 12 fok. —
Legnagyobb hideg volt Parisban 1795. jan. 25-én
23 f. öv.. Brüsselben 1776. jan. 28-án 21 f. 1 v.
Londonban 1796. decz. 25-én 15 fok. A legalacso-
nyabb fok, melyet valaha a szabad légbe függesz-
tett, és minden idegen behatástól gondosan őrzött
hévmérő, földtekénk felszínén mutatott, 58°.

A folyamok — közópszámitás szerint, mert
minél sebesebb a folyam, annál nehezebben áll
be, — 6 foknyi hidegnél kezdenek befagyni. 5
centimeternyi vastagságú jég megbirja az embert,
9 c. v. a lovast 13 c. v. egy 8 fontos ágyút 20 c.
vastagon nehéz ütegek bátran mehetnek keresz-
tül, s 27 c. vastagnak kell lennie, hogy a legtö-
möttebb sokaságot s a legnagyobb terheket meg-
birja.

Ha a számoktól irtózunk, a következőket
olvashatjuk betűkben :

Európában körülbelül jan. 9. 10-diken van a
legerősebb hideg, melyet mintegy 28-dikáig eny-
hős idő követ. Aztán rendesen ismét erős hideg
van febr. 17-ig. — A legenyhébb telek ezek vol-
tak: Régi krónikák szerint 584-ben oly mérsékelt
tél volt, hogy a rózsa januárban nyitni kezdett;
838 január és februárban többször mennydörgött,
8 a nap melege kiszárította a földet; 1172, január
végén fészkeltek s februárban költöttek a mada-
rak; 1204. januárban nyárban nyári meleg ural-
kodott; 1421. aprilban érett a szőlő s 1585 hús-
vétkor kalászban álltak a vetések Francziaország-
ban, végre 1622-ben a tél oly szelid volt, hogy
Németország legészakibb részén sem fűtöttek, s
februárban virágoztak a fák. — Atalában pedig
sokkal ritkább az enyhős, mint a szigorú tél.

Vagy keressünk magunkhoz közelebb észle-
lési tárgyat, s járjunk utána: vájjon alapos-e azon
vélemény, mely szerint Európa s különösen Ma-
gyarország égalji viszonyai egy idő óta nagy
változást szenvedtek; a földmives nem tud többé
az időjárásra számítani, a tudós megdöbbenve
látja észleléseinek targonczáját felborulni, s a
laikus reszketve néz egy közel iszonyú természeti
forradalom elé, melynek kétségkívül mi, sze-
gény földhöz ragadt emberek leszünk első áldo-
zatai.

Mairan, Buffon, és Bailly azt állítják, hogy
csakugyan tetemes átalakulás történt; a nap, mely-
nek melege nélkülözhetlen reánk nézve, napról
napra kisebb arányban bocsátja hozzánk jótékony

sugarait, s ugy vagyunk, mint a ki nem érvén be
a kamatokkal, tökéjéhez nyúlt.

Átalakulás Fourier szerint is történt az
igénytelen égitesten, melyet mi a mi földünknek
nevezünk, holott tulajdonkép ő nevezhetne minket
övéinek, de oly kis mérvű, hogy Buffon azon álli-
tása, miszerint mihelyt a föld belsejében még zűr
korából fennmaradt izzótüz magát felemészti,
nem marad más hátra, mint behunynunk szemein-
ket és megfagynunk. — Merő ábránd; annál in-
kább, mert Fourier szerint azon légkörben, hol
földünk a nap körüli útját megtenni szokta, ha a
nap egyszerre csak megszűnnék is lenni, a hév-
mérő legfölebb csak 50—60 foknyira szállna a
fagypont alatt. A mi kis átalakulás éghajlati vi-
szonyainkban észrevehető, nem tulajdonithatjuk
hát egyébnek, csupán napunknak, vagyis azon
átalakításnak, melyet a föld felszínén, földek fel-
törése, erdők kivágása, mocsárok kiszárítása steff.
mindennapi dolgok, által magunk vittünk véghez.

A világot felforgató forradalom miatt tehát
nyugodtan alhatunk, kivált ha jó futott szobánk
van, mint ama rendkívül erős télen, midőn szu-
ronynyal takaróztunk és bombával fűtöttünk,
midőn egy szál szürke köpenyegben s nyári nad-
rágban őriztük a győri sánezokat s táboroztunk
a Tiszavonalon, — vagy ama másik — enyhébb
mégis sokkal nehezebben, midőn tanyáról tanyára
menekültünk, üldöztetve, mint valamely gonosz-
tevő.

De félre e vérfagyasztó képekkel, s miután
halottaink emlékezetét, édes bus érzések közt
megünnepeltük, ünnepeljük meg a Jánosok, Ist-
vánok emlékezetét, járjunk utána: hol gyúrtak
omlós pogácsát, hol sütöttek finom oldalast, hol tud
a háziasszony a jó forró thea töltögetése közben
legédesebben csevegni és mosolyogni ?

Látogassunk el a rórátékra, s gondoljunk
vissza szent borzalommal gyermekéveinkre, midőn
az ájtatos nénikék ruháit összevartuk, imaköny-
veiket Flórencz és Lion történetével felcseréltük,
s arezukra viz helyett tintát fercsegettünk. Láto-
gassunk el az éjféli misére, gyönyörködjünk má-
sok gyönyörűségében, épüljünk épülésén, s vi-
gyázzunk, hogy haza menet nagyokat ne essünk
a sikos jégen.

Karácsony máaod napján hívjuk ebédre jó
barátinkat, mondjuk el a jó öreg Szirmaival, hogy
dorgálta meg híveit az egyszeri ácsi pap: ,,a ke-
zetek a kulacson, a szemetek a kalácson, kár
Ácson a karácson", délután hallgassuk végig az
öreg Feri bácsi adomáit, tán a pipa sem esnék neki
jól, ha el nem mondhatná: hogy ette meg palati-
nális huszárhadnagy korában , boldogult Jó-
zsefnádor asztalánál a gipszfigurát ezukor-
sütemény helyett, s hogy találkozott Schön-
brunban Napóleon szalmaözvegyével: „Hej! gyer-
mekek! akkor én elvehettem volna Mária Lui-
zát." — „Ugyan mért nem vette hát el, Feri
bácsi?." — ,,Mert nem jött volna hozzám". — Este
pedig a gyermekek kedveért lutrizzunk egyet —
dióra. — Vagy ha nagy városon lakunk hol efféle
bohóságok póvli czikkek, látogassunk el színhá-
zak, bálok, hangversenyekbe, delnökhez, akiknek
— mint Sárosy mondja — szivében tél vagyon,
deli férfiakhoz, kiknek lelkét a részvétlenség fagya
dermeszti, s melegítsük fel magunkat az előíté-
letek s ferdeségek elleni küzdelemben. *

Úgyis újra lejárt egy év. Elérkezett a leg-
ünnepélyesb est, naptári étünk utolsó estéje.
Egyik kezünknél fogva szent Szilveszter huz a
múlt felé, a másikat szent Vazul fogja, és szebb
jövő Ígéretével kecsegtetve mutat előre. Az óra
éjfélt üt. A világ egy évvel idősebb lett. A gyer-
mekek kézzelfoghatólag ugranak át az uj évbe,
mi pedig félig megkönyebbülve s félig aggódva
várjuk be a reggelt, mely vagy azzal kezdődik,
hogy ablakunkon kántáló gyermekek kiabálják be,
hogy „itt az uj esztendő, vigságszerző, mostkezdő-
dig, most újul," — vagy azzal, hogy szobatiszto-
gatókon kezdve, a házmesteren keresztül, egész a
kávéházi pinezérig, egy légió felebarátunk kivan
drága,,boldog uj évet" erszényünknek.

Hát ti igénytelen lakói Siberia végtelen si-
vatagának, ti fókaevő eszkimók, irámgim dajkálá-
sára szorult lappok, s ti mind, mostoha gyermeki
az emberiségnek, kiket oda czövekelt a gondvise-
lés, hol az északi fény terem és Ross kapitány
hajóit óriási jéghegyek közé szorította az iszo-
nyatos hideg: értitek-e ti, hogy van egy magasz-
tosabb czél, melynek keresésére minden uj évben
uj ingert kell találni az isten képére teremtett
embernek, — látjátok-e a feneketlen mélységet,
melyben a múlt év minden sszenvedését bedobál-
hatjátok, s az óriás bérczet, melyről mosolyogva
tekint alá a jövő, hiszitek-e, hogy igy lesz akkoj

is, midőn a halál fagyos keze bezárja mögöttetek
a viszontag-ágok ajtaját, s az örök élet örök ta-
vaszinak kapuit nyitja meg — nem dermesztette-e
meg bennetek szivet, lelket, e rémes csillogásu
égalj, — éreztek, láttok, hisztek-e ti valamit?

Es ti boldogtalan számüzötteia hazaszeretet-
nek: tápláljátok-e még kebletekben a magasztos
eszmék hevét, nem feledtétek-e el, megszokhatlan
idegen országok hótömkel egében az édes otthon
kellemes napját, hiszitek-e, hogy minden borura
derű, minden szenvedésre vigasztalás, minden
télre tavasz következik ? Kunsági.

A kubii nők termékenysége.
Kuba sziget belsejében a fehér fajú nők ter-

mékenysége, mint Ramon de la Ságra írja, még
sokkal nagyobb, mint a fővárosban. Az ő vizsgá-
lódásai három városra szorítkoznak. Minthogy a
10 12 gyermekü házasságok rendkivül nagy
számmal vannak, tehát csak azokat jegyezte fel,
melyek 12-nél több gyermeket számítanak. Trini-
dadban, mely város 14,464 fehér és színes lakost
számlál, egy házasságot talált 24 gyermekkel,
kettőt 21; egyet 18 (ezek között 14 még élő),
egyet 16 (ezek között 13 még élő), kettőt 15 (ezek
között 13 még élő), tizet 13 (az egyik családnál
mind élő) gyermekkel; tehát a 16 házasság 260
gyermeket számlált, és igy egy házasságra átmé-
rőlég több mint 15 gyermek esett. Santi-Esperita
városban, mely 12,850 lakost számlál, egy házas-
ságot talált 26 gyermekkel, egyet 24 (ezek között
19 még élő), egyet 23, kettőt 22 (az egyik csa-
ládban mindnyájan élő., a másikban csak 9 élő),
egyet 20, egyet 19, hármat 18, kettőt 17, egyet
16, egyet 14 (ezek között 13 még élő) és egyet
13 gyermekkel. Ezek szerint tehát a 15 házasság
287 gyermeket számlált, mely összegből egy há-
zasságra átmérőleg több mint 19 gyermek esik.
Villa Clara városban, mely 10,511 lakost szám-
lál, egy házasságot talált 23 gyermekkel (ezek
közöl 3 szüléssel 7 jött a világra), egyet 22 (ezek
között. 15 még élő), egyet 21 (ezek között 15 még
élő), egyet 20 (ezek között 15 még élő), egyet 20
(ezek között 14 még élő), kettőt 18 (mindenikben
15 még élő), egyet 16 (ezek között még 8 élő),
hármat 14 (az egyikben 9, a másikban 10, a har-
madikban 12 mág élő), és kettőt 13 gyermekkel,
így tehát a 12 házasság átmérőleg 206 gyerme-
ket számlált, miből egy házasságra több mint 17
gyermek esik. Az utóbbi városban egy házas pár-
nak (a férfi 88, az asszony 85 éves volt) 85 uno-
kája és 100 ősunokája volt. Santiago de Cubában
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ugy látszik, hogy a termékenység még nagyobb.
Az alig 7000 fehér lakost számláló Trinidadban
1853-ban 123 fehér család találtatott 8—10 élő
gyermekkel, melyek között 30 felnőtt ikerpár volt.
Sok kubai nő 13 eves korában már anyává lesz és
némelyek 50 éves korukig is megtartják termé-
kenységüket. Megjegyzésre méltó még, hogy a
sziget belsejében a legtöbb asszony, daczára a
nagy számnak, maga táplálja gyermekeit. B. L.

Burgonyafőző-készülék.
Britain legközelebb egy uj burgonyafőző-

készüléket talált fel, mely vastag bádogból van
készitve, és minden közönséges üstbe beilleszt-

Burgonyafőző-késziilék.

hető. Ezen edény feneke több helyen keresztül
van lyuggatva, hogy a viz belefolyhasson; s hogy

a földön is jól állhasson, fenekéhez forrasztott
három lábbal van ellátva.

A pléh-fazék felső szélén köröskörül egy
kiálló gyürüforma toldalék van, melynélfogva a
külső üst felső szélén nyugszik, fedele egészen
szorosan záródik. Egy második fedél, mely csuk-
lókkal van ellátva s egy szétszedhető pléh-cső,
mely a kifejlődő gőzt a kéménybe vezeti, szintén
toldalékai ezen uj készüléknek. — A gőzt kive-
zető cső ugy van készítve > hogy hosszabbítani
vagy rövidíteni és akárhova illeszteni lehessen,
sőt az utóbb említett felső fedéllel egészen mel-
lőzni is lehet.

Azon előnyök közé, melyen ezen uj készülék
által elérhetők, számitják először is azt, hogy a
burgonya rövidebb idő alatt megfő, a viznek le-
szűrése egészen feleslegessé válik, a mennyiben
a lyukas fenéken átcsurogva az üstben marad,
továbbá, hogy a teljes megfőzés után is még
sokáig megtartja a burgonya melegségét és nem
hűl ki olyan hamar, mint az eddig használt kö-
zönséges fazekakban.

' E g y v e l e g .
— (A viz befolyása a főzelékek fövésénél).

Ha a főzeléket egy részt lepárolt vizben, másrészt
megsózott vizben fizzuk meg, a két étel között
mind ízre, mind szagra, mind pedig finomságra
nagy különbséget veszünk észre. A tiszta vizben
főzött főzelék távolról sem bir azon jó ízzel és jó
szaggal, melylyel a sós vizben főzött, és ez oly
fokig terjed, hogy például a hagyma, mely lepá-
rolt vizben főtt meg, úgyszólván izetlen és szagat-
lan, holott a sós vizben főzött hagyma, sós izétől
eltekintve, bizonyos ezukorféle izzel és kellemes
erős hagymazamattal bír; és ezenkivül még több
oldható anyagot tartalmaz. Oly viz, mely súlyá-
nak '/,25-od része sót tartalmaz, sokkal alkalma-
sabb a főzelékek főzésére, mint a tiszta viz; mert
sóhozzátétel által a viz oldó ereje megkisebbitte-
tik, s ennélfogva nem húzza ki a főzelék oldható
részeit annyira, mint a tiszta viz; de ezenkivül is
a főzeléknek több finomságot, ízt és zamatot köl-
csönöz. Innen lehet magyarázni azon körülményt,
miért oly előnyös azon eljárás, ha a főzelékeket
sózott vizben főzzük: és honnan van az, hogy a
sót üan vizben főzött főzeléknek főzés után nem
vagyunk képesek azon jó izét, zamatát és finom-
ságát utólagos sózás által előállítani, mely annak
sózott vizben főzés alkalmával tulajdona. B. L.

Vasárnapi beszélgetés.
(Örömnapok. — A király megérkezése, fogadtatása. —
Kivilágítás. — Díszelőadások. — Fáklyásmenet. — Az

országgyűlés megnyitása )

Pest, deczember 16-án.
A király Buda-pesten van!
Múlt kedden a déli órákban ünneplő tömeg,

özönlött a testvérfőváros utczáín s téréin.
A vasúttól a királyi várpalotáig diadalivek,

•drága szőnyegek, virágfüzérek, a magyar korona
tartományainak 8 a megyéknek czimere:, zászlók,
lobogók, szépséges nőfej ékkel ékesített ablakso-
rok, vidáman zajongó nép alant, diszruhás férfiak,
ifjak s gyermekek katonás rendben: jelzek a föl-
séges ur útját.

A távolban kelt moraj riadó éljenekké foko-
zódott, melyek a huszár-tábornoki egyenruhában
diszlő királyt fogadák, s folytonosan kisérék. A
vonat egyszerű volt; egyszerű legalább azon
örömhöz képest, mely üdvözlő harsogásban, kucs-
mák s fehér kendők lobogtatásában, stb. találta
kifejezését.

A daliás bandérium nyitá meg a vonatot.
Azt hiszem, ha egy óriási retortába mind

belegyömöszölik a lajthántuli tartományokat :
ilyen lovasokat nem tudnának előteremteni; pe-
digt csak váltókon lovagló ügyvédekből, széken
paripázó hivatalnokokból s magánosokból alakult
e gyönyörű csapat, melynek kardos, kócsagos,
aarkantyus, vitézlő alakjai: éke83zólóan hirdetek a
magyarnak lóra-termettségét. Egyik sem tarto-
zott azon görbe hátú, angolhatnám, szűkmellü
„tanuJt" reiterek közé, kikkel hébekorba találko-
zunk. A lovak is érezték, hogy ember ül a hátukon
a nem polkáztak, hanem délezegen, nemes tűzzel
hordák e hevenyészett huszárokat.

T A R H A Z.
A léptetve haladó csapat után következének

a pesti főpolgármester és főbíró, egy más kocsiban
a főtárnokmester b. Sennyey Pál s nyomukban,
egyszerű udvari hintóban, Ő Felsége, ki nyájasan
mosolyogva köszönt jobbra s balra.

E perezben a példái rend megbomlott.
A királyi fogat elhaladván, az éljenző soka-

ság hatalmas áradat gyanánt törte át a rendre
ügyelő ifjakból álló őrséget s rohanva rohant a
fejedelem kocsija után, ugy, hogy az udvari, pol-
gármesteri, városbirói s főúri fogatok minduntalan
megrekedtek s csak nagy nehezen birtak a hullámzó
embertömegben előrehaladni. A városi huszárok
meg, túlságos buzgalomtól ösztönöztetve: itt ott
vitézül közéje sarkantyuzták táltosaikat a néző
sokaság közé. Asszonyok s gyermekek rikácsolva
kerestek szabad utat se sorok irója fennyen dicse-
kedik vele, hogy egy termetes, jajveszéklő mamát
siránkozó lánykájával együtt ölbe kapott s egy
kapualjában lerakván őket, „két életet tudott
megmenteni."

A várpalotában, nyomban rá Iiogy O Felsége
megérkezék, azonnal megkezdődtek a tisztelgé-
sek. Az ország legfőbb tisztviselői s zászlós urai,
ősi neveknek ősz s ifjú hordozói, az ország pri-
mása e a főpapság, a testvérfőváros elöljáróságai
s az országgyűlés két háza, a főrendek és nép-
képviselők, a katonai parancsnokság stb. hódolva
jelentek meg a fejedelem színe előtt.

Az idő, mely eddig verőfényes volt, hirtelen
beborult s hajlandók vagyunk hinni, hogy mint a
múlt, tikkasztó nyáron esőt: ugy most, a havat
szomjazó magyar földre magával hozta a király
a fehér áldást, mely széles pelyhekben lebegett
alá tetőre, kövezetre, ernyőkre a kalapokra.

Este fénytengerben úszott a város.
A havazás, mintha csak parancsolták vagy

helyesebben, mintha kérték volna: megszűnt s a
főváros különféle pontjain történt kivilágitási
előkészületek nem vesztek kárba. Festői benyo-
mást tettek a vigadó homlokzata, a dunasor
sugárzó palotasora, Heckenast és Emich nyomda-
intézete, a gőzhajó-épület s a német színház,
mely meszevilágló transparentekben mutatott
arczképeket s allegóriái alakokat, mig az épület
csúcsán Szent István koronája ragyogott a fő-
város felett. Tömérdek nép s végtelen kocsisor,
szüntelen éljenzugások közt, hömpölygőit téren s
utczán. A lelkesültség legmagasabbra hágott,
midőn O Felsége kétfogatu hintóban s csekély
kisérettel jelent meg.

A nemzeti színház díszelőadása az volt a szó
legtündőklöbb értelmében. Kivül-belől fényben
úszott az. A gáz, ékszerek s legfőkép — udvarias
ujságiró létünkre ezt kell vala legelői említenünk
— s legfőkép a bájos hölgyvilág ragyogó szemei
ünnepi derűt hintettek el a nézőtéren. A fejedel-
met, midőn az ízléssel földiszitett udvari páholyba
lépett: falrengető üdvkiáltások fogadák. Mindenki
fölállt, nő s férfi egyaránt s perczekig,, tartott a
harsány szavu, őszinte hódolás, melyet ü Felsége,
gyakran előrehajolva, észrevehető megilletődéssel
köszönt meg.

Az országgyűlés megnyitási ünnepélye volt
kimagasodó csúcsa az országos örömnek. Ő Fel-
sége a várpalotában ejté" a bizalomról, jó akarat-
ról s e nemzethez valő igaz szeretetről tanúskodó
trónbeszédét. Este pompás fáklyásmenettel tisz-
telgett Budapest a fejedelemnek.

S e szertartással kitárulnak a törvényhozó
testület gyüléstermeinek kapui. Az ország áldása
kíséri oda a képviselőket s az Isten áldása is rajtok
lesz, mert a nép szava, Isten szava. Forgó János.
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Irodalom és művészet.
*• (Az akadémia által pályakoszoruzott mun-

kák.) Az akadémia 200 aranyos nagyjutalma ez
évben mathematikai osztályának jutott. E jutal-
mat Pttzvall Ottó „Géptana," s Vész Ármin
„Felsőbb mennyiségtana" közt osztottak meg, a
Marczibányi-féle 40 aranyos jutalmat pedig Wen-
ninger Vincze „Politikai 8zámtan"-ának Ítélték
oda. — A Sámuel-dijjal a nyelv- és ezéptudo-
mányi osztály Kriza Jánost a székely nyelvjárás-
ról szóló s a „Vadrózsák" I. kötetében megjelent
érteke7éseért, s Brassai Sámuelt magyar mon-
dattanáért tüntette ki. — Lucanus Pharsaliájának
legjobb magyar fordítására kitűzött dijat 9 pá-
lyázó közül Baksay Sándor ref. lelkész nyerte
Csanádban. Dicséretet nyert a 2-ik számú pálya-
munka, melynek szerzője Laky Demeter, prae-
montrei kanonok. — Az 1000 forintos vámügyi
pályázatra három joles munka érkezett; ezek kö-
zül legjobbnak találták a bírálók az 1. számút,
melynek jeligés levele fölbontatván, szerző gya-
nánt Knutz Gyula, egyetemi tanár neve tűnt elő.
— A Nádasdy-dij, valamint a többi jutalmak,
átalános becsesei bíró pályamunkák hiányában, ez
évben nem adattak ki.

** (Az Eszterházy-képtárt), mely most fővá-
rosunk legnagyobb művészi nevezetességét ké-
pezi, az akadémia palotája felső termeiben e hó
12-kén megnyitották s bár teljesen rendezve még
nincs, néhány napig nyitva lesz a közönség szem
leletére. A második emeleti folyosó jobb oldalán
van a képtárba a bejárat, mely rölött az Eszter-
házy-család czimere diszlik. A termek, többnyire
felső világítással, képtárnak nagyon alkalmasak s
Csinosan is vannak diszitve, a tálak meggyszin, a
boltozatok világos festéssel Külön-külön termek-
ben vannak a spanyol, o'asz és németalföldi
iskola terméke', s e termek az akadémia palotája
homlokzatának két emeletét foglalják el. melyekbe
pompás szürke márvány lépcsőzet vezet. E képtár
oly kincse most Pestnek, mely a művészi neveze-
tességek tekintetében is egy rangra emelni segíti
a külföld legnevezetesebb városaival.

** (A philharmóniai hangverseny), melyet ma,
17-kén, fél egykor rendeznek a vigadó nagyter-
mében, a nemzeti szinház megerősített zenekara
közreműködése mellett Erkel ITerencz vezetése
mellett fog tartatni, s teljes programmja a követ-
kező. Első szakasz: 1. Toccata, Bach Sebestyén-
től. 2. Induló, Mihálovics Ödöntől. (Először ada-
tik.) 3. Symphonia (A-dur) Beethoventől. Második
szakasz: 4. Dante-Symphonia (Első szakasz: A
pokol) Liszt Ferencztől. 5. Magándal, Hatndel
„Rinaldo" czimü dalmüvéből, énekli Carina.
6. Rákóczy-induló, Berlioz átirata szerint.

= (A „Magyar Sajtó" megszűnt), s hamvai-
ból egy uj lap támadt, mely e hó 12 kétől kezdve
„Magyar Világ" czimmel Székely József szer-
kesztése mellett naponkint jelenik meg. Ludassi
Mór, ki a Magyar Sajtót megvette, e lap előfize-
tőinek az emiitett uj Dapilapot küldi meg illendő
kárpótlásul. A „Magyar Világ" előfizetési ára
különben egy évre 16 ft., a „Debatte" előfizetői
pedig 5 forintért kapják meg.

— (Uj orvosi lap.) Biztos kutforrásból tud-
juk, hogy jövő évi januártól kezdve Pesten egy
„Hasonszenvi Lapok" czimü orvosi havilap fog
megjelenni. Szerkesztője s kiadója a pesti körök-
ben dicséretesen ismert szakképzettségű homoeo-
patha gyakorló orvos, dr. Szontagh Ábrahám lesz.
Előfizetési dija egész évre 6 forintra van szabva.

— (Hajdúsági naptár.) A B. Papp Lajos ál-
tal szerkesztett s Debreczenben Telegdi bizomá-
nyában megjelent „Hajdúsági naptár" a jövő
1866. évre is megjelent. Ezen 4-dik évfolyam is
ügyesen van összeállítva, s mind tanulságos,
mind mulattató része ugy van megválogatva,
hogy e könyv az olcsó népnaptárak között méltó
helyet foglal el. Természetes, hogy a hajdúsági
érdekeknek külön rovatok vannak benne szentelve.

** (Uj zenemüvek.) Rózsavölgyi és társánál
legközelebb következő uj zenemövek jelentek
meg, melyek a Patti-hangversenyekkel össze-
függésben némi alkalomszerűséggel is birnak.
„Hahota-dal" Aubertől, Patti Saroltának ajánlva,
ki azt pesti hangversenyei alkalmával a közönség
nagy tetszése mellett éneklé. Ára 80 kr. — „Valse
de Patti." Zongorára szerzé Kovalcsik A. Ara
80 kr. — „Patti-polka." Kovalcsiktól. Ára 40 kr.
— „Blacksmith variations." Hiindeltől. Zongorára
átírva Jaell Alfréd által. Ára 40 kr. — Treich-
liriMérnél megjelentek: ,,Szereflek én egyetlen egy
virágom." Zongorára átirva Vidéky Béla által.
Ara 60 kr. — „Csehbogár- csárdás." Zongorára
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átírta Németh J. Ara 54 krajezár. — Kuglernél:
„Harangvirág." Ábránd, Mihály Ignácztól. Ára
80 krajezár.

** (Érdekes történeti mü) jelent meg a napok-
ban Ráth Mórnál: „Mária magyar királyné, II.
Lajos özvegye." Irta Juste Tivadar, francziából
fordította Szász Károly. E kötet ujabb járulék a
Ráth Mór által időközönkint kiadott külföldi tör-
ténelmi müvekhez.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
f (A pesti kertészeti kiállításra vonatkozó-

lag,) mely a karácson-ünnepek alatt fog tartatni,
a kiállítás rendezősége jelenti, hogy már az eddig
érkezett bejelentésekből is reményleoi lehet, hogy
a nemzet képviselőinek emelendő hazai kertész-
gazdászati iparunk karácson-f'ríjt, ha nem is
egyenkint az egész ország minden vármegyéjének,
de a haza nagyobb számú vidéke iparának hü tük-
re leend. A rendezőség egyszersmind fölkéri a
gazda és a kertészkedő közönséget, hogy összes-
termékeinek nyers és házilag vagy iparosán fel-
dolgozott mutatványait minéi nagyobb mérvben
beküldeni sziveskedjék, mert felhasználva jelen
kedvező alkalmat, az egyesület gyakorlati c?éljá-
nál és feladatánál fogva oda óhajtaná irányozni
ezen kiállítást, hogy a kiállítandó mutatványok
után adásvételi szerződések is köttethessenek ipa-
runk jövedelmeztetésére, — és hogy ekként az
időben fővárosunkban mulató külországi tekinté-
lyek érdekbe vonásával nyers és iparos termé-
keinknek a külföld piaczait is megnyerni alkal-
munk legyen, a kiállítandó mutatvány-tárgyak
árusítva és a rendelkezés alatti összes készlet
mennyiségének megjegyzésével legfeljebb f. dec.
hó 20-ig Pestre a köztelekre küldendők.

x* (Gőz-favágó gép.) Az Újépület mögött
Luczenbacher Pál „Amerikai gőz-favágó gépet"
állíttatott föl, mely a beállott hideg napok alkal-
mával igen hasznos szolgálatot tesz a közönség
azon részének, mely a fa felvágatását gyorsan
akarja eszközölni; e gép ugyanis 20 perez alatt
egy cl fát vág föl, honnan azt jutányos áron a
megrendelők lakására el is szállítják.

Közintézetek, egyletek.
= (A magyar tudományos akadémia uj juta-

lomtételei.) A nyelv- és széptudományi osztályból:
1) A gróf Teleki József-féle drámai jutalomért
1867-re vígjátékok pályáznak. Jutalma 100 arany.
Határnap 1866. dcz. 31. —2) A gróf Karácsonyi-
féle drámai jutalomért 186f',7-benszomorujátékok
pályáznak. A jutalom 400 arany csak önálló be-
C8Ü munkának adatik ki. Határnap 1867. dec. 31-
ike. — 3) Kívántatik elbeszélő költemény, a ma-
gyar történetből vagy mondából vett tárgy fölött,
jutalma az ifj. Nádasdy Ferencz által néhai gr.
Nádasát/ Tamás nevére tett alapítványból 100
arany. Határnap 1867. május utolsó vasárnapja.
— 4) Mi befolyással volt az ó classicismus a ma-
gyar költészetre, a legrégibb időktől kezdve? Ju-
talma a (roroue-alapitványból 30 arany. Határnap
január. 31. 1867. — 5) Fejtessenek ki azon elvek
melyek uj szólásmódok alkotásánál szem előtt tar-
tandók; s mutattassék ki számos példákban, mily
káros befolyással volt és van, nyelvbeli előadásunk-
ra az idegen nyelvek hanyag vagy szolgai után-
zása. Jutalma a Marczibányi-alapítványból 40
arany. Határnap mártius 31. 1867. — 6) Kiván-
tatik a magyar igeidők elmélete a középkori, ugy
a XVI. es XVII. század irodalmi snépi nyelvem-
lékei alapján, tekintettel a legújabb kor irálytani
fejleményeire. Jutalma a Marczibányi-alapítvány-
ból 40 arany. Határnap mart. 311868. — 7) Fejtes-
sék ki a Szép természetben, művészetben és élet-
ben. Kiterjedése 12 — 15 közép 8-r, nyomta-
tott iv. Jutalma a Hölgyek alapítványából 300
forint. Határnap május 31. 1867. — A tör-
vény tudományi osztályból. Kivántatik a jelzá-
logi és telekkönyvi rendszer ismertetése, elmé-
leti és gyakorlati szempontból, — párhuzamba
állítva a jog és közhitel azon elveit, a melyeken
az európai nevezetesebb telekkönyvi rendszerek
alapulnak; továbbá indokolt kifejtése annak mily
rendszer lenne, a mellett hogy legegyszerűbb, a
magyar jog- és birtokviszonyoknak s közgazda-
sági érdekeinknek leginkább megfelelő ? Jutalma
a Sztrokay Antal alapitványból 100 arany. Ha-
tárnap deczember 31-ike, 1867. — A történettu-
dományi osztályból. Számláltassanak elő az er-
délyi külön diéták 1540-ig, s fejtessék ki azoknak
hatásköre. Jutalma a Vitéz-alapítványból negy-
ven arany. Határnap 1867. január. 31-dike. — A
mathem. és természettudományi osztályokból. 1) '

Kivántatik a Mechanika alapvonalait előadó kézi-
könyv. Kiterjedése 12 — 15 közép 8-r. nyomt. iv.
Jutalma a Hölgyek alapítványából 300 forint.
Határidő mart.31.1867. — Kivántatik a Villanyos-
ság elméleti s gyakorlati előadása. Kiterjedése
12—15 közép 8 r. nyomt, iv. Jutalma a Hölgyek
alapítványából 300 forint. Határidő mart. 211867.
— 2) Kivántatik Embertan, természetrajzi tekin-
tetben. Kiterjedése 13 —15 közép 8-r. nyomt. iv.
Jutalma a Hölgyek alapítványából 300 forint.
Határidő mart. 31. 1867. Minden rendű pályairat
a fenn kitett határnapokigaz akadémia titoknoká-
hoz küldendő, idegen kézzel tisztán irva, lapszá-
mozva, kötve a szerző nevét, polgári állását és
lakhelyét tartalmazó jeligés levéllel. Álnév alatt
pályázónak a jutalom ki nem adatik.

= (A magyar gazdasszonyok egyletének)
decz. 2-kán tartott választmányi gyűlésében több
árvaleány fölvétele kérvényeztetett, melynek
kapcsában inditványozták, hogy a tavasz elején
megnyitandó növelde női állomására felszólítás
tétessék közzé. A megválasztott szabad szállás é§
étkezés mellett 300 ft évi fizetést nyer. Az njabb
adományok elősorolása után uj tagnak bejelente-
tett Liszy Istvánná vál. tag által: igazgatónak
Horváth Regina, és rendes tagnak Liszy Bodó
Anna, Sátoralja Ujhelyről. — Több folyó egyleti
ügy bevégeztével a növelde javára 1866 dik évi
január 17-kén rendezendő tánczestély tárgyalta-
tott, melynek czélszerü részletes rendezésével
gróf Zichy Pál Ferenczné, és Damjanich János
özvegye elnöklete alatt, Hollán Ernőné, Braun
Lajosné, gr. Zichy Nándorné, Grünn Jánosné,
Simig Istvánné, Kralovánszky Istvánné és a
jegyző bizattak meg. A házi asszony tisztjére gr.
Zichy Pál Ferenczné vezetése mellett 12 egyleti
tagnő kéretik fel.

— (Kart'csonfa.) A városi árvaleány-intézet-
ben ez idén is fog fölállittatni karácsonfa. Föl-
szólittatnak tehát a nemes emberbarátok, hogy
ez alkalomra keressék meg az intézetet, illetőleg
ennek árváit (gyár-uteza 13.) kegyes adomá-
nyaikkal, miről annak idején nyilvánosan fog
számadás tétetni. — Az utóbbi időben következő
ajándékok folytak be az intézetnél : Czettner
Manó és Károly, Balogh Mihály és Blauer A.
uraktól 16 ruhára való szövetnyomat, Blaubacher
úrtól 18 pár nemez- czipő, Rödig ácsmester úrtól
egy hinta, Möszmer József úrtól fehér csinvat,
Heinrich vaskereskedő jurtól egy coaks-kályha s
tűzifa, s a légszesz-társulat igazgatóságától 20
mázsa coaks, mi ezennel köszönet mellett nyilvá-
nosságra hozatik.

Hí njság?
** (O Felsége válaszul mondott szavai, pesti

és budai ünnepélyes fogadtatása alkalmával.)
O Felsége e hó 12-diki ünnepélyes fogadtatása-
kor a pesti és budai polgármesterek hódolatteljes
üdvözlő beszédeire messze elhalló érezhangon s
tökéletes tiszta magyar kiejtéssel válaszolt, és pe-
dig az indóháznál a pesti polgármester üdvözlé-
sét a következő szavakkal viszonozta: „Örvendek,
hogy néhány hó előtt e helyen kijelentett szándé-
kom valósulhatott, önök hűségét s ragaszkodá-
sukat ez alkalommal is tapasztalhatni megelége-
désemre szolgál. Bizalommal jöttem, (kitörő
éljenzés) bizalmat várok, s mert hiszem, hogy azt
itt feltalálandom, legyenek meggyőződve királyi
kegyelmemről." — A budai hídfőnél üdvözlő
polgármester beszédére pedig a következő sza-
vakkal válaszolt: „A mily szívélyes önök hódo-
lata, oly szívesen fogadom annak nyilvánulásait.
Buda őseim laka, azért mindig kedves előttem,_s
örömmel időzöm falai között. Biztosítsák küldői-
ket, hogy hű ragaszkodásuknak megfelelő lesz
királyi kegyelmem."

** (A magyar tud. akadémia uj választásai)
a múlt vasárnap tartott nagygyűlés alkalmával a
következő eredménynyel mentek végbe: 1) Tisz-
teletitagokká választattak: Horváth Cyr'ül a böl-
csészeti, és Dózsa E!ek a törvénytudományi osz-
tály részéről. — 2) Rendes tagokká: Brassay
Sámuel a bölcsészeti, Kautz Gyula a törvénytu-
dományi és Hunfalvi/ János a történelmi osz-
tályba. — 3) Levelező tagokká: Mihályi Károly,
a bölcsészeti, Baintner János a törvénytudomá-
nyi, Mednyánszky Dénes, Frivaldszky János a
természettudományi, Reitter Ferencz, Szily Kál-
mán és Szkalniczky Antal a mathematikai osz-
tályba. — 4) Külső levelező tagokká lettek,
Rajendrolala Mittra, báró Schlechta Ottokár,
Oppert Gyula, Huillard-Bréholles, Hörnes Mór
és Hauer Ferencz.

653

Melléklet a Vasárnapi Újság 51-ik számához 1865.
** (Az ünnepélyes kivilágítás Pesten) Ö Fel-

sége megérkezése napján egyike volt a legfénye-
sebbeknek, a minőt csak valaha Pest látott. Már
korán reggel megkezdték sok helyen a lámpaso-
rok fölrakását s este az egész város fénytenger-
ben úszott. Különösen nagy gonddal voltak kivi-
lágítva a középületek. A városház tornyán egy
kivilágított korona ragyogott, s a szem káprázott,
ha a dunagőzhajó-társaság épületére, a Lloyd-
épület szögletén lángoló csillagra tekintett, mig
az akadémia palotája, a vigadó-épület, a nemzeti
és német szinház is feltűnő díszszel voltak vilá-
gítva; különösen ez utóbbi homlokzatán 0 Fel-
sége képe körül Sennyey, Mailáth, Scitovszky és
Deák képei fényben ragyogtak. Dísz és fény
tekintetében a magánházak sem maradtak hátra,
s nem egy helyen lehetett látni díszes transparen-
teket találó föliratokkal. Az utczákon és tereken
mindenütt a népek ezrei hullámzottak. Ö Felsége
8 óra tájt jött át Pestre a világítás megszemlélé-
sére. Útjában mindenütt néptengerrel találkozott,
mely szíves éljenekkel kisérte az uralkodó kocsi-
ját. A menet egy hosszú sor kocsiból állott, me-
lyeknek ólén három lovas, nemzeti lobogót emelve
lovagolt. Az első kocsiban az alpolgármester és
Havas Ignácz, a fogadtatási készületek bizottmá-
nyának buzgó elnöke, ültek. A második kocsiban
Sennyey főtárnokmester, és Bartal György. A
harmadik kocsiban ült Ö Felsége szárnysegédé-
vel. Ezután több udvari kocsi jött, Ö Felsége kí-
séretéhez tartozó magas uraságokkal. O Felsége
9 óra után kocsizott Budára vissza.

•* (A kegyeletes megemlékezés egy szép pél-
dáját) van alkalmunk följegyezni. Ugyanis az
akadémia ünnepélyes közgyűlése napján, azon a
napon, midőn Szalay László fölött b. Eötvös oly
szép emlékbeszédet tartott: elhunyt nagy törté-
netirónk családja is épen oly kedves mint szép
meglepetésben részesült. Ugyanis ismeretlen ke-
zek Szalay Lászlónak pompásan hímzett nagy
arczképével lepték meg a családot. E hímzés a
legkisebb részletig nagy gonddal, mondhatni mű-
vészileg van készítve, s érdeke annál nagyobb,
mert nincs tudva, hogy kitől ered. A család e
kedves ajándékot ereklye gyanánt őrzi, mint jelét
a kegyeletes megemlékezésnek.

— (Országgyűlési emlékérem.) Müller Ede
bécsi művész hazánkfia, valamint 1861-ben, ugy
a jelen 1865-diki országgyűlés alkalmára is ké-
szitett igen csinos emlékérmeket. Pesten Kertész
Tódor kereskedésében árulják háromféle anyag-
ból: egy darab angol czinből 80 kr., antik bronz-
ból 1 ft. 80 kr., s aranyozott bronzból 2 ft. Az
érem egyik oldalán Magyarország s a társorszá-
gok czimerei vannak kiverve, a másik oldalon e
sorok olvashatók:

E szikra fényt ád és hevet
S ég olthatatlanul,

Oh honfi, őiizd e tüzet,
S ne félj, ha vész borul.

' (Leánynövelde.) Fábry Ignácz kassai püs-
pök, a „Z. H." szerint 12,000 o. é. ftnyi alapít-
ványt tett le készpénzben a Sárospatakon létesí-
tendő leánynöveldére, s rövid idő múlva három
szerzetesnőt szándékozik Szatmárról S.-Patakra

•hozatni, hogy a leánynöveldét megkezdhessék.
— (A hiresfranczia regényíró Dumas) a vi-

gadó kisebb termében múlt szombaton tartott
„csevegése" előkelő s számos közönséget vonzott
oda. Az érdek azonban tán inkább a hires regény-
iró személyét, mint, noha élvezetes de kissé fölüle-
tes, előadását, illeté. Dumas ki mindenütt hol
megjelent, színházban, akadémiában, hangver-
senyben s utczán: élénk s rokonszenves tetszés-
nyilatkozatoknak volt tárgya s — tetőtől talpig
magyar ruhában jár. Furcsa különczködés az
öreg ur részéről!

*• (Szép ajándék.)Bii6Sina György ő nmga
azon szép festvényt, mely a budapesti lánczhid
talpköve letételének ünnepélyét a jelen volt leg-
főbb egyéniségek és történeti személyek élethű
képével Barabás ecsete után feltünteti, a nem-
zeti múzeumnak ajándékozta. Ugyan ő a múzeumi
park költségéhez 200 fttal járult.

Midőn sötét lesz a világ
És minden tűz kiég,

A honfiszivben fennmarad
Egy élő szikra még.

— (Adakozás.) Keresztesy József, volt fe-
ketehegyi reform, lelkész N.-Kőrösön lakó árvái
számára a „Vas. Újság" szerkesztőségéhez múlt
héten beküldetett:

Keszthelyről Narancsik János 1 ft., Nagy
Sándor 1 ft., összesen 2 ft.

Nemzeti szinház.
Péntek , decz. 8. „Paul Jones, a kalóz."

Dráma 4 felv. Irta Dumas Sándor. E darabot ez
alkalommal leginkább a jelenleg közöttünk mu-
lató nagy hirü szerző iránti tekintetből hozták
szinre, ki szintén jelenvolt az előadáson. A sze-
replők, mint Tóth József, Feleki, Felekiné és
Jókainé kitűnően működtek a különben is hatásos
darabban, az est hőse azonban természetesen
maga Dumas volt, kit a nagy számmal megjelent
közönség zajos kihívással üdvözölt. Dumas há-
romszor meg is jelent, Jókainé és Felekiné asz-
szonyokat karjain vezetve, s mindkettőnek fran-
czia udvariassággal kezet csókolt.

Szombat, decz. 9. „Faust." Opera 3 felv.
Zenéje Gounodtól.

Vasárnap, decz. 10. „Fenn az ernyő, nincsen
kas." vígjáték 3 felv. Szigligetitől.

Hétfő, decz. 11. „Bánk bán." Eredeti szomo-
rujáték 4 felvonásban. Katona Józseftói.

Kedd, decz. 12. „A csacska nők." Vígjáték 3
felvonásban. Dumanoir után ford. Feleki Miklós.

Szerda, decz. 13. Ö Fölsége megérkezésének
tiszteletére , a nézőtér ünnepélyes kivilágítása
mellett: „Egy szép asszony betege." Eredeti vig-
játék 1 felv. Irta Matkovics Pál, Ezt követte
„Csobáncz" eredeti opera két első felvonása Er-
kel Sándortól. A roppant néptömeg csoportosu-
lása még jóval a szinház megnyitása előtt, jelen-
tette, hogy ez este e nemzeti intézetünk rendkí-
vüli ünnepély színhelye lesz. A nézőtér csakhamar
megtelt válogatott diszes közönséggel egészen a
szorongásig, annyira, hogy sokan csak az orchest-
rumon keresztül juthattak ülőhelyeikre. Mintegy
fél 8-kor felviharzó üdvriadás jelentette, hogy Ö
cs. k. ap. Felsége megjelent, s az udvari páholy-
ban foglalt helyet. A függöny felgördült s az ösz-
szes színpadi személyzet elke zdte énekelni a nép-

j hymnust, mig a háttérben allegóriái jelenetek vol-
tak láthatók. A vígjáték után az uj operára jött
a sor, mely ez alkalommal először került szinre,
melyhez talán túlságos remények is voltak csa-
tolva s nem egészen felelt meg a várakozásnak.
A kiállitás disze meglepő volt. De mellőzve
ez alkalommal a birálatot, csak azt emiitjük, hogy
egy megkapóbb áriánál a közönség egy része
tapssal jutalmazta Pauliné énekét, mig a másik
rész a csendet helyreállitni iparkodott; azonban
midőn Ö Felsége személyesen is legmagasb tet-
szését taps által kijelenteni méltóztatott, az egész.
közönség viharos tapsokban tört ki. O Felsége
mintegy fél tizig szerencséltette a nemz. színházat
legmagasb jelenlétével, midőn a közönség éljenei-
től kisérve eltávozott.

Csütörtök, decz. 14. „A csacska nők." Vigj.
3 felv. stb.

Szerkesztői mondanivaló.
7992. Hanva. Nem jő annak a levélnek az exordiuma.

Várjuk azt a másik, régi jó hangot és hangulatot. A töb-
bire nézve se baj. Mi több, épen egy fedél alatt lakunk.
Éljen a véletlenség.

7993. Kajdacs. C. Zs. A M. S. épen a múlt héten
szűnt meg; erről tehát nem szólhatunk. A R—őt pedig
majd kieszközöljük minden egyéb föltétel nélkül.

7994. Grátz. Merkúr. A kivánatot teljesiteni nem áll
hatalmunkban.

7995. M. Sziget. K. B. A kép régen birtokunkban,
sőt munkában van, de egyéb közleményeink halmaza mind
eddig visszatartotta. Előbb utóbb rájövünk,

7996. Kivánatom. A nevet ezúttal nem irjnk ide.
Ez már valóban a szenvedély hangja, mely tárgyat keres ;
— kívánjuk, hogy mielébb megtalálja. Különben ismétel-
jük, a mit múltkor mondánk igaz baráti indulattal.

7997. i\anas. B. P. L. A novellákra még mindig rósz
idők járnak. Se az egyik, se a másik gyűjteményre, a leg-»
buzgóbb keresés mellett sem találtunk kiadót.

7998. Eperjes. K. L A képet köszönjük, s adandá
alkalommal, ha majd a most magasra vert hullámok lecsen-
desednek, bizonyosan helyet találunk személyes jó ismerő-
sünk számára is.

7999. Pápa. E. L. Azt nem írja ön, hogy a kérdéses
könyvek hol és kinél kaphatók? Hirdetve voltak valahol
vagy csak antiquariusi utón szerezhetők meg? Egyúttal
majd az a „könyvjegyzék" is mehetne. De csak később
uj év után, mert addig annyi a dolog, hogy semmit nem
Ígérhetünk. A példány jövőre is megy

8000. Béla. Cz. I. Több ízben kijelentettük, hogy
kéziratokat vissza nem küldhetünk. Azért kérünk min-
denkit, hogy fontosabb közleményének másolatát magánál
tartsa meg. Itt hamar elpusztul, a mi bármi oknál fogva
félretétetik. Csak kivétetes esetekben őrizhetünk meg
egyes kéziratokat — különben régen külön palotát kellett
volna kéziratárunk számáaa építeni.

8001. Keresztár. L. M. Az országgyűlés korelnöké-
nek, Bernáth Zsigmondnak arczképét s életrajzát megta-
lálhatja ön a Vas. Újság f. évi 7-ik számában

SAKKJÁTÉK.
311-dik sz. f. — K l e t t J.-től

(Stuttgartban).
(A Palamede -versenyen dicséretre méltatott feladvány.)

Sötét.

a b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

306-dik számú feladvány megfejtése.
Világos. Sötét.

1. Vh4-f6 Hd6-b7:
2. Vf6—b6f Kcö-b6
3. He3—döftmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Miskolczon: Czenthe József — Pozsonyban: Csery
Gábor. — Dunaföldváron: Thafi J. — Jász-Kiséren: Ga-
lambos István. — Pesten: Rakovszky-Vagyon Judith.

Mai számunkhoz van csatolva: Ujabb
jelentés a Politikai Újdonságok cziraü hetilap
s „Ország-gyűlési beszédtár" ügyében.

Melléklet: Előfizetési felhívás a Jog-
tudományi Közlöny czimü szaklap 1866. első
évi folyamára, és a F. Gazdára, azok szá-
mára kik csupáu a V. U.-ra vannak előfizetve.

HETI-NAPTÁR.
Hónapi- ét

hetinap
Katnolikus és Protestáns

naptár

17
18
19
20
21
22
23

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
Szomb.

Deczember
A 3 Lázár, Flór. A 27 Lázár
Graczián p. Kegyes
Nemesius ÍNemtő
Theofil Kánt. f Jenke
Tamás ap. j T a m á s
Zeno, Flávián t Zeno
Victoria szűz f i Győzőke

Holdféay változások

Görög-orosz
naptár

Izraeliták
naptára

Decemb. (ó)
5 C 28 Sabbás
6 Miklós
7 Ambrus
8 Patapius
9 B. Asz. fog.

10 Hermes
11 Dániel

Kislev. R.
29 Elizeus
30Roschodes

1 Tebeth
2
3
4
5 Sabbath

N a p
hossza | kél | nyűg. hossza

H o l d
kél nyng.

6. p.

8 25
8 25
8 24
8 24
8 23
8 23
8 24

<S. p .
7 44
7 44
7 45
7 46
7 46
7 47
7 48

i. p.
15 35
15 35
15 36
15 36
15 36
15 37
15 37

9 40
10 15
10 48

6. p.

4 0
4 5l|
5 48
6 49
7 55
9 4

10 13
Első negyed 25-kén 1 óra 47 perczkor délután.

TARTALOM.
Királyi szózat.— Előre! — Hírlapirodalmunk al9-ik

században (folyt.) — A holdban. — A m. tud. Akadémia az
uj palotában (képpel). —Az országgyűlés ünnepélyes meg
nyitása (képpel). — Télen. — A kubai nök termékenység
— Burgonyaföző-késziilék (képpel). — Egyveleg. — Tf*
ház : Vasárnapi beszélgetés. — Irodalom és művészet ~~
Ipar, gazdaság, kereskedés. — Kbzintézetek, egylete* "
Mi újság? — Nemzeti szinház. — Szerkesztői »cni»nl"
való. — Sakkjáték. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-ntóso*-" )
*

il
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HIRDETÉSEK.
Nöi ékszerek.

A. báli és közönséges öltözék ki-
I egészítő iészét képező: kar-
pereczek, melltük, iűibevalók,
egész ékszer készletek, főkötó-
tük, medaillon, övcsattok, kalap

I és ruha-diszitések, minden ne-
meit aczél, bronce, alumínium,

I gyöngyház, teknósbéka és va-
lódi ezüstből készülve s lOkrtól

I kezdve a legfinomabb tárgyakig!
Nemkülönben dús választékot,
viasz és érczgyöngyökből, női

gombokból és

báli legvezöket stb.
Szoba-tüzijáték.

a legújabb nemekben, s a kará-
csonfa varázsló kivilágításához
igen alkalmas magnesium-vilá-

gitás.

Viasz díszműáruk.
Honi készitményü díszes viasz-

tekercsek, kosárkák stb.

Dohányzó-szerek.
Tajték rzivarszipkák, pipák, tö
rök narguilliek, nedvmentes

szipkák stb.

Színházi látcsővek
8 ft. 50krtól kezdve, továbbá
mikroskopok, látcsővek s más

optikai szerek.

Fütö-szcrek.
Fa- s szénakosarak nádból és
pléhből,kandalló-állványok fü-
t őszerekkel együtt 8ft. 26 krtól
kezdve,fuvók,kálybaernyők stb.

Bronce diszniü czikkek
író-eszközök, asztali csengők,
levélnyomók, statuettek, egy és

• több águ gyertyatartók, egész
I Íróasztali készletek, haltartók,
I varró és gombostű párnácskák
stb. 50 krtól kezdve 60 frtig

darabja.

Fa diszmü-tárgyak.
Ékszer- és dologszekrények
mind'nnagyságban, czukor-sze-
lenczék, varró-asztalkák, varró-
párnák, szivar- és hamutartók,
likőr-állványok, olaj- és eczet-
tartók, illatszekrénykék, külön-
nemü tükrök stb. 50 krtól

kezdve 75 forintig.

Bőr diszniíi-tárgyak.
Pénz-, szivar- és levéltárczák,
női dolgozó necessairek, utikész-
letek, irőmappák, szivar-, ék-
szer- és kártyaszekrénykék, női
kézi táskák és övek, különösen

megemlítendő azonban a

fénykép-albumok
dús választéka, mely mostan
napirenden álló czikkből, min-
den képzelhető változatosság-
ban, egyes példányok 25 krtól

kezdve 80 forintig kaphatók.

Porczellán czikkek.
A női pipere-asztalra való leg-
kisebb tárgzaktól kezdve, me-
lyek 10 krtól 1 forintig kapha-
tók, fel a legelegánsabb és min-
den nigyságu virág-csoprakig,
továbbá látogatójegy - tinyé-
rok, 1 és 2 személynek való
thea-készletek, igen természet-

hű bokréták stb.

Kristály áruk.
Likőr állványok, pohárhordók,
czukortartókVjtokaji bor-kész-
letek, sajtfedók, asztali állvá-
nyok és más menycgzöi aján-
dékokhoz igen alkalmas tár-

KERTÉSZ TÓDOR
bátorkodik ezennel figyelmeztetni at.cz. közönséget, a közeledő

karácsonyi és újévi
idény tekintetéből raktárárak 4 osztályában kiállitott, balfóldi,

német, franczia és angol készitményü

ajándékokhoz igen alkalmas
norimbergi és diszma czikkek dús választékára. Azon
körülménynél fogva, hogy ezen választék mindenkor igényei-
nek megfelel, nemkülönben hogy az árak, melyek minden egyes
tárgyon szemlélhetek, legolcsóbbra vannak szabva, reméli t. ez.
vevőinek eddig tanúsított pártfogásában, ez alkalommal is ré-
szesülhetni. 1439 (2 3)

írásbeli rendelések megtétele mielőbb kéretik, minthogy
azok közvetlenül az ünnepek előtt, a teendők előreláthatólagos
összehalmozódása miatt, nehezen eszközöltethetnének a szokott
pontossággal.

Háztartási és konyha-
czikkek

sokféleségeiben,különösen thea-
üstök, szamovar, thea- és kávé-
tálcza, vasalók,törő mozsarak,
kávé-őrlők, sodronyból készült
kenyér- és gyümölcskosarak,
asztal-fedők, olaj- és eczettar-
tók, réz éspakfong gyertyatar-
tók, asztali kések, nagv válasz-
tékban, ezukorvágók, húsverők,

igen finom stb.

Gyermek-játékok.
Legújabb nemüek oly válasz-
tékban, mely bizonyosan meg-
felel ugy e boldog kor mint a
legszerényebben megtelt pénz-

tárcza kívánalmainak is.

Utazó, lovagló cs vadász-
szerek,

Fa- és bőröndök, utazó-táskák,
nyergek és lószerszámok, osto-
rok, vadásztarisznyák , puska-
por- és srét-tülkök, gyutacs-

gépek stb.

Eszmén)-czikkek.
A szobák diszitéséhez alkalmas
állóképek, állványok, csillárok,
ablakkosarak, órák, fényüzési
ezikkek, kis bútorok, nem-

különben

valódi chinai
disz edények, legyezők, tál-

czák stb.

Korcsoly ák.
Hölgyek, urak és fiuk számára.

1865. országgyűlési érmek
kokárdák, övek s más alkalmi

czikkek.

Nád fonadékok.
Női kózi-ésdolgozótaskák, pa-
pírkosarak, virágasztalok, ka-

litkák stb.

Siderolith-áruk.
Az igy nevezett anyagból ké-
szült dohánytartók, íróeszkö-
zök, me l-.petési czikkek, igen

olcsók.

Petroleum- és mérséklám-
pak, gnmmi felezipők, eser-
nyők, esőkőpenyegek, lég-

párnák.
Illat-szerek

és szappanok a leghíresebb
gyárakból, valódiságuk jótál-
lása mellett, berendezett szek-
rénykék, finom szobafüst stb.

Öntött vas-áruk.
írószerek, hamutartók, szivar-
tartók, dohány-szelenczék,kézi
és asztali gyertyatartók, sta-
tuettek minden nagyságban,
toll-állványok stb. 40 krtól

kezdve.
A mindennapi kellékezikkel.
Fésűk,kefék, íróeszközök, toll-
kések, egyátalában mindezen
szakba vágó áruk, kitűnő minő-

ség mellett igen olcsá áron

Lótulajdonosok különös figyelmébe ajánStatik
az

OTTENREITER LIFŰT
CSÚZ-EL LENES ÍRJA

lovak számára.

e i ő t , (LINIMENTÜM AN Tf-RHEM ATICÜM E 0 ü l ) .
Ezen hathatós gyógyszer, mely lovaknál, akár frissen támadott, akár idült rokkantságánál, vagyis azok lábainak csuzos-rheu-

roatikus gyulladásánál, marjulások, rándulások és bokacsuklásoknál, lapocska s kereszt bénaságnál, vagy a meghütés által előidézett
bárminő csuzos feszesseg és merevedettig ellen, indaganatnál, idősb elgyengült vagy kicsigázott, kimerült és gvenge lovaknál alkal-
mazandó, és ezen e ósorolt bajoknak eddig még hallatlan gyors és tökéletes gyógyulását hozza létre. Ezen ír nemcsak magán bizo-
zonyitvanyok által hanem « pesti m. k, állatgyógyintézeí által megvizsgáltatott s valóban gyógyerejünek tapasztaltatott
" J ' ^ ' Ü f b l z o n y | t v » » ' y «,1*"1 megertgltletett. - Miután ezen ír alkalmazásánál gyors és jó hatása melleit, sem a szór színének
változásától, vagy annak k.kullásától tartani nem kell, és több évig is megtartja gyógyerejét, azért is ezen ír nemcsak Magyarhonban,
hanem az ausztriai birodalmon tul is a legkedvezőbben fogadtatott és jó hatása miatt eli.-mérésben részesült

Ezen ír kapható, aluhrt czimem alatt, nevemmel ellátott pecsétnyomóval lepecsételt kókorsókban a használati utasítással
együtt. Ara egy kis korsónak 2 ft. 50 kr, nagynak 4 ft. 50 kr., üvegecske 1 ft., az elmálházás minden egyes korsótól 30 kr. Megren-
delések csak az ír s elmálhazási értéknek posta-dijmentes megküldésével azonnal pontosan teljesitendnek. Belföldi r a k t á r a k b a n
a kis korsó 8 ft., a nagy 5 ft., üvegecske 1 ft. Külföldön az ottani lapok hirdetése szerint

OTTENREITER LIPÓT, okleveles állatorvos,
P e s t e n, kis hid-uteza 3. sz., a hová a megrendelések és levelek utasitandók ; az utolsó

posta megjegyzése kéretik. 1441
Hasznos karácsonyi ajándék tanu-

lók számára! !

Megjelent, és LAMPEL RÓBERT
könyvkereskedésében (Pest, váczi.
utcza 12. sz.), valamint minden hiteles

könyvárusnál kapható :

TANULÓK ZSEBKÖNYVE
az 186%. iskolai évre.

Csinos vászonkötésben ára 50 ujkr.
S ^ ^ Bátorkodom a t. tanár urakat

leikérni, ezen már több helyen igen el-
terjedt czélszerű könyvecskét a tanu-
lóknak megvételre ajánlani. 1454 (1)

A legnagyobb kiállítást

karácsonyi és újévi ajándékokkal
ajánlja

WAÜTKO E.
Pesten, váczi-nteza 20. sz., a „nagy Kristóf Atellenében,

a legnagyobb, legszebb és legújabb választékban, belföldi, franczia, angol, szász és
chinai porczellán, angol wedgewood és kőanyag, kőedény, égett agyag (Terra Cotta)
árukat, a leghíresebb gyárakból, egyszerű, a leggazdagabb diszitményekkel és legjutá-

nyosb szabott áron 1444 (1)

KÖNIG GYULA
szivar-behozatali üzlete
Pesten, 3 korona-uteza 12. ez. a.

Legnagyobb transito-raktár svajezi, más
egyéb külföldi s importált valódi Havannah-
szivarokból 100 db. ára 6 fttól 55 forintig a
vámmal együtt bezárólag.

Kizárólugos raktár a legkitűnőbb s leg-
finomabb török dohánynyal töltött papir-
szivarkáknak La F e r m é hírneves gyárá-
ból Szt. Pétervár és Moskvában. — Rész-
letes árszabályok ingyért szolgáltatnak ki.
Vidéki megrende.ések gyorsan eszközöl-
tetnek. 1442(2-4)

Megjelent:

HUNNIA.
Irta

KIS LAJOS,
volt kir. magyar udvari ügyvivő és

igazságügyminiszteri tanácsos
Ára borítékba fűzve egy húszas vagy

35 osztr. krajezár.
Fest, Ráth Mór bizománya 1866.

1449 (1—3)

HaslinKer Károlynál Bécsben újon-
nan megjelent, és Kugler László mű-
és hangjegykereskedésében Festen, a
Józseftér és Wurm-utcza sarkán kap-

ható :
Farkas Miska, „Országgyűlési csár-

dás", zongorára, méltóságos Eszter-
házy Ilona grófnőnek ajánlva. Ára
42 kr.

Ziehrer C. M., ,.Pester Kinder." Ke-
ringő, kedvelt magyar dalok után,
zongorára. A nemeslelkű magyar
nemzetnek ajánlva. Ára 80 kr. o. é.

1453 (1)

Régi pénzeket
és mindennemű régiséget, drágakövet,

yöngyftt, szineskővet, aranyat, estis-
öt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb

áron. 1428 (2—2)
Régiségek és természetiek

irodája,
Dorottya-utcza 11-ik sz. a. Pesten,

a Lloydnak atellenében,
hol egy nagy választékú raktár mindennemű
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötókböl a legolcsóbb áron, úgy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék, bogarak, madárbörök, tojások,

fivegszemek is találhatók.

Karácson!- s újévi ajándokul.

MOLNÁR JÁNOS
disz- és norimbergi áru

kereskedése
váczi-utczában, a „nagy Kristóf"

atellenében
ajánlja 1443 (2—3)

dús választékú legújabb disz-
és norimbergi áruit

legjutányosb árakon.

Titkos 1412(4-0)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód 97-erint, sokszor a nél-
kül, hogy a beleg hivatásában vagy
életmódjában gatoltatnék, gyöke-
resen, biztosan és gyorsan gyógyít

Med. (Ír. llelfr Vilmos
Pest, király-utcza 27. sz. Medetz-
házban, 1-só emelet, délelőtt 7 -9-ig,

_ délután 1 — 4 óráig
JP^"" Díjazott levelekre azonal

válaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek is megkflldetnek.

DUIYIAS SÁNDOR
MÁSODIK CSEVEGÉSI ELŐADÁSA

a redoutterem kis termében
csütörtökön, deczember 28-kán esti 1% órakor.

PROGRAMM :

VadflS7kll lf l l ldnkí o r o s z l á n v a d á s z a t l K ö H Ó Í t ö r « d e k Petőf itél, előadjaVdttdi/.ndldllUUK| ej e f á n t v a d á s z i 4 t | Dumas Sándor.
Helyárak : 5, 3, 2, 1 forint.

Az 5, 3 és 2 forintos helyek számozottak, és kaphatók Rózsavölgyi és Treichlinger
szépmükereskedéseiben; az első: uri-utcza, a második a vácsi és Deák Ferenez-

utcza szögletén.

LA ÜEUX1ÉME CAUSERIE
de ffl. áLEXANDRE DUMAS

aura lien dans la grandé salle de la Redoute
le Jeudi, 28. Décembre á 7 h. 1/2 du soir.

PROGRAMME:

- Aventures de chassefe^lgu*. 1447(2~4)

Deuxiéme Partié:
Fragments poetiques de Petőfi, traduits par A. Dumas.

Prix des places: h 5 fl., 3 fl., 2 fl. et 1 fl.
Les places a 5 fl., 3 fl. et a 2 fl. sönt numérotées et se trouvent chez Mr. Mr.

Rózsavölgyi et Comp et chez J. Treichlinger, éditeurs de musique a Pest.

Előfizetési fölhívás
a már hét év óta fennálló, közkeúvessép legolcsóbb

női divatlapra!

„FESTI HÖLGY-DIVATLAP"
divatképekkel, mümellékletekkel, szabás, hímzés és kelmemintákkal, és nagy mübecscsel
biró jutalomképekkel (meiyek tárgyai mindig a hazai történetből vannak véve), meg-
jelenik havonkint kétszer 16 nagy oldalon szines boritékbín, a legváltozatosabb szép-
irodalmi tartalommal a. legjobb nevű íróktól; minden a divat körébe tartozó leírásokkal;
útmutatásokkal mindazon dolgokra nézve, melyeket hölgyeink a salonban vagy a ház-
tartás körül szükségeinek; minden félévben remek mülappal. Az 1866-ik év első
felében adjuk:

„Hunyadi Mátyás találkozását édes anyjával, Szilágyi Erzsébettel,
Straznicz alatt, midőn Podiebrád fogságából a magyar kir. trón

elfoglalására indul.*'
••: S \

E kép kompositiója és kivitele oly meglepőleg szép, hogy minden magyar háznak
diszeül méltán szolgálhat; nagyságára nézve (szélessége 22", hossza 28") hisonló a már
eddig megjelent és köztetszés-el találkozott két mülapunkhoz. E remek műlapunkat
minden féléves előfizetőnk, az előfizetési pénzhez külön mellékelt 80 kr. csomagolási dij
mellett, — megkapja.

fPF" Különös kedvezményül pedig „Perényi Ilona a mohácsi hősöket temeti"
első, és „Erzsébet és Máiia királynők Nagy Lajos sírjánál II . Károly koronázását nézik"
második múlapunk egy-egy példányát 1 ftjával megrendelhetik. E szerint egész éves
előfizetőink 10 ft. 30 krért, féléves 6 ft. 30 krért, a lapon kivül három oly remek
mfllap birtokába jutnak, melynek bolti ára 15 ft.

Mülapjaink egy-egy példányát nem előfizetőnk két írtjával kaphatja meg.

Előfizetési föltételek:
Egész évre, azaz jan. - decz. végéig 8 ft. Félévre, azaz jan.— jun. végéig 4 ft. Negyed-

érve, azaz jan.— márcz. végéig 2 ft.
Kelt Pesten, deczember hó 1865. 1482 ( 2 - 4 )

Király János, Komócey József,
mint felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos. mint főmunkatárs.

i W Az előfizetési pénzek küldendők a „Pesti Hölgy-divatlap" szerkesztőségé-
hez, bérmentve, Pest, ujvilág-utcza 17-ik szám.

fc^WETZER ES
ajánlják [rumburgi, hollandi, kreasz, bőr és sziléziai nagyszerűen

rendezett

vászon-raktárukat
illő szabott ár mellett, s a t. ez. közönségnek tudomásul nyújtjuk.

k°gy a lenvásznak valódiságáért kezességet vállalunk.
Eladási helyiség:

A SZÉP JUHÁ8ZNÖHEZ - »
Pesten, uri- és kigyóuteza sarkán,

(ugynevezett „párisi csarnok"). "«<*-«)

t i S * Vászonáruk vérképen! eladása Bécsben.
A rn inburt f i v á s z o n á r u k r a k t á r á b a n e g y b u k o t t k e r e s k e d ő c s ő d t ö m e g é b ő l
átvett valódi rumburgi, hollandi és sziléziai vásznak, rumburgi asztalkészületek, törül-
közőkendők, szines kanavásznak, 2000 tuczatból álló legszebb vászon- és batiz-zseb-
kendó, * í ,000 darab legkitűnőbb s legújabb szabású

nöi- é8 férfi-Ingek
50°/o a gyáriáron alól olcsóbbért * ^ Ö J

a vászonáruk valódisága s teljes rőfmórték biztosítása mellett — hogy azok mielőbb
pénzzé tétethessenek, — végleg el fognak adatni.

Levélbeli megrendelések, a pénzösszeg beküldése vagy postai utánvét mellett
azonnal s lelkiisme, etesen fognak teljesittetni. A megrendelési levelek következőleg
lesznek czimzendók:

„S. METH in Wien, Rothentliurmstrasse Nr. 2 9 . "
Kívánatra mustrák is küldetnek. — Férfi-ingek megrendelésénél a nyakmérték szük-

ségeltetik.

Fehér és szines shirting férfi-ingek franczia mellbetétellel, igén finomak, 2ft.—2ft. 50krig
a legfinomabbak.

Férfi-ingek a legjobb rumburgi vagy hollandi vászonbóldarabja 2, 3, 4—5 ftig a legfino-
mabbak, melyek ára azelőtt kétannyi volt.

Férfi gatyák valódi rumburgi vászonból dbja: magyar 2ft., félmagyar Ift. 50kr.

Női-ingek, rumburgi vagy hollandi vászonból, egyszerűek darabja 1 ft. 80 kr., himzettek
2 ft. 80 kr a legfinomabbak, melyek ára azelőtt kétannyi volt.

Női-ingek rumburgi vagy hollandi vászonból finom hímzéssel darabja 3ft. 50 kr, 4—5 ftig
a legfinomabbak, melyek ára azelőtt háromannyi volt.

1 tuczat kisebbszerü fehér vászon-zsebkendő, azelőtt 2—4 ftig, most csak 1 ft. 20 kr.
2 ftig.

ltuczat nagyobbszerúfehér vászon-zjebkendő, azelőtt4—8ft.,most csak2ft.50kr.—4ftig.

1 tuczat finom nagy rumburgi vászon-zsebkendő, azelőtt 10—15 ft., most csak 5 —7 ft.

1 tuczat finom dama*z kávés-kendő, fehér és hamuszinű, ára most csak 2—3 ftig a leg-
finomabbak.

1 damasz asztalteriték 6 személyre, most csak 5, 6, 7 ft.—8 ftig a legfinomabbak.

1 damasz asztalteriték 12 személyre, most csak 10,12,15—16 forintig a legfinomabbak.

1 db. mosható kanavászon ágyneműre, ára most csak 8, 9 —10 ftig.

1 tuczat lóféle cseléd- vagy konyhakendő, most csak 2 ft. 50 kr.

ltuczat damasz asztalkendő vagy damasz törülköző most csak 5, 6, 7—8 forintig »
legfinomabbak.

1 vég 80 rőfós jóféle fehér fonatu-vászon, azelőtt 18 ft., most csak 8 ft. 50 kr.

X lepedő varrás nélkül finom rumburgi vászonból 2rőf széles, 3 rőf hoszu, most csak3 fr.

1 vég 30 rőfós kitűnő kreaszvászon, azelőtt 22 ft., most csak 10 ft. 50 kr.

1 vég 87 rőfös kézifonatu-vászon, azelőtt 28 ft., most csak 13 ft.

1 vég 30 rőfös rumburgi vászon, azelőtt 30 ft., most csak 15 ft.

1 vég 40 rőfös hollandi ezérnavászon, azelőtt 28 ft., most csak 14 ft

1 vég 88 rőfös rumburgi ezérna-vászon, azelőtt 35—40 ft., most csak 15—18 ftig.

1 vég kitűnő minőségi! rumburgi vászon 8ingre, azelőtt 30 —40ft., most csak 15—18ftig.

1 vég 50 rőfós hollandi vászon, azelőtt 40—50 ft., most csak 18 -24 fdg.

1 vég 50 rófós legfinomabb irlandi vászon, azelőtt 50 60 ftig, most csak 25—30 ft.

1 vég 54 rőfös legkitűnőbb minőségű rumburgi vászon, ára most csak 20, 23, 25, 27, 29,
33, 36, 40 — 50 ftig a legfinomabbak.

Mesés olcsó árért elaadatnak még % és •/« széles vásznak lepedőkre varrás nélkül, vászon
és pamutcsinvat, kávéskendők, perkálok, matráczesinvat, fehér és sárga nanking, vala-
mint a segszebb s legfinomabb franczia szines és alakított cachemir asztal- és ágyteri-
tőkre, as asztalteritók darabja 5, 6, 7, 8—9 ftig, az ágyteritök 6, 7, 8, 9—10 ftig

adatnak el. 1452 (1 - 6)

Órák mint ünnepi ajándék.

hirneves, legrégibb s itt 1808. év óta fen-
álló s legújabb időben megnagyobbított
helyiségében Pesten, váczi-utcza 5-dik sz.
alatt, a „nádorhoz" czim*ett szálloda mel-
lett, dús választékban s szokásos jótállás

mellett a legolcsóbb árért kaphatók: legjobban szabályozott schweiczi henger-,
horgony-, chronométre és rementoir zsebórák, ez utóbbi kulcs nélküli fel-
huzattal, savonet k-ttőstokkal, horgonyórák kristály üveggel, s legújabb minta
szerint készített órák hölgyek számává; továbbá franczia bronz-,márvány-, onix-
állványu és utazó órák, ébresztők, melyek egyszersmind órául használhatók, g
mindennemű saját készitményü ingó-órák. Ugyanott minden az óramüvészet
szakába vágó kijavítások is elfogadtatnak s jótállás mellett pontosan teljesittetnek.

Vidéki megrendelések utánvét mellett szinte gyorsan teljesittetnek.
1419 (5-12)

Tekintetes Fáczányi Ármin liiíes gyógyszerész urnák
Pesten, király-utcza 43. szám alatt. 1455 (1)

Tekintetes ur!
Kötelességemnek tartom ezennel nyilvánítani, hogy én minden kigondolható hir-

detett fogszert eredmény nélkül alkalmaztam, végtére pedig ön kitűnő készítménye nem
csak íaz én fogfájásomat rögtön megszüntette, hanem <öbb ismerőseim, kiknek szerét
próbakép adtam, hasonlóan fájdalmaiktól azonnal s yégképen megszabadultak. Miért ön-
nek ezennel legbensőbb szives háiaköszönetemet nyilvánítom, egyszersmind önt biztosí-
tom, hogy iparkodni fogok kitűnő hatású s jónak bizonyult fogpapirját, a szenvedő em-
beriség érdekében mindenkinek legjobban ajánlani, ezennel van szerencsém, tekintetes
urnák magam ajánlani, maradok egész tisztelettel JlillllIlN'l

Budán, november hó 10-én 1865. cs. kir. kapitány lovas-ezrednél.
« *
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Az elsö cs. kir. szabad, dunagözhajózási-társaság.

A személyszállító gőzösök

MENET RENDÉ
f. 1865-ik évi deczember 13-tól kezdve a hajózás be fejeztei?,

Lefele.
tiyórból Pestre : minden páros számú na-

pon, s igy decz. 14., 16., 18-kán s a t.
7 órakor reggel.

Eaitergamból Varira és Pestre: napon-
kint 6 V» órakor reggel,

Váczrél Esztergomba: naponkint 3 óra
felé délután.

Bogdánybél Set.-Endre és Pestre: na-
ponkint 6Vj órakor reggel.
Pestről Mohácsra: szerdán és szombaton

7 órakor reggel.
Pestről Zlmonyba e's Orsovara : szerdán

7 órakor reggel.

Fölfelé.
Pestről Győrbe : minden páratlan számú

napon, 8 igy deczember 15., 17. s 19-kén
stb. 7 órakor reggel.

Pestről Vácira és Esztergámba: napon-
kint 1 órakor délután.

Pestről Sz.-Endre és Bogdányba : napon-
kint 2 órakor délután.

Mohácsról Pestre: kedden és pénteken
6 órakor délután.

Zimonyból Pestre: hétfőn 8 órakor dél-
előtt.

Orsovaról Pestre: vasárnap reggel.

A személyszállitó-gözösök megérkezése Pestre :
Győrből: minden páros számú napon dél- j Mohácsról: szerdán és szombaton este.

után. I Zimonyból és Orsováról: szerdán este.
Pest, deczember 12-én 1865. 1427 (3—0)

Ai első cs. k. sz. dunfigözhajózási-társaság

főügyvhösége Magyarországon.
Karácsonyi és újévi ajándékok!

[KUGLER ADOLF könyvárusnál Pesten (Dorottya-utczában) megjelentek, és
általa minden könyvárusnál kaphatók:

A mit IV. évfolyam.

a nők legjobban szeretnek.
Szerkeszté LAUKA GUSZTÁV.

Aranymetszésú vászonkötésben ára 1 ft.
60 kr. — Díszes selyemkötésben t ft.

40 kr.
12 kfiltö fényképészeti arczképével.

HAJNALKA DALAI.
AJkdltőnő aczélmetszetű arczképével.
Arany metszet ű vászonkötésben ára 1 ft.

50 kr. — Diszkiadásban % ft.

F ö d i s z e e

gróf Z I C H Y N Á N D O R IVE
sikerült aczélmetszetü arczképe.

Csinos aranymetszésú vászonkötésben ára
i f t . 60 kr.

Jegyzék-naptár 18öO-ra.
Közhasznú kézikönyv

ügyvédek, peresfelek, gazdák, iparo-

Ij bolt-nyitás.

Takátsi János
„A VŐLEGÉNYHEZ"

czimzett, ezelőtt a váczi-utczában jól ismert és a kiárulás által megszűnt fehérnemű
kereskedése jelenleg a

kis hid-utczában, a „vastuskóhoz"
WF" rendkívül olcsó árakon "flMf

nyittatván meg, u. m.:
P> V4 forint férfi-vászoningek, középfinom,
Q % forint „ „ finom,
•4: és S forint férfi „ egész finom,
Q % forint nö-ingek, horgolt csíkkal,
Q V4 forint „ szegéJyzett mellel,
•4: és £3 forint „ hímzett mellel,

nagy választék gyermek-, fiu- és Ieány-fehérnemükben, runiburgi,
hollandi és börvásznak, asztalneműk, kávéabroszok és zseb-

kendőkben. 1413 (4—0)

Cs. kir. kizáról. szabad.

FOG-SZIVARKAK,
legújabb, s mint legjobbnak elismert s legkényelmesb szer

m i n d e n n e m e e l l e n ,
egyedüli feltalálója : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész Pesten, király-utcza 7-dik SÍ. a.

Ezen fog-szivarkák, kényelmes alkalmazásuk s biztos hatásuk végett
"" m" átalános használatra ~m^M

minden magasztalás nélkül maguk-magukat a legjobban ajánlják. — A fogfájásban
szenvedő azon pillanatban meggyőződést szerezhet magának, hogy egy jeles és oksze-
rűleg összeállított készitménynyel — mely a czélnak tökéletesen megfelel — van dolga.
Gyermekek és nők azokat szinte egész kényelemmel használhatják. Miután a fogfájás
oly sok kellemetlenséggel jár s legtöbb esetben éjjelen, mikor fájdalom-csillapitó szer
épen kéznél nincs, lép be, — czélszerü s egyszersmind kivánatos volna, hogy ha ezen
fog-szivarkák mint legjobb házi óvszer, minden háznál készletben tartatnának.
Ára egy skatulyának 1 ft., '/, skatulyának 50 kr. Postán küldve 10 krral több.

Ismételadók illendő százalékban részesülnek.
Középponti elküldési raktár: a fenéríntett gyógyszerésznél. Megrendelheti

továbbá a Magyar- és szomszédországok, valamint az összes cs. kir. osztrák tartományok
minden gyógyszerészénél. 13S9 (14—0)

sok és kereskedők számára.
Szerkeszté KASSAY A.

III. évfolyam.
Az országos ügyvédi névtárral és a leg-

teljesebb tiszti czimtárral.
Vászonba kötve ára 1 ft 50 kr.

GOMBOSTŰ- NAPTAR
hölgyek számára

1 806-ra.
Szerkeszté ROZSAÁGI ANTAL.

VHT Egyszersmind a t. közönség figyelmébe ajánlom a ma-
gyar, német, franczia és angol diszmnnkákkal, imakönyvekkel
és ifjuságíratokkal dúsan ellátott raktáramat. 1450 (l)

KÜGLER ADOLF, könyvárus.

A dr. Pattison-féle köszvény-gyapot
; enyhíti azonnal s gyorsan gyógyítja

a köszvény- s fsii/.os haiilalinak
minden nemeit,

u. m. arcz-, mell-, nyak- és fogfájásokat, fej-, kéz- és térd-köszvényt, gyomor- és altesti
fájdalmakat s a t.

Csomagokban 50 kr. s forintjával használati utasítással együtt egyedül valódi
minőségben kapható: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszertárában Pesten, király-utcza 7-dik
ÍZ. a., és Budán. TAUB W., tabán, szarvas-tér 613. sz. a. 1348 (4—7)

Nagyon tisztelt úr!
Miután a dr. Pattison-féle köszvény-gyapot meglehetősen jónak bizonyult be,

indíttatva érzem magamat önnél ismét 2 csomagot megrendelni. Én a múltkor csakis
1 csomagot rendeltem meg, melyre jelentékeny javulás állott be, de egészségem tökéle-
tesen még sem állt helyre. Tisztelettel kérem rendelményemet mielőbb útnak indítani,
s a t. Maros-Ujvár (Erdély), január 2-kán 1863. Rosenbanm Adolf, tanító.

TESTORY ANTAL
török dohány és liavaiinah-szivarok transito-raktára

Pesten, a cs. kir. vámhivatalban :
Közvetlen Saloniki és Cavallából behozott t ö r ö k d o h á n y (Sultanina).
Syriai dohány (Latakia). A London Dockban általam személyesen kiválasztott
nagy halmaz legjobbféle Ilnvannah-szivar. Egy halmaz átalánosan kedvelt Vevey
(schweiczi) szivar BERTHOLET és TÁRSA gyárából. Papiros és papirszivar-
kák LA F E R M É hírneves papirszivarkák gyárából, s megrendelhetők TESTORY
ANTAL által Pesten, a váczi-uteza és Kristóf-tér szögletén, hol egyszersmind ár-

szabályok is szolgáltatnak ki. 1446 (2—4)

és gyermek-lábbelik
a legfinomabb külföldi kelmékből, szilárd s tartós munka, dusválasztékban s olcsó

árért kaphatók

BRETSCHNEIDER ZSIGMOND-nál
uriutcza 12. szám alatt, a Szerviták udvara átellenében Pesten.

Ugyanott a legrövidebb idő alatt mérték szerint is készíttetnek lábbelik, melyek
a lehetőségig szinte a legolcsóbb árért számittatnak. Árszabályok kívánatra egész
készséggel kiszolgáltatnak, valamint vidéki levélbeli mustraszerinti megrendelések
gyorsan teljesittetnek. 1877 (6—8)

Viz által légzárolt házi és szoba-ürszékek,
melyek által a bűz tökéletesen elzáratik, darabja 5 - 8 ft., kettős zárral, csino*
szerkezetű 15 ft.

m e l y minden árnyékszékhez alkalmazható, s mely által a légvonal és
b ű z tökéletesen eltávolittatik, darabja 10 ft.

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

melyek alkalmazása által a füst a konyhából és
J 9 lakhelyiségekből nyomtalanul eltűnik, dbja 10 ft.

A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 ft. számittatik.
Felnőttek számára fürdőkádak 13—15 ft., háztetozések s más egyéb érczmun-
kálatok uj s régibb épületekre a legjutányosb áron síámittatnak, s még a legcse-
kélyebb tárgyak is kijavitás végett elfogadtatnak. 1426 (2—6)

MIKSITS KAROLY,
bádogos-mester.

RAKTÁRA: rózsatér, 2-ik szám a városháza g

MÖSSMER JÓZSEF
rumburgi vászon-raktára

„A MENYASSZONYHOZ"
Pesten, az uri- és zsibárus-uteza szögletén, báró Orczy György-féle házban 10-dik

sz. a. ajánlja

jól rendezett vászonáruk raktárát a lehető legjutá-
szabott árakért. 1 4 4 0 & -

Kiadó-tulajd onos Heckenait Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1865 (egyetem-utcza 4-ik szám alatt).

tnsm
Előfizetési föltételek 1866-dik évre: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft

Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január 1-től kezdve: Egy, í
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket clfo'ga
Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

négyszer hasabzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnal 10 krba
»fl, Ilainburg és Altonában: Haasenstein és Vogler.— M.-Frankfnrtban:

Most, midőn testvér hazánkra, Erdélyre
oly fontos feladat megoldása vár, az ottani
jelesebb férfiakra minden szem érdekeltség-
gel fordul. Az erdélyi országgyűlés eddigi
folyamában is a meleg honszeretet, alapos
publicistái tanulmányok, politikai tapintat
és nemes mérsékeltség annyi és oly szép
bizonyságait láttuk, hogy ezek eddigi rokon-
szenvünket s tiszteletünket még nagyobb
mértékben felfokozni képesek. Az itteni fö-
szerepviyő hazafiak nagy részének arczképi
s életrajzi ismertetését időszakonkint már
közölte ugyan a Vasárnapi Új-
ság, azonban ugy látszik, nagy
még a hézag, melyet pótolnunk
kell. ígérjük is, hogy a folytatás
nem fog elmaradni; az intézke-
dések meg vannak téve.

E szempontból kiindulva,
nem lesz időszerűtlen bemutat-
nunk e lap olvasóinak Erdély
egyik kitűnő fiát, ki az újjá éb-
redés nehéz napjaiban bár zaj-
talan, de érdemteljes szerepet
játszott; szerény ember volt az,
kiről szólani fogunk: azon fér-
fiak egyike, kik halk, de szaka-
datlan fáradozásaik által a nem-
zeti ügy előmenetelére nagyobb
buzgalommal igyekeztek mint
nevük ragyogásának eszközlé-
sére. Irodalmi működése is jel-
lemének e sajátságát tünteti
ki; évekig kutatott oly adatokat,
melyeknek csak egy-egy szak-
férfiú veendi hasznát. Ily férfi-
akra megemlékeznünk honfiúi
kötelességnek tartjuk. A legfon-
tosabb erdélyi országgyűlése-
ken egyik jelentősebb megyének
í o lyvást képviselője, az 1848 —
49-ki magyarországihongyülés-
nek is tagja lévén, ez már magá-
ban figyelemre méltóvá teszi
egyéniségét.

T

T o r m a J ó z s e f .
(1801—1861.)

koskodott. A hivatali pályáról azonban pár
év múlva lemondott és gazdálkodni kezdett.
Valószínűleg ekkor már szenvedélyesen von-
zódott azon tudományokhoz, melyek elvo-
nult, zavartalan munkásságot igényelvén, a
hivatalnokoskodás lélekfárasztó apró dolgai-
val ki nem egyeztethetők.

1830-ban mindazáltal, midőn a megye-
gyüléseknek országos jelentősége lön, a hazai
bonyodalmak bajai őt is visszaszólították a
gyűlések küzdterére, hol tanulmánya és te-
hetsége kezdetben már figyelmet ébresztett.

T O R M A J Ó Z S E F .g
Torma J ó Z 8 e f 1 8 0 1 > m á r c z _ 29-ikén Déé-

sen született. Tanulását szülővárosában
kezdte, * a kolozsvári kath. lyceumban ki-
tűnő sikerrel folytatta, A felsőbb tanfolya-
mokat végezve, 1822-ben a hazai jogból
letette a szigorlatot, s előbb a fókormány-
széknél, majd a királyi táblánál gyakorno-

A haladás eszméi megyéjében csakhamar
nagy részben viszhangra találván, benne
erős jellemü és elméjü bajnokot leltek. Első
nyilvános szónoklata Belső-Szolnok-megye
1831-kiapr. 25-én tartott gyűlésében történt.
Egy akkor országosan vitatott fontos ügy-
ben beszélt. E szónoklat, melynek nyomán

a megyei fölterjesztés is készült, b. Wesse-
lényi Miklós helyeslését annyira kivívta,
hogy a nagy férfiú a beszéd végén egész
lelkesülten megölelte a szónokot. E jelenet-
ben fekszik alapja mindvégig tanúsított, köl-
csönös barátságuknak. Ettől kezdve a foly-
vást élénkülő gyűléseken B. Szolnok-megye
országosan helyesnek talált fölterjesztéseit
legnagyobb részt ő fogalmazta. 1832-ben
megyéjének főjegyzője lett, s a törvényes
stylus fejlődésére némi befolyással volt
azon szabatos, és világos előadás, mely a

törvények ismeretéről és diplo-
matikai képzettségéről tanúsko-
dik. 1835 elején az 1834-ki
országgyűlés eloszlatásával egy-
befüggő alkotmányellenes intéz-
kedések következtében, akkori-
ban fontos és diszes hivataláról
természetesen lemondott.

Minő népszerűsége volt me-
gyéjében, azt abból is látni, hogy
mint fönnebb emiitettük, az 1834,
1836—37, 1846-47 erdélyi or-
szággyűlésekre követté válasz-
tották; sőtaz 1848-ki kolozsvári
s az 1848—49-ki pesti hongyü-
lésen is ö képviselte Belső-Szol-
nokot. Mindig az ellenzékhez
tartozott. Az országgyűlési mun-
kálatokban tetemes részt vett.
Már az 1834-ki gyűlésen oly
munkálatokat biztak reá, melyek
történeti nevezetességüek, s
azon idő historikusának megbe-
csülhetlenek volnának. A há-
rom nemzet kebeléből kineve-
zett bizottmánynak, melynek
kötelessége volt a sérelmek pon-
tos fölszámlálása és világos ki-
dolgozása, tagja lévén, egyik
nagy munkálat szerkesztésével

. őt bizták meg. Ez az ország-
gyűlési választás alá tartozó,
ugy nevezett sarkalatos hivata-

loknak, helyettesítés általi önkényes betöl-
tését tárgyazta. Az adózás által szenvedett
sérelmek megírását is ö eszközölte, s ezzel
kapcsolatban megírta az adóügy történetét.

E munkák széles ismeretről és kiváló*^,
képességről tanúskodnak.— 1838-ban
veszté hallását; ezért többet nem .._,

52-ik szám. Tizenkettedik évfolyam.


