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Kollarits József és Fiai

„YPSILANTIHOZ"
czimzett legelső

vászonruha gyári raktárban
Yáczi-ntcsában Pesten,

kaphatók a legolcsóbb árakon s legnagyobb választékban
mindennemű kész frhérneinüek férfiak, hölgyek és

gyermekek számára.
Férfi-ingek, rumburgi, irlandi vagy hollandi vászonból, darabja 2 ft. 50 kr., 3ft.,3ft.

50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft.
Férfi saines ingek, 1 ft. 50 kr., 1 ft. 80 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft.
Férfi painnt madapolan Ingek, 1 ft. 50 kr., 1 ft. 75 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft.,

3 ft. 60 kr., 4 ft.
Férfi-gályák, magyar, félmagyar és franczia mintában, félvászonból 1 ft. 10 kr., 1 ft.

50 kr., 1 ft. 55 kr., 1 ft. 60 kr., valódi vászonból 1 ft. 75 kr., 2 ft., 2 ft. 25 kr.,
2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr.

Férfi gallérok, kézelők, divatos nyakkötök, harisnyák és minden fajú vászon és ba-
tiszt zsebkendők és esernyők.

Hölgy vászon ingek, sima 2ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft. hím-
zett 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 — 14 ftig, a legújabb franczia mintá-
ban 4 ft., 4 ft, 50 kr., 5 ft., 6 ft., 7 ft., 8 ft., 9 ft., 10 ft.

Hölgy franczia derék-f'üző, 1 ft. 50 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft!öO kr.
Hölgy perkál-eorsettek, 1 ft. 85 kr., 2 ft. 20 kr., 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 2 ft.

75 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5, 6, 12 ft.
Hölgy alsószoknyak, krinolinok, lószörszoknyák hölgy alsónadrágok, perkál, csi-

kós éspiquetbarchetból, hálótokotok, harisnyák s mindenfaj u zsebkendők, szint-
úgy gyapjú szövött alsómellény s nadrágok és harisnyák, urak s hölgyek számára.

Fin vászon ingek, 2 évesnek 1 ft. 80 kr., 2 ft., 4 évesnek 1 ft. 90 kr., 2 ft. 10 kr., 6
évesnek 2 ft. 10 kr., 2 ft. 40 kr., 8 évesnek 2 ft. 20 kr., 2 ft. 45 kr., 10 évesnek
2 ft.30 kr., 2 ft. 66 kr., 12 évesnek 2 ft. 40 kr., 2 ft. 90 kr., 3 ft. 50 kr., 14 évesnek
2 ft. 65 kr., 3 ft. 15 kr., 4 ft., 16 évesnek 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft 50 kr. Fi-
nom szines és fehér madapolan ingek minden nagyságra és árban.

Leány ingek, sima s himzettek, leány corsettek, nadrágok, alsószoknyák és harisnyák.
Továbbá ajánljuk legnagyobb vászon-raktárunkat rumburgi, hollandi és

irlandi vászont, végét 27, 28, 30, 32 35, 40, 50—120 ftig, creas vászont 12
ft., 12 ft 50 kr., 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25 ft.

Vászon törülközők, kötegje 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft.
12—20 forintig.

Színes, agyi kanavaczon, vége 9 ft., 10 ft., 11 ft., 12 ft., 13—16 ftig.
Asztalkendők, kötegje 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft. 50 kr., 7 ft, 7 ft. 50 kr., 8-12 ft.
Abroszok és asztali teritékek, 6, 8, 10, 12 és 24 személyre.
Nagy választékban függönyök, ágy- és asztal-teritők, kávés abroszok, s cse-

mege kendők.
Menyasszonyi készletekkel kész fehérnemű és vászonárukban a legnagyobb vá-

lasztékban szolgálhatunk.
Nagy árjegyzékünket kívánságra bérmentesen beküldjük.
Rendelések még a levél érkezte napján legjobban eszközöltetnek, s a csomagolást

nem számítjuk. 605 (1—9)

Magyar átalanos

közgazdászaíMpar és kereskedelmi
központi ügynökség

Pesten, Sebestyén-uteza 5-ik szám.
Ezen 10,000 forintnyi óvadék mellett engedélyezett iatéxet

B i r t o k o k a d á s v é t e l e é s h a s z o n b é r l e t e . K ö l e s é u ö k k i e s z k ö z -
lése ingatlanokra 1000 ftól felfelé. Biztosítási ügyekben az érdeklettek által a bizte-
sitási szerződések alapján támasztható jogos igények érvényesitésénéi felek jogképvi-
selete. Pénzbehatá!>i ügyletek. Bel- és külföldi intézetek, társulatok, községek,
gyárak, kereskedőházak s magánosok érdekeinek képviselete. Egyesek
pénzügyi é« birtok-viszonyainak rendezése s vagyonának kezelése. Társala-
tok és vállalatok létrehozása. Uj felfedezések és találmányok értékesítése.
Ügyletek és fizletek körüli útbaigazítás, felvilágosítás s tanácsadás.

Az ügyködő felek előnyének s érdekeinek lehető előmozdítása tekintetéből az
intézet, a tulajdonos ügyvédi irodájával egyesittetett.

Programmok, melyekből az intézet díjszabályzata is kivihető, dij nélkül és
bérmentve küldetnek. Kármán Lajos,

397 (8—11) köz- és váltóügjrvéd s a fentebbi intézet tulajdonosa.

Az első magyar gőzhajó-társaság 2 személyhajóval

PEST „KALOCSA
között

folyó évi augusztus 27-étöl kezdve a további intézkedésig ideiglenes
nappali járatokat inditott meg:

Pestről Kalocsára:
indul a hajó naponkint déli 12

órakor, oda ér esti 6 órakor.
Pest, augusztus 27-én 1869.

600 (2 — 3)

Kalocsáról Pestre:
naponkint reggeli fél 6 órakorr

Pestre érkezik d. u. 3 óra után.

Az igazgatóság.

Központi szállítási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
OVA9. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasitványaim-

mai szorul szóra azonosak és saját nevem aláírásával vannak hamisitva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen összetéveszt-
hetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készített Seidlitz-porok
minden egyes katniyát, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett védmárkkal vannak ellátva.

Ára egy bepecsételt eredeti katulyának 1 ft. 25 kr. — Használati utasítás minden nyelven.
E porok, rendkívüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert háziszerek között

tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél lévé
hálairatok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, emésztéshiáuy és gyomorhévnél; továbbá: gor-
csflk, vese- és idegen bajokban, szivdobogasnal, idegesség okozta főfájásnál, vertódulasual, esazos fogfájdalomnál, végül
hysterlára, búkórra és huzamos hányasra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb gyógyhatást eredmé-
nyezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyítványt tartalmaz oly betegek részéről, kik miután nálok minden,
gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerű háziszerhez folyamodtak, és ebben rongált
egészségűknek helyreállítására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőiratok szerzői között a társada-
lomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, művészek, mezei gazdák, tanárok és hivatalnokok,
sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrá-
sok sem okoztak legkisebb könnyebbUlést, és kiknek egészségök csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata által állíttatott helyre

A főraktár létezik:
TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-utcza 7-dik szám alatt.
(7HL J Ó Z S E F ur kereskedésében, granátos-utczában.

Ezen czégek alatt szintén megrendelhető:

a norvégiai Bergen városból való valódi Dorsch-májhalzsirolaj is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. o. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimerítő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés előtt
yegytanüag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosbb 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 ágon állapotban van, miként az közvetlenül a természet
által nynjíatott. — E valódi Dorsch-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gjógyszer a mell- ét>
tadöbajokban, serophnlns és rachltis, kösivény és csúz, idült bőrkiütés, azemgyuladás, ideg- és több más bajokban
alkalmaztatik. % • # ! • I 4 gyógyszerész Bécsben,

503(15-50) i f U J L j L * / ! . , > z u m storcV Tuchlauben.

Ilcckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalá-
ban Pesten (egyetem-utcza 4. sz. a.), megje-
lentek és minden hiteles könyvkereskedésben

kaphatók:

Horváth Mihály.

A magyarok története.
rövid előadásban.

Negyedik javított kiadás.
1868. (586 lap, 8-rét) velinpapiron, angoi

vászonba kötve 4 ft. 50 kr.

Tompa Mihály.

Virágregék.
Negyedik kiadás.

Szinnyomatu czimmel.
(8-rét 320 lap) fűzve í ft. 50 kr., vászonba

kötve 3 ft. 60 kr, diszkiadásban 5 ft.

OKMÁNYTÁR
Magyarország függetlenségi har-
czának történetéhez 1848—1849.

Közli
PAP DÉNES.

Első kötet.
(Kétszázhuszonhét okmánnyal.)

N. 8-rét (424 lap) fűzve 3 ft.
Második kötet.

(Háromszáztizenhat okmánnyal.)
(8-rét464 1.), fűzve 3 ft. 60 kr.

arorsz en
Honismerteid folyóirat.

Scerkeszfi Nagy IHklÓS. N«gyedrét
I. kötet 392 lap fűzve . . . 4 ft-

II. „ 884 „ „ . . . * , ,

Kiadó-tulajdonos Herkenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-utcza 4-ik szám alatt).

Tizenhatodik évfolyam.

Pest, szeptember 12-én 1869.

Előfizetési foltételek: a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csnpan Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csapén Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

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

A magyar orvosok és természetvizsgálók
' fiumei nagygyűlésének szereplő egyéniségei

közt, mindenekelőtt a nagygyűlés elnökét,
báró Vécsey Józsefet találjuk. Öt, épen a
fiumei nagygyűlés elnöki székébe, a köz-
ügyek iránti ismeretes buzgóságán kivül
valószinüleg azon körülmény ülteté, mert
élete szebb részét tengeri utazásokban s ta-
pasztalatok közt töltvén, legalkalmasbnak s
legméltóbbnak látszék arra, hogy a magyar
tengerpart kikötő-városában a természet-
vizsgálók gyűlésének vezetője legyen.

Báró Vécsey József 1829-ben született
Sárközön, Szathmármegyében. •
Gyermek korában a gondos
szülői szemek fölvigyázata alatt,
házi nevelésben részesült; sőt,
mint förendü családoknál még
ma is, s néhány évtized előtt
még nagyobb mértékben áta-
lános szokás volt, gymnasiumi
tanulmányait is egészen házilag
végezte 1835-től 1842-ig, egyéb
iránt a legjobb sikerrel. Ez
utóbbi év végén, tehát már 14
éves korában, a bécsi egyetem
polgára lett, s ott két éven át
a bölcsészeti tanfolyamot vé-
gezte, 1 évig pedig a jogi tan-
folyamot járta; a nyilvános
iskolai tanulás mellett magán
utón is képezve magát, kivált
a magyar jogban, melyből 1846
végén Pesten tette le nyilvános
vizsgáját, s onnan egyenesen
Verőczemegyébe ment, az első
alispán oldala mellé, patvariára,
azaz: joggyakorlatra. A közpá-
lya előcsarnoka, melyen min-
den magyar ifjúnak át kellé
haladnia, ha magát a nyilvános
életre, a fórumra vagy a dikasz-
teriumi szolgálatra képezte.
Vécsey egyikre sem határozta .
még el magát a kettő közül, s
utóbb is egy közbejött esemény
egészen váratlan fordulatot adott életpályá-
jának.

De mig ez bekövetkezett volna, néhány
lépést kellé tennie a rendes úton, melyen
akkor ifjaink haladni szoktak. Megyei aljegy-
zővé neveztetvén ki csakhamar, e minőség-
ben egy évet töltött Veröczemegyében, s

B á r ó V é c s e y J ó z s e f .
annak végeztével, 1847 végén a kir. kúriá-
nál esküdt föl juratusnak. Egészen benne
volt már a polgári előmenetel rendes folya-
matában, mely az ő tehetségei, szorgalma,
ügyessége — s tegyük hozzá, mint akkoriban
igen fontos mozzanatot, aristokratai szárma-
zása s összeköttetései — mellett, neki min-
denesetre szép jövendőt igért. Ekkor jött
közbe azon esemény, melyre fölebb czéloz-
tunk. Egy rokona épen keletre utazandó
volt, s az ifjúban, ösztön-e vagy csak a ter-
mészetes vágy: látni, tapasztalni, oly eleve-
nen ébredt föl, hogy csakhamar elhatározá

BARÓ V É C S E Y J Ó Z S E F .

magát, itt hagyni a joggyakorlatot, s az
épen megnyílt (utolsó) pozsonyi országgyű-
lés rendkivül érdekeseknek Ígérkező élmé-
nyeit, és rokonához csatlakozva, meglátni
a tengert, s délt és keletet: Afrikát és
Ázsiát. Utjok igen érdekes pontokat is érin-
tett, melyek némelyikén hosszasb s an-

nálfogva tapasztalatdúsabb is vala mulato-
zásuk.

Ez utazás mély benyomást tett az élénk
szellemű ifjú lelkére. A tenger, a távoli
vidékek, a mindig új, mindig más látni és
tudni méltó tárgyak emléke kitörülhetlenül
tapadt leikéhez, mindig újnak és újnak szom-
ját költve föl benne. Haza jövet Triesztben
állapodtak meg. S ö, ellenállhatlan vágyától
vonatva, a tengerészi pályára határozva el
magát, mint önkéntes hadapród állt be a
hadi tengerészet soraiba. Azonnal tengerre
kellé szállania, részt venni Velencze ostro-

mában, mert — 1848 tavasza
volt. Otthon pompásan álltak a
dolgok; az alkotmányos magyar
kormány és a nemzet valódi
mézeshetei zavartalan boldog-
ságát élte a dynastiával. Hiszen
még hónapok múlva is (augusz-
tusban) az olaszok ellen folyta-
tott háborújára a dynastiának,
Kossuth indítványára 200,000
katonát s nem tudom hány
milliót szavazott meg az or-
szággyűlés! Az ifjú tengerész
tehát a legjobb hiszemmel s
hazafias érzelmei minden sé-
relme nélkül vehetett s vett is
részt Velencze ostromában, s
az egész hadjáratban. Mikor
pedig a haza veszélye szólította
volna vissza, már késő volt.

Nemsokára a tiszti vizsgát
letevén Vécsey, tisztté nevez-
tetett ki. A háború befejeztet-
vén, a szolgálat nagyobb ten-
geri utazások tételében állott.
Vécsey valódi elemében találta
magát. Első tengeri útja, mint
sorhadnagyé, Lissabonba és
Madeirába volt. Ezt, egész
1855-ig szakadatlan sorban kö-
vették tengeri utazásai, melyek
mindenike öregbítette tapasz-
talásait, ugy a természeti tár-

gyak, mint a tengerészeti ismeretek körében,
s kellemes emlékezések dús tárházát hagyta
vissza lelkében. A szellem látkörét semmi
sem szélesiti annyira, semmi sem emeli
magasabbra, mint a nagy utazások. Tengeren
a végtelenbe vesz a látkör, s az árbocz csú-
csáról addig lehet látni, meddig csak a szem

37-ik szám.
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látereje engedi. Vécseynek bő rész jutott ez
öröm és haszon élvezetéből. Részint saját
igyekezete, részint elöljárói jóakarata, s meg-
nyert és megérdemelt kedvezése folytán
mindig a legérdekesb és legkellemesb külde-
tésekben részesittetett, s alig volt nevezetesb
expeditió, melyben részt ne vett volna.

1855-ben anyja meghalván, a családi s
vagyoni ügyek rendezése mulhatlan szüksé-
gessé tették itthon létét. Tíz hónapi szabad-
sággal jött haza, s azt egészen családja köré-
ben töltötte. A tíz hónap leteltével |azonban
ismét hivatása körébe sietett vissza,s 1858-ig
újabb érdekes utazásokat tett még. Ekkor
Miksa föherczeg, akkor az ausztriai tengeré-
szet főparancsnoka, hadsegédül vette maga
mellé a derék magyar hadnagyot; a föherczeg
oldala mellett mindig, Milánóban, Velenczé-
ben, majd Bécsben lakott Vécsey is,az 1859-ki
végzetes háború kitöréséig, mikor egy kisebb
hadi naszád parancsnoksága bízatott reá, s az
ostroinzár alatt lévő velenczei kikötő déli ré-
részén Chioggia védelmére rendeltetett ki;
azonban épen e ponton támadás nem történvén,
tettleges tevékenység kifejtésére alkalma nem
volt, — mig a villat'rankai béke véget nem
vetett a háborúnak. Most ismét hadsegédi
helyére tért vissza; de megroncsolt egészsége
miatt a tél nagyobb részét szabadságon kellé
töltenie, s a rá következett tavaszszal, főleg
családi viszonyok s magán körülmények
miatt, az egész tengeri szolgálatnak búcsút
mondani határozta el magát. Visszatért ha-
zájába gazdaságahoz, melyet hosszas távolléte
miatt eddig egészen el kellé hanyagolnia.
Fiatalkori kedveletének bőv mértékben ele-
get tett már; s érezte, hogy tevékenysé-
gét és szolgálatait most már a haza földe
igényli.

Alig tért haza s telepedett meg, előbb
Szathmárban (honnan azonban csakhamar
Szabolcsba, Acsádra tette át lakását) a szath
mari gazdasági egylet alelnökévé választa
tott. A gazdasági egyletek voltak akkor Í
felébredt közszellem, s tért kereső hazafias
tevékenység csaknem egyetlen kiváltságos
mezei. Csakhamar az októberi diplomatágasb
medret nyitott a közéletnek. A megyék hely-
reállittattak, Vécseyt Szathmármegye másod-
alispánjává választotta, s ö e minőségben
Is agy- Károlyba tette át lakását. — Itt érte
azon szép hazafiui megtiszteltetés, hogy az
aranyos-medgyesi (Szathmár) választó-kerü-
let képviselőül választotta az 1861. évi ápril
2-kára összehívott országgyűlés képviselő-
házába. — Vécsey, mindjárt azon napon,
melyen a megnyitásra Budára át, vagy át
nem menetel kérdése forgott szóban, De-
ákhoz csatlakozott, s a rövid országgyűlés
végéig a Deákpárt soraiban volt, melyet ak-
kor felirati pártnak neveztek.

Az országgyűlés feloszlatását nemsokára
a megyei bizottságok s tisztviselők visszalé-
pése is követte; Vécsey is a magánéletbe
vonult vissza, mely neki most már nemcsak
nyugalmat s a „procul negotiis" csöndes
örömeit, hanem valódi boldogságot is igért;
mert ez év szeptemberében kérte meg Szent-
Mihályon gróf Dessewffy Emil leányának
Blanka grófnőnek kezét s deczember 4-kén,
a pozsonyi nagytemplomban vették frigyökre
az egyház áldását.

1865. nov. 10-kén, az aranyos-medgyesi
kerület, a decz. 10-kén összehívott ország-
gyűlésre ismét képviselőül választotta. Itt
ismét a Deákpárt soraiban találjuk, szilárd
meggyőződéssel, a szerepelni nem kivánó, de
ügyességét, közügyekben jártasságát és ta-
pasztalásait bizottságokban szívesen érvé-
nyesítő férfiút. Az alkotmány helyreállittat-
ván,a felelős magyar miniszter ellenjegyzése
mellett Szabolcsmegye főispánjává nevez-
tetett ki. Ez állomás a legkényesb föispáni

helyek közé soroztatott. Hazafias, detúlnyo-
mólag ellenzéki megye élén, hol a mérsékelt
ellenzék vezére oly köztiszteletben álló s
nagy tapasztaltságu férfiú volt mint Bónis
Sámuel, de a hol a szélső ellenzéknek is sok
eleme akadt, — b. Vécsey József oly tapin
tattal lépett föl kezdettől fogva, hogy a
kormány bizalmával a megye bizodalmát is
sikerült teljes mértékben egyesítenie. S egy
ízben, (ki nem emlékeznék még reá) midőn
a megye egy oly végzést hozott, mely a főis-
pán állását tarthatatlanná tette volna, le-
mondván: a megye, az ellenzék vezéreinek
egyesitett indítványára, őt föispáni széke
megtartására oly lelkesen kérte, hogy a ké-
résnek — a megye is módosítván előbbi hatá-
rozatát — engednie kellett. Mint Szabolcs
főispánja vett részt a koronázási ünnepélyes-
ségekben, a felsőház üléseiben, ugy a múlt
országgyűlés végéig, mint az 1869 diki or-
szággyűlésen is. A jelen országgyűlés foly-
tán, mint a delegáczió tagja, különösen a
tengerészeti budget megállapításában vett,
— mint tapasztalt szakértő — tevékenyebb
részt.

Vécsey közpályájának, a polgári téren,
nagyobb része még — remélhetőleg — hátra
van. Csak negyven éves, s dús tapasztalatai,
éles felfogása, kormányzati ügyessége, ritka
tapintata, határozott jellem mellett megnyerő
modora, máris szép kört nyitottak tevékeny-
ségének. Minél jobban s közelebbről ismeri
meg valaki, vagy a kör, melyben működik,
annál nagyobb tiszteletre találja méltónak. A
magyar jellem azon nem túlságos gyakran
előforduló typusához tartozik, mely többet
szeret tenni mint beszélni, s inkább lenni
mint látszani igyekszik. Az ellenkező typusból
sokkal több példánynyal bírunk, s ez az
ilyeneket annál jobban készt megbecsül-
nünk. —á—r.

Oh mosolyogj! bú édesül,
Megenyhül seb, kedély derül.
Hány szívet vígasztalt szavad,
Bár a tied bútól szakadt,
Eltitkolád, mosolyogva szóltál;
Emberbon nincs ily türelem;
Egy földre tévedt angyal voltál...
Oh mosolyogj rám kedvesem!

Oh e mosoly őrcsillagom,
Áttör minden borúlaton,
Világit, biztat, int, vezet,
Megszenteli küzdelmemet;
Pályám nemtője, dicsőségem,
Szerelmed fénye mindenem.
Nincs drágább, a mit adhatsz nékem...
Oh mosolyogj rám kedvesem!

Gyulai Pál.

A Hortobágy.

Oh mosolyogj rám!
(1864.)

Szeretem rózsás arezodat,
Oly csengő, benső hangodat;
Szeretem karcsú termeted,
Liljom rengése jár veled:
De bájaid között legjobban
Mégis mosolyod szeréten.,
Szivemben egy mély érzés dobban.
Oh mosolyogj rám kedvesem!

Vidám vagy bús ez a mosoly,
Örökké szívből szivbe foly;
Örök érzés ajkad, szemed,
örömbe', búba' csak szeret.
Gazdag kedélyed szivárványa
Ragyogva árad könnyeden,
Engesztelés minden sugara...
Oh mosolyogj rám kedvesem!

Oh e mosolytól me3sze fut
A terhes gond, s eszembe jut
Az első boldog pillanat,
Emléke most is elragad:
Bokrétám, mit kebledre tűztél
Félénk örömmel édesen,
S hálám csókjáért el nem űztél...
Oh mosolyogj rám kedvesem!

Oh o mosolynak sugarán
Hány szép emlék derül reám:
Nászfátyol, első fejkötő;
Liljom valál, majd rózsatő;
De a boldogság hajnidfénye
Reszket mindkettő kelyhiben.
Betelt szivem minden reménye...
Oh mosolyogj rám kedvesem!

Oh mosolyogj, mint akkoron,
Midőn ringattad karodon
Kicsiny lyányod, kicsiny fiad!
Lásd az idő hogy elhalad. —
De, mosolyod még mind a régi,
Atsúgárzik az éveken,
S rajt' összeolvad földi, égi...
Oh mosolyogj rám kedvesem!

Komor, borongós augusztusi reggel volt;
az esöterhes fellegek haragosan lebegtek a
letarolt mezők felett, szinte érinteni látsza-
nak sötét uszályokkal a láthatárt; s a hideg
mátrai szél már csapkodta arezunkba a sürü
cseppeket, midőn megindultunk a Horto-
bágy felé.

Egymásután maradoztak el tőlünk a
mindinkább ritkuló pusztai tanyák, s a vég-
telennek látszó kukoricza tenger utolsó hul-
lámai is elmosódtak már a messze távolban
mögöttünk, midőn kocsink egy zökkenéssel
valami országút-féle beárkolt térre jutott, s
kocsisunk phlegmatikus megjegyzéseit foly-
tatólag, motyogta bajusza alól: „No! ez a
Hortobágy."

Az utszélen még egy vihartépett kalyiba,
— hajdanta tán a szegény-legényeknek alkal-
mas szállás, s mellette napraforgó kórók-

í ból összetákolt fészer állott, melyből elö-
' rohant még egyszer a lompos tanyai eb,
1 csattogó fogaival vendég-marasztólag üdvö-
I zölni, de végre ez utolsó kutya-ugatás is
! elhangzott, s csak kocsink zotyögése volt az
! egyetlen élet-jel, mely a puszta halotti csen-
; dét felzavarta.

Hallgattunk, s volt valami ünnepélyes e
hallgatásban. Én hozzá voltam már szokva
az alföldi tájakhoz, s e becsületes nép által
lakott vidék többé nem gyakorolta rám azon
nyomasztó hatást, melyet először minden
hegyvidéki ember érez e síkokon, — de
mégis, nem tagadhatom, bizonyos elfogult-
ság szállt meg a gondolatra, hogy most
tehát a magyar puszták eszményképe áll
előttem, melynek nevéhez e népnél a szilaj
szabadság annyi édes, de ugyanannyi fájó
emléke is van csatolva, mely mint egy ki-
tárt könyv ott fekszik a hozzá hasonló vég-
telen ég alatt, s mégis mintha hyerogliphek-
kel volna beirva tárt lapja, senki más nem
értheti meg, csak a ki rajta él.

Tekintetem bemélyedt a sik felett a vég-
telenbe, keresve azt, a mit nem talált.
Ez tehát azon hirhedett fold,

„Hol vásznat fehérít a játszi délibáb,
Szilaj csikó iram, s fehér gulya legel,
A hol szemes túzok sétálgat a mezőn,
Mely nyulárnyékot s ördögbordát nevel.

S ezek azon kimerithetlen legelők, hol a j<5
Debreczennek örökös kincsforrása volt?
Most semmi, semmi! Legfeljebb egy-két kút-

I gém áll még magában itt-amott, de arról
is rég letépte az ostort a vihar, a tengelyt
pedig a rozsda ette el, s csak az itató válu

i hever ott mellette, viz helyett a szél által
] ki tudja honnan idáig kergetett katáng és
ördögborda kórókkal szinig töltve.

Ki ismerne most e mezökre?
j Valóban borzasztóbb képét egy kietlen

pusztának a költő phantasiája sem teremt-
hetné, mint az, minőben előttünk áll a Hor-

I tobágy.
I A hajdani kövér fűfedte térek most fe-
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hér sziksó mezők, melyeknek halott sziné-
töl bágyadva fordul el a szem, valami eny-
hitö zöldet keresni e roppant rónaságon. De
sehol, sehol! mintha a teljes pusztulás ütötte
volna itt fel táborát, mintha a természet is
el akarná tagadni, hogy él, munkál és te-
remt; nincs itt egy élőlény! egy bogárfiu
sem, mely mig kedves terhével átfutna előt-
ted a porzó utón, mutatná, hogy egy re-
ményteljes jövő rejlik valahol ott alant.

Az ember megborzad e gondolattól A
csalfa délibáb tündér képeket mutat ugyan
most "is, még e borult ég alatt is, — távoli
vizekről, erdőkről, s ki tudja hol ragyogó
templom-tornyokról; körültünk oly életszin-
ben mosolyg a vidék, s mégis a hova érünk,
ott mindenütt csak egy kiaszott vázat ta-
lálunk.

A hosszú félnapi ut alatt, mig e pusztán
át haladtunk, a hajdani ménesek és gulyák
helyett két, lecsüggesztett fővel maga elé
bámuló bibicz volt mindössze, a miélölény-
nyel találkozánk.

Csak a Horbágy patakja közelében kezd
megjelenni némi élet. A partot itt-amott a
nehéz sorssal küzdő füzesek borítják, me-
lyeknek árnyában lomhán, mozdulatlanul
hever azon poshadó zöld tömeg, melyet itt
patak gúnynévvel neveznek. Fölébe k'óhid is
van épitve, és pedig minő! Mikor legelőször
megláttam, hatalmas négy ivezetével a kis
békafészek felett, önkénytelenül is Guliver
utazása jutott eszembe, a mint átlépi a lili-
putiak egyik nagy folyamát. Már Debreczen-
ben figyelmeztettek e hidra, mert ugylátszik
ez a vidék büszkesége. És valóban, aligha
van, kit e hatalmas alkotmány a Hortobá-
gyon meg ne lepne. Egy valóságos kis hegy
ez a körülte elterülő rónaság felett, melyet
aligha nem azon czélból építettek ily ma-
gasra, a mire épen azon siheder használja
most, ki ott áll a híd egyik végét elzáró
kapu sarkoszlopának tetején, oly mereven
bámulva a messzeségbe, hogy tán egy Nepo-
muk Jánosnak vélné távolról az ember, ha
nem volna fél vállra vetve subája.

A hid mellett csárda is áll még, talán
emlékül a rég múlt jó időknek, mikor ez
volt Pestről Debreczenbe az egyetlen or-
szágút. De hajh! sok viz lefolyt már azóta
a Tiszán.

A hidról széttekintve, amott távolabb, a
Hortobágynál egy vörös kőoszlopot, láttam
állani. Sima fejét fehérre mosta az idő, de
izmos derekán meglátszanak a sávok, melye-
ket bizonyosan valamely szeszélyes utazó
huzgált reája.

De mi ezélból is lehet itt a puszta köze-
pén e magas kőoszlop? s átalában minden
köböl ? a csárda, a hid, még az országút is
egy darabon, mintha bizony csak egy hají-
tásra volnának innen a nagyváradi kőbá-
nyák? Fogadom, hogy a berlini tudós akadé-
mia három évig is törhetné rajta a fejét
mig kitalálná a magyar puszta ez ujabb sze-
szélyét, pedig annak, ki e tájakat ismeri
mindezt könnyű megérteni.

Ama kőoszlop egy emlék, szomorú sötét
képű emlék, melyet e nép állított magának.
— „Addigjárt fel hajdanaTisza árja, uram!"
szokta mondani az öreg csárdás, s a magya-
rázatot rendesen egy sóhajtás kiséri.

Miért e sóhaj? miért ez ösztönszerü visz-
szavágyódás e népnél mindenütt a múlt
időkre? A ki csak két évtizeddel ezelőtt is
látta e vidéket, és látja most, az érteni fogja
mit jelent ama néhány szó az alföldi ember-
nél. Egy elvesztett paradicsom után sóhajt
ö, melyben boldog volt reményeivel s aggo-
dalmaival, mert ha sokat megsemmisített is
az árviz, a mi megmaradt, az is több volt a
mai semminél, mig most e viztelen pusztákon

csak az iszonyú bizonyosság áll előtte, hogy
nincs mit vesztenie

El, el e tájakról; ugy fojt itt valami; —
e kétségbeesés még megöl

Szegény Hortobágy! jó északát, jó észa-
kát! Dap&y László.

Egy gazdag ember életnézetei.
(Egy holland kereskedő naplójából.)

(Folytatás.)

Hetedik fejezet.
JSlhard ur Batáviában.

Ha én Hollandia királya, Luxemberg herczege
s gyarmataink ura volnék, egészen ellenkező módon
járnék el, mint Vilmos királyunk. Egy törvényt
alkottatnék, melynek kötelező erejénél fogva kény-
telonittetném keleten tartózkodni, indiai császári
czimet vennék föl, s a pompás Jáva szigeten épít-
tetném királyi városomat. Nem a váltólázas tájé-
kon, hanem fenn a hegységek között, hol a lég
tiszta, romlatlan, hol a vadvirágok szinesebbek,
mint tulipánaink. Voltam Német- és Angolország
ban, láttam Clevet, a Kék-hegységet, de bátran ki
merem mondani, hogy a földkerekségének legszebb
virága Jáva.

A legszerencsésebben érkeztem meg uj ha-
zámba. A tengeri utazás, s az azalatt folytatott
jámbor életmód egészen helyrehozott, s az uj földre
újra éledve léptem. Bátorságra volt szükségem,
apám kevés költséggel látott el, adósságom s igé-
nyeim tetemesen szaporodtak.

De eleinte ellontálltam minden csalogató ki-
sértésnek, s olykor-olykor egy külön váltó volt
jutalmam, melyet apámtól kaptam. Volt ott egy
elhízott gazdag chinai, pompás boltja volt, szere-
tett volna engem, csinos legényt, boltjában alkal-
mazni. A ravasz róka rögtön sejditette, hogy én a
nők s leánykák körül ügyesen tudok forgolódni.
Sokat igért, s mikor megvetőleg ráztam fejemet,
igéretét csaknem megkétszerezte. De eszembe ju-
tott ez intés „akármit tesztek, jusson eszetekbe, a
fényes ősi név!" Egy Van Lonk-Hasselaar egy
nyomorult chinai boltjában segédkedjék! Soha!
Hátat forditottam neki, s inkább elvállaltam egy
negyedrésznyi jövedelmet behozó államhivatalt.
Hitvány nép az a chinai, Flórián, még a pat-
kányt is megeszik, s az alkuban zsidóbbak a zsi-
dónál.

A pénzével el tudtam volna bánni, mert egy
előkelő fehérnek sok emberre van szüksége, ha ott
tekintélyét fenn akarja tartani. Külön ceizmatisz-
titó, pipatömő inast, kocsist kell tartani, s a nőcse-
lédség rendkívül sokba jön. Az asszonyok a kiáll-
hatlanságig követelők.

Ha már most azt kérdezed, édes Flóriánom,
hogy miből fedeztem e teméntelen kiadást, mikor
hazulról keveset kaptam, ott pedig szintén keveset
kerestem, adósságot sem mertem összehalmozni,
mert Hollandban eleget hagytam hátra: tudd
meg, hogy lovaglási művészetem segített ki a
bajból.

Ha a hajókon a kisebb szigetekről fris lova-
kat szállítottak, ezek az éhség, ide-oda czipolés
miatt annyira ki voltak fáradva, éhezve, hogy
boldog volt a kereskedő, ha azoktól hamar mog-
szabadult. Potom árért ötöt, hatot összevásárol-
tam. Annyira helyrehoztam, s kitanitottam o
lovakat, ho»y két hónap múlva magok sem ismer-
tek volna magokra, s kétszeres áron adtam el. De
tudod, mindig csak ugy barátságból, senkinek sem
volt szabad említenie, hogy én ebből üzletet
csinálok.

Istállóm hamar nagy hírre vergődött, félénk
nők, s öreges urnk esedeztek, hogy vad lovaikat
tanítsam be. Ezért külön dijt nem vettem1, elég
jutalom volt az, hogy minden előkelő körben min-
dennapos látogató lettem. Hu azért valami indiai
nábób így szólt: „házam ön előtt mindennap nyitva
áll, jöjjön, legyen vendégünk mindennap," én
mégis csak egyszer mentein el hetenkint, mert hidd
el, fiam, mennél ritkábban járunk valahová, annál
szivesebben látnak.

Egy ilyen alkalommal ismerkedtem meg ogy
ifjú özvegygyei. Mikor először jöttein össze vele,
hangja hallására egész valómban összerezzentem
. . . hasonlított ama feledhetlenhez. Sőt még sze-
mei is . . . de nem, csak az első pillanat tündérálma
volt az, nem tekintett oly angyali módon az életre,
s oka is volt rá. Öreg férje, egy gazdag alelnök,
oly szives volt, hogy » menyegző után pár hétre
jobb hazába költözött, s mindenét roáhagyta.

Hihetőlog te is észrevetted már azt Flóriánom,
hogy az ifjú leányok rendesen kevéssé vagy
inkább kis libák, vagy legalább ugy tettetik ma-
gokat. Főtárgyuk a szerelem, olőttök az nem játék-
szer, mint nálunk, hanem valami irtózatosan komoly
dolog. Kedvest akarnak választani, s ez annyira el-
foglalja őket, annyira beszővődik minden szavukba,
cselekedetökbe, hogy az ember szinte belefárad.
Szerelmök tárgya előtt nem mutathatják magokat
természeti szendeségökben, s ez soknak, ha ugyan
nem halálig szerelmes, még a házasságtól is elveszi
kedvét.

Csak két kivétel van, de az egyik kivétel még
a szabálynál is roszabb. Az elbizattokat értem, kik
rangjuk, pénzök vagy szépségök tudatában azt
hiszik, hogy őket illeti a választási jog. A másik
oly ritka, hogy hosszas életpályám alatt csak egy
példára találtam. Elfrida — biztosan hiszem, 8
neked már csak őszintén megvallom — Elfrida
még akkor sem jött volna hozzám, ha azt az átko-
zott ülnököt soha sem ismeri.

Házasság után gyakran minden jóra változik.
A sokat zaklatott sziv elvégre megnyugszik, s most
már rá ér másra is gondolni, innon van aztán, hogy
sok libácskából határozott, okos, szeretetre méltó
nő válik, s becses férjét, ki arra még csak távolról
sem számitott, orránál fogva vezeti.

Azért szerettem én mindig ifjú özvegyeknek
udvarolni, kivált ha szépek s gazdagok voltak,
ezek már nem oly elfogultak, mint a hajadonok;
javai özvegyemet naponként szebbnek találtam, s
így gondolkoztam: ,,Ej, ej, rászedem most orego-
niét, nem lesz rósz élez, ha mint komoly higgadt
nős férfi megyek haza. No meg, nagy szemeket
mereszt rám Detler ur Luizkája."

Gyorsan s határozottan! Ez volt jelszavam.
Mint jó lovag, vágtatva akartam itt is rohanni,
fölléptem, igérve a szép özvegynek mennyet és föl-
det. „De uram, hiszen még a gyászév alig telt le."
„Asszonyom, csakhogy mégis letelt." Gondolkodási
határnapot kért. Bizonyos voltam győzelmembon,
örömittasan mentem haza.

Másnap reggel ogy szép illatos levélkében —
kosarat kaptam. „Nem tagadom el, uram, hogy ön
heves véralkata," így hangzott a levél, „gondol-
kozásba ejtett, s arra ösztönzött, hogy ön felől
tudakozódjam. Az eredmény reményen felől roszul
ütött ki. Egy könnyelműre talán még rá mertem
volna bízni kezemet, vagyonomat, mert a férfiak
ezen, félszegségét gyöngéd női kéz idővel elsimít-
hatja, de a lelketlent át nem varázsolhatja. A ki
egy jó barátja szolgálatával visszaél, s köszönet
fejében azt tönkre juttatja, ugy hogy o miatti
bánatában szegény anyjának szive szakad meg,
egy ily roszlelkü nem boldogíthatja nejét."

Ha, ha, mosolyogtam ördögileg, jól tudjuk,
merről fuj a szél. A kigyó Gyuri utánam sompoly-
gott Batáviába, s épen sarkamon csípett meg. De
szét kell törnöm a kigyó fejét, gondoltam ma-
gamban.

A mi a ficzkó anyja szivének megszakadását
illette, ebből nem sokat csináltam. Szépen hang-
zott az a szép özvegy emelkedett levelében, de
ilyesmit ugyancsak meg kell tizedelni. Egy öreg
asszony síriratát olvastam egykor: ,,vixit quantum
potuit" — addig élt, a meddig lehetett, — bizo-
nyosan így tett Moolené asszonyság is.

Sikerült kinyomoznom, hogy az alamuszi hol
tartózkodik,épen főnökéhez akartam menni, midőn
szerencsétlenségemre, egy bosszúálló maláj fattyu
eret vágott rajtam, s forró véremből jó adag el-
folyt. Egy izbon véletlenül fejére találtam kopin-
tani, s ezek a malájok üres fejőket oly szentnek
tartják, hogy azt megsérteni halálos vétek, s a
sértést csak vérrel moshatják le. Ha gyorsan nem
jött volna segély, még meggyilkolt volna, szeren-
csésnek mondhatám magamat, hogy egy pár be-
csületes sebbel megmenthettem bőrömet. A fiu az
erdőségbe futott, hol hihetőleg valami éhes tigris
nyalánk falatja lett.

Szobaleányom a leghívebben ápolt, s európai
orvos gyógyított. Alig lábbsidoztam föl, midőn
elindultam félbeszakasztott boszum foganatosí-
tására.

„Nem mondhatok^ Moole úrról semmi roszat
sem, megjárja, a kézírást igen ügyesen utánozza,
Detler ur azért adta ki neki az utat."

Egy ilyen ezélzás, egy Lonk-Hasselaartol,
nem téveszthette el hatását. A nyomorultnak Ba-
taviából is, mint ogy izbon Amsterdamból távoznia
kellett, hiában mentegette magát. így tettem jóvá
gyöngeségemet, melyért már kétszer meglakoltam.
Hatalmas tanulságot vehetsz innen Flóriánom, ne
bocsáss meg soha, a ki egyszer megsért, tedd
tönkre, mihelyt teheted, s azon igyekezz, hogy
mentői messzebb legyen tőled.
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Viszonyaim nem a legjobb lábon állottak. A
betegség sokba került, a lovakkal való kereskedé-
sem is megakadt. Európából kevés pénz, e mellott
egymásután megszámlálhatlan intő lovél jött. —
Sokkal büszkébb voltam, hogy sem az öreg urat
megkérloljem, még egy levelot sem váltottam vele.
Végre nagy nehezen rá tudtam magam venni egy
levélirásra, s hogy a büszke Hassolaar megijedjen,
a chinai kereskedő ajánlatára erősen czélozgattam.
Ismertem az én emberomet. De mindemellett is
sokáig kellett válaszra várakoznom.

Vakmerő fogadások által igyekeztem maga-
mat a hínárból kirántani. Azonban több izben
tapasztaltam, hogy az ördög akkor fordit hátat,
mikor legtöbb szükségünk van rá. Csak adóssá-
gom növekedett.

Elgondoltom a gondviselés bölcs intézkedé-
sét, hogy a halál előtt több ajtót nyitott, s az, ki
megunta ezt a nyomorult világot, a számos közül
akármelyiket választhatja , mindenik elvezeti a
csöndes sötét éjszakába. S ha maga után oly erő-
sen berántja az ajtót, hogy a közellévők megretten-
nek, soha se törődjék velők, érdemeltek is azok

A keritésok mellől kiváncsi nők bukkantak elő,
jobbról és balról kinyíltak az ablaktáblák, én pe-
dig vágtattam, mint valami üldözött lélek, mig
nem az olvasókör épületénél megállottam. Mindenki
üdvözölt, ilyen fogatot, ilyen kocsizást még soha-
sem láttak, sőt még a kövér Hamstra milliomos
is, ki mindennek a javát válogatta ki, föltápász-
kodott székéből, s felém döczögött. A lovakat s
kocsit egymásra nézték, mig én nyugodtan szür-
csölgottom a szódavizet. Öt perez múlva lovat, ko-
csit s inasomat a milliomosnak négyezer forintért
adtam el, természetesen, a mint mondani szoktam,
csak baráti szívességből.

Másnap pénz, s a mellott külön váltó is érke-
zett Európából így az a világban. Az
agyonlövésről többé szó sem lehetett.

Hogy e tekintetben példámat kövesd, nem
merőm ajánlani. Sokat beszélek el előtted, egyiket
azért, hogy okosan cselekedjél, másikat azért, hogy
azt elkerülni igyekezzél. Az ókor, ezt még a latin
iskolában tanultam, helyeselte az öngyilkosságot,
a koresztyénség más nézetbon van, s mi keresztyé-
nek vagyunk. Te, hála gondos nevelésemnek, so-

A cubai fölkelés.
A spanyol gyarmati kormányzat szégyenteljes

és kárhoztatásra méltó gazdálkodása Cuba szige-
tén már magok a kreolok között is oly sok rósz
vért csinált, hogy a forradalom kitörése Spanyol-
országban szükségképen Cubán is hatalmasan
fölbátoritá az elszakadási párt reményeit. A múlt
év szeptemberének eseményei, melyok az anyaor-
országban történtek, a gyarmatszigeten is nagy
izgatottságot okoztak, de Lersundi főkapitány azon-
nal megtette a szükséges óvó rendszabályokat és
előkészületeket, hogy a sziget csatlakozását az
anyaország fölkeléséhez megakadályozhassa s az
elszakadási vágyakat , melyek múlhatatlanul
nyilvánulni fognak, féken tarthassa. Lersundi
annyira tudta vinni a dolgot, hogy II . Izabella
királynő születésnapját, október 10-én, a szigeten
még ünnepélyesen mogülték. Hanem azt még sem
tudta meggátolni, hogy egy előkelő cubaiakból
alakult küldöttség október közepén Havannából
el no vitorlázzék a Madridban székelő ideiglenes
kormányhoz.

finomabb modort. Szilárdul elhatároztam, s titko-
mat senkinek sem súgtam meg: „ha holnap reg-
gelig pénzed nincs: agyonlövöd magadat."

Do nem vártam ám összedugott kézzel, hogy
sült galamb röpüljön számba.

„Talumi," parancsoltam indus inasomnak,
„fogd be a két lovat a kétkerekű cabrioletbe, aztán
az ezüstözött szerszám fényes legyen." Kedves
Flóriánom, gyönyörű fogattal rendelkeztem. „Most
hozz egy üveg champagnert az én számomra, s
ugyanannyit onts a lovak szájába is." Mikor ké-
szen voltunk, lementein az udvarra, a kapunál
Talumi várakozott, hogy egy adott jelre kinyissa
azt. Fölpattantam az ülésre, a bakra pedig nom
annyira segitségül, mint inkább ékesség gyanánt
egy csinos malájit ültettem. Balkezombon a gyep-
lőt tartottam, jobbommal a neki hovült lovak közé
cserditettem ostoromat. A lovak ágoskodtak, tajté-
tot túrtak. Egy intésemre a kapu szárnya kitárult,
a én, kinek életére senki sem mert volna fogadni,
mint forgószél rohantam ki a házból. Nemcsak a
volem szemközt jövők korültek ki, hanem mig
azok is, kik jóval előttem mentek, félrevonultak.

A köztársaság kikiáltása Cuba szigetén.

hasem voltál oly körülmények közt, hogy erre még
csak távolról is gondolj, s ha én nem leszek is
melletted, ily kísérlettől szép vagyonod mogőriz.
Ha valami tévesztott vállalat folytán — mitől egyéb-
iránt őrizkedjél — vagyonod felét elvesztenéd is,
no essél kétségbe, s életedre ne törj, ez már csak
azért is rósz üzlot, mert ha egyszer végrehajtjuk,
nem lehet soha jóvá tonni.

Elsoroltam batáviai legnevezetesebb kaland-
jaimat, ki győzné mind olszámlálni! Itt rontottam
el májamat is. Do lakadalmad közéig, még o feje-
zetet azonban be kell fejeznem, pedig m ás teendőm
is volna, mi önnél fontosabb.

Száműzetésem nem soká tartott. Atyám, hihe-
tőleg azért, mert pénz dolgában nem igen szorultam
reá, azt következtette, hogy teljesen megjobbultam,
vagy talán növekedő gyengélkedése ösztönzé, hogy
elkövetett hibáját jóvá tegye, haza hivott, hogy
olsőszülöttjét keblére szorítsa. Az engosztolő levél
egyszersmind azon hirt is közli, hogy Detler ur
meghalt, Luiz kisasszony nagyon szomorú. Talán
vigasztalóra van szüksége, gondoltam magamban.

• (Vége köv.)

Ezek aztán hosszasan és kimeritőleg értekez-
tek a kormánynyal a sziget jövendő sorsa felől.
Több izben és határozottan kimondották, hogy
Cuba és kormányzata ugyanoly önállóságra és
ugyanazon jogokra tart igényt, mint az anyaor-
szág. Hogy pedig a spanyol hivatalnokok mindent
kizsákmányoló és rabló rendszerének, megvásárol-
hatóságának és megvesztegethetőségének, egy
szóval hogy minden eddigi visszaéléseknek végre
valahára véget vethessenek, elhatározták, hogy a
sziget Spanyolországtól elszakadjon s vagy önálló
köztársaságként álljon fenn ezentúl, vagy pedig
az észak-amerikai Egyesült-Államokhoz csatla-
kozzuk. Egyébiránt ama cubai szabadságbarátok
száma, kik az utóbbi czélra törekedtek, mióta az
Egyesült-Allamokban a rabszolgaságot eltörölték-
mindonosetre igen megapadhatott, mert a rabszol,
gaság megszüntetéso egyszersmind a sziget vég-
romlását is maga után vonná. De természetesen
Cubán is yannak elegon, kiknek igen kevés vagy
épen sommi veszteni valójuk sincs, s a kik forrads-
lom esetében még magoktól a rabszolgáktól ia
támogatást remélnek. A mikor tehát egy bizonyos
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Carlos Manuel Cespodes Bayamo-ból, a sziget dél-
keleti szegletének egy kis városából, okt. 10-kén
egy tüzes proklamáczióban a cubaiakat a Spanyol-
országtól való elszakadásra és a köztársaság kiki-
áltására fölszólitá, a forró vérü kreolok és a
középosztály fiatalsága között elég rajongó akadt,
kik a felkelési párthoz csatlakoztak és a lázadást
az egész szigetre ki-
terjesztették.

Lersundi azonnal el-
lenintézkedésekre gon-
dolt s a felkelők ellen
indult, noha őt a spa-
nyol ideiglenes kor-
mány november elején
visszahívta s Dulce tá-
bornokkal helyettesi-

tette , ki azonban
egészségi tekintetből
csakis januárban uta-
zott el Cubába. Ler-
sundi bizonyosan azt
remélte, hogy néhány

sikeres csatával az
egész mozgalmat el-
nyomhatja, mórt jól
tudta, hogy mit tart-
hat a kreolok vitéz-
sége és lelkesedése fe-
lől. A felkelők egy
része csakugyan meg
is akarta magát adni
a múlt év utóján a föl-
tétlen megkegyelmezés
kikötése mellett, de
minthogy Lersundi az
amnestiát nem akarta
kiterjeszteni a felkelés
vezetőire is, a kapitu-
láczióból semmi sem
lett és a lázadás szün-
telenül növekedett. A
forradalmi junta min-
den alkudozást visszautasított Lersundival s hatá-
rozottan kijelentette, hogy a szigetet minden áron
elszakitja Spanyolországtól.

Mikor aztán a felkelők egy ideiglenes köz-
társasági kormányt hevenyésztek, Dulce tábornok
pedig megérkezése után meglehetős határozatla-
nul viselte magát s tétovázó politikát követett, s
mikor végre a
január 24-diki
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ben a rabszol-
gák a felkelők
zászlói alá fu-
tottak , másfe-
lől pedig mind-
azoknak, a kik-
nek még vala-
mi veszteni va-
lójok volt s a
kikre nézve a

rabszolgaság
megszüntetése
egyértelmű volt
a koldusbotra
jutással, a Ler-
sundi által ala-
kított volunta-
riok sorai közé
kellett lépniök.
S mig a haza-
tért Lersundi
ösztönzésére

Spanyolország-
ból rendos és
önkéntes had-
csapatokat kül-
döttek erősíté-
sül Cubába, hogy a sziget elszakadását az anya-
országtól megakadályozzák, mely 0 gyönyörű
gyarmatából, az ,,Antillák gyöngyé"-ből, evőn-
ként 30 — 60 millió dollárnyi jövedelmet húzott,
addig az Egyesült-Államokban hasonlóan bizott-
mányok alakultak a forradalmár cubaiak segé-
lyezésére. A szabadcsapatokat, fegyvereket és

mindennemű hadi készleteket szüntelenül küldöz-
gették fölkelő szomszédaiknak, ugy hogy e saj-
nos és elkeseredett háborúnak eredményei és ki-
menetelő iránt semmi kétség sem foroghat fenn
többé.

A tengeralatti távirdák ugyan mindegyre azt
hozzák Európába, hogy a cubai fölkelés közel van

sedés fogta ol Cuba szines lakosságát, mikor a
forradalmi junta a rabszolgaság eltörlését s a
köztársaságot kikiáltotta. Mellékelt képünk épen
azt a pillanatot tünteti fel, mikor Bayamo közelé-
ben egy csoport forradalmi vezér a színeseknek
a fölszabadulást proklamálta és a köztársaságot
kikiáltotta. S. L.

Fiumei képek : Tersaktói várj

végleges loveretéséhez, mindazáltal ez esemény,
melynek mielőbbi bekövetkeztét a spanyolok any-
nyira óhajtják, még mindig várat magára. Az a
lankadatlan kitartás és erély, melyet a cubai föl-
kelők véres függetlenségi harezukban kifejtenek,
nem oknélkül kelté fel az egész müveit világ
csodálkozását. Férfiak és nők, vének és ifjak votél-

Fiumei képek: A város látképe.

kednok egymással honszoretetök és elszántságuk
nyilvánításában. A cubait a vérpadon is ugyanaz
a bátorság és vitézség tünteti ki, mint a csata-
téren.

Do nemcsak a fehérek, hanem a szines ben-
szülöttek is vitézül és hősiesen viselik magokat a
spanyol katonákkal szemben. Loirhatatlan lelke-

Fiuine jelen álla-
pota.

A magyar orvosok
és természetvizsgálók
XIV. nagygyűlése tag-
jainak ajánlva, Fiume
város költségén ada-
tott k i : „Fiume és
liörnyékénektájrajza."
E munkából közöljük
a fentirt czimü fejeze-
tet, némi adalékul a
magyar kikötő varos
ismertetéséhez, s fiumei
képeinkhez szövegül.

Ös időkben a vá-
rost falak és futó ár-
kok környezték, s egy
vár védelmezte, mely-
nek nyomai még lát-
hatók.

Nevét a századok
folytában többször vál-
toztatta;' eleinte volt
Tersatica, azután Vi-
topolis, később Fanum
S.-Viti ad Flumen, s
végre Fiume.

Fiume a hozzá tar-
tozó területtol együtt
körülbelül 16,000 la-
kóval bir; a város la-

kói olaszul beszélnek, ámbár a vidék alapjellege
szláv.

Fiumo azelőtt egy cs. helytartónak (vicario
imperiale), később egy magyar kormányzónak volt
székhelye; jelenleg a közigazgatás élén egy m. kir.
biztos áll.

Egy jól rendezett városi tanács, egy kerületi
törvényszék, a
pénzügyi igaz-

^ ' — gatóság, kikö-
tői és egészség-
ügyi hivatalok
képezik az első
folyamodási bí-
róságokat; a

posta- és táv-
- .__:_ _ _ irda-hivatalok

:S==-~r- '^^- ~-_ ~=z_ a lakosság igé-
-Z^^-^i- \ -^^r^=^~= nyeinokteljesen

megfelelnek.
Vallásügyi

tekintotbenFiu-
me a zenggi egy-

házmegyéhez
tartozik a zá-
grábi érsekség
alatt. Egy káp-
talan, élén egy
infulás apáttal,
látja el a lelki
pásztorságot. A
templomok kö-
zött a székes-
egyház és Sz.-
Vitus temploma
érdemelnek em-
lítést; az elsőt a

%Wallsee család
bőkezűsége na-

gyobbitotta,
utóbbit özvegy
Jannhauserné
nagylelkűsége

emelte.
Mi a tan-

ügyet illeti: van
Fiúméban egy kir. főgymnasium, melynek kelet-
kezése 1627-ben Jannhauser özvegyének érdeme,
ki e czélra a Jézusrendnek Castua, Voprinac és
Moschenizze uradalmakat ajándékozta. . .

Ámbár a főgymnasium jelenleg király1 inté-
zet, mely a város által is segélyeztetek: még sem
felel meg a város és környéke igényeinek, mert a
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horvát tannyelv következtében — a tananyag és
tanerők hiánya miatt — olyan oz intézet, mint
egy külhoni növény, mely e földön tenyészni egy-
átalán nem képes.

A község által a gymnasiumnak használatul
átengedett könyvtár Benzoni patricius hagyomá-
nya, melyet tőle a város 1790-ben örökölt.

A tengerész-iskola kivételével minden egyéb
tanintézet a község által tartatik fönn, s a megki-
vántató évenkénti 20,000 forint községi javakból
állittatik elő.

A községi és főiskola, továbbá a vasárnapi és
ipartanoda képezik a népesség nagy része számára
az oktatás egyedüli forrását. Egy alroáltanoda az
egyetlen intézet, melyre fiatalságunk korlátozva
volna, ha a szerencsére az előnyösen kipróbált
Conte Domini-féle collegium — felsőbb tengeré-
szeti és kereskedelmi tekintetben — s a Wassitsch-
és Fatonr-félo nőintézetek nem gondoskodnának
fiatalságunk magasabb kiképzéséről.

A katonai tengerész-akadémia , melynek tel-
két a város a kincstárnak ajándékozta, Fiume
díszei közé tartozik.

Jótékony intézetekből van Fiúméban egy ter-
jedelmes kórház, ogy kisded-óvoda, dologház,
lelenczház és szegények háza. Ezenkívül több mint
400 szegény segélyeztetik évenként egy különösen
e czélra rendelt bizottmány által körülbelül
10,000 forintra menő községi költség- és jótékony
adakozásokból.

Az érdemdús Adamich Lajos patricius által
1801-ben épített szinház, mely 1600 nézőt fogad-
hat magába, érdemes a megnézésre.

Egy olasz kaszinó, egy horvát olvasókör s
egy német piknik-klub a művelt osztályok egye-
sülését eszközlik.

— Régiséget Fiume keveset képes felmutatni.
Egy régi római kapu, melyet sokan II. Clau-

dius császár, Grermanicus fia diadalivének tarta-
nak, jó karban van. Léteznek egy régi római
falnak maradványai is, mely egészen a Nanos
hegyig húzódik, s nagy valószínűséggel védfalul
emeltetett a japidok ellen; némelyek azonban állit-
ják, hogy ezen, Krajna felé 5 mérföldön végig
húzódó fal képezte a határt a keleti és nyugati
római birodalom között.

A Fiume közelében emelkedő Tersact hegyen
van a Frangepánok régi vára, mely jolenleg a
Nutrent grófok temetkezési helyéül szolgál.

Tersact váráról egy „természetvizsgáló," ki
a most folyó nagygyűlés alkalmával látogatta meg,
következőleg ir:

„Szept. 5-én délután Tersact várba mentünk
fel. A Karst egy kiszögelésen fekszik, a Fiumára
völgye fölött, körülbelül ezer lépésnyi magasban.
Négyszáz lépcső vezet fél hozzá, s minden négy-öt
lépcsősor közt ölnyi lejtős tér, mintegy pihenésül
a kényelmetlen, sikos lépcsőkön kifáradó lábnak.

A szélcsen bekerített várhelyiségnek csak kis
része tulajdonképon vár, s a többi kapuczinusok-
nak és magán embereknek szolgál lakásul.

A kapuval szemközt nagyocska templom,
melynek külseje és belső díszítése- egészen modern
ugya n, de emlékei érdekesek ránk magyarokra nézve.
Baloldalon például két fekvő síremlék van már-
ványból dombomul alakokkal, melyek az egyiken
férfit, a másikon nőt ábrázolnak. Amannak körirata
követkozó : ,,Hie jaeet dns Nicolaus de Frangha-
panibus Vgle (Voglia), Segne (Zengg) Modrusie
comes. — A másikon e körirat: Hic jacet Ilelisa-
bet Petthi consors spectabilis magnifici dniNicolai
comitis de Frangepanibus Veglo, Segne, Modr
comitis Z. Obiit Xllldecembris anno M —
„Az évszámokat a templom újjáépítésekor beépí-
tették.

A mozaik főoltár rácscsal körül van keritve,
a rácson érez czimor és fölirat, s fölötte ócska czi-
merck. A főoltár előtt fekvő síremlék vörös már-
ványból hautreliefekkol. A templomban azonkívül
is sok fekvő síremlék, többnyire egyházi embereké.
Valamennyi emlék elkopott, azonban mindenen
látszik, hogy művészeti beesők soha sem igen volt.
Érdekes még itt a temérdek votiv kép, melyet
veszélyből kiszabadult, vagy hosszú útra menő
hajósok, vagy azok családjai ajándékoztak a temp-
lomnak, véi'szentjeik tiszteletére.

A teinplomudvai tói néhány lépésnyire fekszik
» vár, hajdan a Frangepánok, ma n gróf Nugent
család tulajdona. Sajátságos vegyülete e helyiség
az ódonnak az ujjal, az életnek a halállal. Az ember
nem tudja, romnak tekintse-e, vagy átalakított
épületnek; amurra nézve nagyon sok benne az ujabb
kori épület, ennek ellene mondanak a repkénynyel
befutott falmanulvánvok. Leginkább nevezhetnek
az egészet épülő félbon levő romutánzásnak, ha a
birtokos család használatlanul nem hevertetné a

szobrokat, kipótolatlanul nem hagyná a hiányokat
és szomorú emlék vesztegetésben az egészet, s
ezekkel be nem bizonyítaná, hogy nincs itt egyéb
baj, minthogy hanyagság a gazda.

A vár nyugoti oldalán ogy torony áll a szirt-
nek Fiumaru völgy fölibe kiszögelő részén. Rá
gyönge főnek veszélyes a fölmenetel, mert lépcsői
karozat nélkül, mélység fölött folynak körül, de a
ki fölment, nem bánja meg a fáradtságot, mert
az oromzat rései közül gyönyörű kilátás van kö-
röskörül. E torony falában egy gróf Nugent sirja
van minden legkisebb disz nélkül, távolabb egy
elzárt terem szobrokkal, melyeket állitólag Hercu-
lanumból hoztak ide, a kettő között lépcsőzet helye,
melyen hajdan egész a völgyig le lehetett menni,
most szomorún tátongó mélység. Az egész inkább
boros pinezének látszik, mint várbörtönnok.

Tersact várának oz idő szór int nincs más szép-
sége, mint gyönyörű tamariscusai, gazdag rozma-
rinjai, babérfái és tujái."

— A virány, ugy mint a középtengeri virány,
átmenetet képez az éjszakitól a délihez.

A föld kopársága miatt a termények nem
elégségesek a népség eltartására, a szőlő azonban
több helyen jól tenyészik s a dragai és cortronai
bor keresettek.

A Quarnero halakban igen gazdag. Eltekintve
attól, hogy a lakosságot majdnom kizárólag a
Quarnero táplálja, a fiumei halász kiterjedt keres-
kedést űz besózott s másként eltartott halakkal;
különösen keresik aNophrops norvegicus(Scampi)
nevű rákot, mely különben csak Norvégiában for-
dul elő.

Korábbi időben Fiume kereskedése kizárólag
Krajnára és Olaszországra terjedt; a 17. század
végéig önálló konzulokat is tartott Fiume Ancona-,
Civitavecchia-, Messina- és Manfredoniában.

A dicső emlékű VI. Károly császár volt az,
ki Fiume s a tengermollék történetébe bátran
belenyúlt s azt uj életre serkentette. A passaro-
viczi béke után a törökökkel előnyös kereskedelmi
szerződést kötött s megnyitotta előttünk a szabad
hajózást keletre.

O alapította a keleti társulatot a kizárólagos
kereskedés szabadalmaival Levanto-és Portugálba,
Fiúmét szabad kikötőnek nyilvánította, a Karo-
lina-utat és Porto-Ré kikötőjét építette, — egy
holland társulatot Fiumébe hívott, ezukorfinomitó
gyár felállítására, — s végre mindazon kereske-
dőknek, kik Fiumében letelepednek, az osztrák
lobogó oltalmát biztosította.

1768-ik évben 82 görög nem egyesült család
menekült Török-Bosniából Fiumébe. Mária Terézia
megadta nekik az osztrák állampolgári jogot. I I .
József ingyen adott nekik telket, melyen tomplo-
mot és paplakot épitettek, — megengedte nekik
egy kereskedelmi társulat alapítását 20(),00ü ft.
tőkével és szabadalmazott törvényszéket adott
nekik.

Fiume őzen gyarmatnak sokat köszön. A
Fiumara nevű újvárosnak majdnem egész keleti
részét ők építették be házakkal.

I. Ferencz császár alatt 1800-ban építtetett a
Lujza-ut. Ezen pompás és nagyszerű, 17 német
mérföld hosszúságú építmény kivitelét a kormány
lí<()0-ban egy útépítő társulatra bizta, 5() évi
vámszedés szabadalmával, mely azonban már 1820-
ban 70 évi ösztartamra hosszabbittatott meg, s az
úthoz tartozó bizonyos tárgyak megváltási össze-
gének biztosításával a szabadalom kiteltével (1870.
febr. 14.).

VI. Károly, Mária Terézia és I. Ferencz
törekvéseinek sikerült partjainkon élénk kiviteli
kereskedést létrehozni; tűzi- és épületfa, deszka,
léez és hordódonga, — irókönyvecskék (strazza),
dohány, repezo és gabona a legnagyobb kelendő-
ségnek örvendtek, mig ellenben gyarmat-áruk,
fűszerek, olaj és déli gyümölcsök képezték a
beviteli kereskedést Horvátországba, Slavoníába,
a tomesi bánságba, s Magyarország, Szerbia és
Dunafejedelemségek alföldjeire. Azonban a vas-
pálya által, melyet Trieszt nyitott, s a sziszek-
zágrábi-stoinbrücki mellékvonal megnyitása által
ki- és beviteli kereskedésünk teljesen tönkre ment
s mi eljutottunk erőfeszítésnek megbénulásnak,
időszakához, midőn senyvodésünkből való menek-
vésre nincs már remény, hacsak a nemoslolkü
magyar nemzet nom nyújtja gyorsan fölomolő
segédkezét.

Fiume előszeretettel és ügyességgel adta
magát a hajóépitészetre; hajógyárai néhány év
alatt oly londületet nyertek, mely nom fél az ösz-
szehasonlitástól, s több száz munkás családnak
nyújt folytonos és jelentékeny keresetet. Fiume

évenként mintegy harmíncz vitorlás hajót szolgál-
tat, bir 149 iíy hajóval, mig Trieszt csak 129-et
nevez tulajdonának.

Szép nagy kikötője, melynek építését István
főherczeg nádor 1847-ben kezdette meg, s molyro
az utolsó években ozreket fordított a központi
tengeri hatóság, sajnos! üresen áll, s a fiumei
türelmetlenül várja a pillanatot, midőn a Dunának
összekötése által az Adriával a szép kép megnyeri
az elődiszitményt, — miután most még a parti
hajós sem használja, ki biztos menedéket talál az
előnyös fekvésű fiumei csatornában.

1863-ban a kereskedelmi kamara elnökének,
Cosulich Kázmér urnák és Verzenassi Ferencz
kereskedő urnák tanácsára viszontbiztosító társa-
ság alapittatott fiumei hajók számára, s 6 millió
értéket meghaladó hajók biztosíttattak; ez oly
lépés volt, mely bennünket a triesti monopolisták-
tól megszabadított, s Fiume és tengermelléke
számára 300,000 ft. nyereményt szolgáltat.

Fiume a Recina folyóban 4000 lóerojü viz-
erőnok van birtokában, mely kedvezőtlen viszo-
nyok miatt eddig keveset használtatott; dea máris
létező ipartelepek életképességét bizonyítják.

Az itteni papirgyár, Európa leghíresebbjei-
nek egyike, évenként több mint 30,000 mázsa pa-
pirt küld a világpiaczra.

A stabilímento technico alegtökélyesebb gőz-
gépeket szolgáltatja, melyek becse a lissai csatában
kiállta a próbát.

A zakajli nagy őrmalomban, mely nagy tőké-
vel angol és amerikai mód szerint a viz- és gőzerő
felhasználásával van berendezve, évenként több
mint 800,000 mérő búzát őrölhet meg, s készítmé-
nyeit Levante- és Braziliába, sőt Alexandrián ke-
resztül egészen Indiába küldi.

A vegytani készítmények terjedelmes gyára
Krajnát, Karinthiát, Styriát, Lombardiát és Ve-
lenczét látja el keresett készítményeivel. A tímá-
rok nagy mennyiségű nyers bőrt kapnak s mint
cserzettet küldik szét. Ezeken kivül említendők
még: az átalánosan keresett vitorlavászon, mely
egyiptomi gyapotból készíttetik; — az adriai ten-
ger minden kikötőjét készítményeikkel ellátó
kötélverdék, — s végre a nagy kincstári dohány-
gyár.

Mindezek pedig díszére szolgálnak Fiume- és
Magyarországnak.

És mégis daczára annak, hogy az iparüzlet
több mint 3000 embert foglalkoztat naponként, a
munkás fiúméinak Afrikába kell vándorolnia, hogy
a Suez-csatorna ásatásánál keresse meg a maga és
családja számára a kenyeret, mert Fiume, Trieszt-
nek e 100 éves hamupipőkéié, azt neki nem nyújt-
hatja mindaddig, mig a Dunának észszerű összeköt-
tetése az Adriával a szabad versenyben és nem
privilégiumokban biztositandja a kereskedés meg-
erősödését.

Ezen rövidre vont adatokat Fiume és vidéke
állapota fölött azon hozzáadással zárjuk be, hogy
Fiume látogatója nem fogja meg bánni, ha alkal-
milag a környék következő helyeit meglátogatja:

Egy sajkába szállva Fiúmétól fél órányira
találja Maséinscicát, Európa veszteglő intézeteinek
egyik legkitünőbbikét. Nem messze ettől fekszik
Porto-Ré, a királykikötő, egy jó karban levő Zri-
nyi-várral. Porto-Ré mellett látja Buccari öblét,
a régi római Volcerát. Néhány óra alatt Zenggben
van, a hírhedt Uskoka-fészekben. — Egy órára
Fiumétől a Lujza-ut mellett terül el a grobniki
mező, melyen állitólag IV.Béla alatta hiros 1242-
dik évi csata vivatott, s a tatárok megsemmisit-
tettek.

Istria felé fekszik Castua, ó-görög város, egy
római vizvezetéssel. A város még ma is fallal van
körülvéve.

A tengerparton van Abbázia, a Scarpa lova-
gok birtoka, Ausztria Nizzája.

Végre megérdemli a fáradságot a Monté Mag-
giore hegyet — 4444 láb magassággal a tenger
3zine fölött — megmászni, melyről a Quarnerót,
Dalmátiát, Istriát, sőt a velenezei Márktornyot is
láthatni.
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A magyar földhitelintézet.
„Nem kevés bölcsoség koll ahhoz — úgy-

mond Rousseau, — hogy épen a hozzánk legköze-
lebb levő tárgyakat felismerjük." Valóban az élet
velünk is sokszor igazolta a nagy philosoph e mon-
datát. Hány oly jeles kincsnek van hazánk birto-
kában, melynek becsét idegenek ismerték fel?

Ilyformán vagyunk azon intézettel is, melynek
czirue áll ott fent e sorok előtt. Hazánkban a leg-
újabb politikai átalakulással az anyagi viszonyok

is hirtelen oly fordulatot vettek, hogy napja-
iokban a tőko és hitel kérdése az országra nézve
sokkal inkább életfontosságú, mint valaha volt; s
kivált a mezőgazdára nézve áll ez, kinek elegendő
tőke nélkül a legjobb földön is kötvék kezei. Ez
épen' hazánkban igen érezhető bajon segíteni volt

• czélja a földhitelintézetnek, s bár nem mulasztot-
ták el az illőtök, nyilvánosságra hozni ennek szer-
kezetét, mégis —isten tudja, miként, — tapasz-
talásból mondhatjuk, hazánk több vidékein _ ép
azoknak van erről legkevesebb tudomásuk, kiket
legjobban érdekelhet, sőt talán kevés avatottak
kivételével, nem birnak sejtelmével som azon
kincsnek, mely hazánk mezőgazdászatára nézve a
magyar földhitelintézetben rejlik.

Azt hiszszük tehát, kettős érdekű lesz olva-
sóink előtt, midőn az e lapok hasábjain is már
többször emiitett nagyérdemű Ditz most magyar
forditásban teljeson megjelent munkájának: „A
magyar mezőgazdaságinak ismertetéséül, belőle
épen azon részt adjuk, melyben e külföldi iró az
európai irodalomban a magyar földhitelintézetet
mutatja be:

Korszakot alkotó fontosságú volt a magyar
földhitelre nézvo a magyar f öldhitolintézot, mely
1863 második felében lépott hatályba. Az ország
209 névvel, vagyonnal egyaránt kitűnő földbirto-
kosa egyesült s tett részint kész pénz-, részint
kötvényekben 1.667,000 frtnyi alaptőkét össze az
intézet fölállítására. Ez alapzaton épült a földhi-
telintézet, de nem mint alapitóinak nyereséget haj-
tandó részvény-vállalat, hanem mint hazafias inté-
zet, melynek egyedüli czélja segitni a. kölcsönt
annyira szükséglő hazán. Az alapitók alapítványi
betéteiktől ötös kamatnál nem kapnak többet. Ez a
magyarországi viszonyok mellett, melyek folytán
8-as, 12-ős kamatra emberséggel holyozhotni el a
tőkét, merőben áldozat.

A magyar földhitelintézet bizonynyal egye-
düli a maga nemében s pedig nem csupán önzet-
lenséiye — hanem sajátságos szerkezetnél fogva is,
aely°szcrint közepet foglal el hitelbank és hitel-
e s e i közt, mindkét intézet előnyeit össze tudván
kapcsolni.

A hitel&eresc^alkotta hitelogyletekben le-
hotőleo' a hitelkeresők érdekére van tekintet;
bankoknál ellenben, melyek, ha nem pusztán nye-
reség kedvéért létositvék is, de legalább magas
osztalékokbeli jövedelmet vésznek czélba, főfő
figyelem a részvényekre fordittatik, a kölcsönszor-
galmazó ország csak mellesleg vétetvén számba.
A magyar földhitelintézet e tekintetben igazán
oly intézetnek mutatkozik, mely csak az ország
javát tűzte ki czélul. Osztalékról nemcsak hogy
lemondtak az alapitók, hanem a záloglevelok név-
szerinti kamatlábánál alacsonyabb kamatlábbal érik
be készpénzi betéteikből; alapítványi járulékaik
ötös kamatnál sohasem hajtanak többet, mig a
záloglevelek száztól 5 '/2-et, mi mostani árfolyamuk
mellett 6.4 százalékú valóságos kamatlábnak felel
•neg. Az intézet tiszti személyzete részilletékot
nem kap, felügyelő bizottmánya nem dijaztatik.
Tehát mindazon előnyök, melyeket közönséges
"észvénybank részvényeseinek juttatna, vagy igaz-
?atására forditna, itt az intézeti s végül az ország
iolcsönkereső népessége javára válnak.

Azon kamaton kivül, melylyel az intézet a
záloglevél-tulajdonosoknak maga is tartozik, a köl-
csönvevőtől kezelési és igazgatási költségek főjé-
ben mindössze V4 százaléknyi járulékot követel.

A mit e 4-ed százalékból kezelési s igazgatási
'iadásokra nam kell forditni, a tartalékalapnak
'álik javára. Ebbe, melynek az intézőt különös

'gyeimet szentel, ozenkivül még a következő
íszegek folynak: 1) a kölcsönvovők „jótállási

t;idözete", mely 1 százaléknyi s a kölcsön felvéto-
W fizettetik. Ez az intézetnél letéteménykép
• irad a tartozás teljes letörlesztése után — ha
'-,'yan veszteségek kárpótlására nem fordittatott
~- az adósnak egyszerű kamataival együtt vissza-
térittetik, de a kamatok kamatai az intézet tarta-
lékalapjába folynak. 2) A lejárat idejo előtt letett
kamatok s törlesztési részletek százalékai. Az
Jitézet adósa ugyanis kamat és törlesztési illetékét
'̂ lévi részletekben előre köteles fizetni, mig a
^loglevéltulajdonos értékpapírjától eső kamatait
í sak a félév elmulta után kapja meg. 3) Lejárt
^loglevelek és kamatszelvények jövedelme. 4)
^özgzokásu elmarasztalások, haladékkamatok stb.

Kölcsönök a lekötött birtok becsértékének
'egfölebb első tiszta feléig nyittatnak. A f öldbir-
*°k becsértéke azonban (az 1850. márczius 4-ikén
b°hozott ideiglenes földadóvallomány szerint) ugy
V an meghatározva, hogy a becslés mögötte áll a
^alódi értéknek. E vallományban foglalt tiszta
10Vedelem 16-szorosa szolgál zsinórmértékül. De

az intézet — saját becslőjével — külön becslést
is eszközöltethet. A közönséges jelzálogi kölcsönök
évenként 1%-al törlesztetnek. Ezekon kivül rövid
idejű, 10—5 év alatt törleszthotő kölcsönöket is
nyújt az intézet, ha a kölcsönszorgalmazó jószágát
beruházni, forgó tőkéjét pedig gyarapitni szán-
dékszik. Ilyetén hatos százalékkal kamatoztatható
u. n. jövedékjegyes kölcsönöknél, 5 évi törlesztési
idő mellett az intézet szabályai szerint kítudott
becsérték 15 százalékig, 10 évi törlesztés mellett
a birtok ogy negyedrésznyi értékéig nyittatnak
kölcsönök.

A záloglevelek, melyeket az intézet kibocsát,
adójukat lo nem vonván, évenként 5 '/2 százalékos
kamatot hajtanak. Vannak 100—500 s 1000 forin-
tosok. Ezek 34 % osztendő lefolyása alatt évenként
kétszeri nyilvános kisorsolás utján egymás után s
pedig teljes névszerinti értékükbon beváltatnak.
A jövedékjegyok kisorsolás alá nem esnek. Az 5
évre szólók közöl évenként az ötödik, a 10 évre
szólók közöl a tizedik vétetik vissza; valamennyi
6-os kamatot hajt s 1000 forintos.

A záloglevelok biztosítását illetőleg megtör-
tént minden, a mi lehető. Először is az intézet a
jelzálogul lekötött birtok becsértéke első felére
szorítván kölcsönét, ez által kárvallás ellen lehető-
leg biztosittatik. A kölcsönök csak a felügyelő-
bizottmányi küldöttek többsége beleegyezésével
engedélyezhetők,afelügyelőbizottmánypodigmaga
van leginkább érdekelve az üzlet szilárdhitolüségo
s a kölcsön jó elhelyozése tekintetében, az intézet
veszteségei végül őt sújtván.

A mi a késedelmes s tohetetlon adósok elleni
birói eljárást illoti, az intézetnek kiváltsága van
adósa ellen sommás szóbeli eljárás utján akár a
a pesti váltótörvényszék, (mint az 1848: 14 t. ez.
6 §-a által kitűzött bíróság) akár más az intézet
részéről szabadon választhatandó biróság előtt ke-
resetet indítani s e biróságokkal adósa ingó vagy
ingatlan vagyona zárlatát foganatba vétetni. De
ha csakugyan hiányok állnának be, először tarta-
lék alapjával, aztán az országos pénzalapból tett,
félmilliónyi adományozás folytán 2.177,000 ftra
rugó alaptőkéjével fogad kezességet, Ha végre
mind e pénzerő kimerittotnék, közös biztosíték az
intézet valamennyi adósának birtoka s a hitelező,
tehát az értékpapír tulajdonosa, fol van jogositva
követelését az intézetnek jelzálogul lekötött birto-
kok közöl tetszés szorint akármelyikből lefoglalás
eszközöltetéso által mogtéritoni.

Épen az az eredeti, miben a magyar földhi-
telintézet a hitelbankoknál elébb áll, hogy az ala-
pitókon kivül egyúttal a kölcsönnyerők is rész-
vényesei az intézetnek, kik gazdálkodása fölött
döntenek s vezetését szemmel tartják. E szerint az
egész intézőt azon fog iparkodni, hogy mindenek
fölött az adós érdekében működjék, tohát igazán
a záloglovéltülajdonos érdekében. A ki legalább
1000 forintig szóló kölcsönt kaphat, ennek folvétolo
folytán a hitolnyitás tartamáig a földhitelintézet
résztvevője lesz. E résztvevők követeket küldenek
a közgyűlésekre, az alapitókkal együtt választják
az intézet tisztviselőit, a felügyelő-bizottmány egy
részét képezik, az egyes kerületekben bizottmá-
nyokat neveznek ki, hogy becslések, elkobzások,
végrehajtások alkalmával a kiosztandó utasitások
értelmében képviseljék s folyton szem előtt tartsák
az egyesület érdekeit. Minden egyesületi tag —
kölcsönvevő — köteles ily küldetést elvállalni.

A résztvevők azonban egy még nagyobb
kötelezettséggel terhelték magukat az által, hogy
az intézet záloglevelok- s jövedékjegyekboli-
tartozásai biztosságáért együttesen állnak jót.
Ha tehát a résztvevő még oly pontosan teljositi
is minden kötelezettségét s kamatait s törlesztési
részletét hiánytalanul s idejében fizeti is, mégis

a mint látók — szabad a záloglevéltulajdonos-
nak ha közvetlen az intézettől nem kaphatja meg
kielégítését, valamelyik résztvevő vagyona lefog-
lalása utján — a mennyire t. i. az intézetnek el
van zálogosítva — emelnie jogát érvényre. Magá-
tól értetik, hogy a megzaklatott tag kártérítést
igényelhet az intézettől. Ez esetek egyébiránt
csak az elméleti lehetőségek közé tartoznak, a
valóságban lehetlenek. Kölcsönök megszavazása-
kor igon nagy az óvatosság, az intézet nyeresége
egészen a tartalékalapba foly, mely ennélfogva
csakhamar tetemes tőkévé fog öregbülni s roppant
csapásnak, milyentől nem tarthatni, kellene az or-
szágot látogatnia, csak akkor emésztetnékfel talán
az alaptőke. Aztán ép a tagoknak van kezökbon
ugy a közgyűléseken, minta telügyolőbizottmány-
ban érdekeiket érvényre juttatniok. Lőhető nagy
nyereség mellett nagy veszélylyel járó vállalatokat
megakadályozhatnak s meg is fognak akadályozni,
mert a nyereségből a résztvevőre csak másodlagos

haszon háramlik s csak annyiban, hogy a tartalék-
alap szaporodván, leveheti az intézet adósai válla- '
ról a kezelési s igazgatási költségek ('/,%) viselé-
sét, végső esetben azonban az intézet veszteségéből
egyenesen kárt vallhatna a résztvevő.

A mi a 209 lelkes kezdeményező alapitványait
illeti: ogy alapító járulék legalább is 5000 ftnyi,
mely öszszegből 10 százalék kész pénzben azonnal
lefizettetek. A hátralevő 90 százalékot az alapitók
9 db egyenértékű kötvény letétoményezésével fö-
dözték, melyek lát után 14 nap alatt fizetendők, ha
a felüg velő-bizottmány a további fizetést szükséges-
nek tartja. E kötvényeket vagy egy harmadik
kezessége biztosítja vagy kiállitójuí jószágaira
vannak bekeblezve vagy megfelelő értékpapírok
letéteményezése födözi. A tartalék-alap fél mil-
liónyi készpénzig gyarapodván, a további szapo-
rulatból 25százalékával mindenekelőtt az alapitók
részéről mindjárt kezdetben letett 10 százalékon
felül netán szükségessé vált befizetések téríttetnek
vissza; de ha e 10 százalékon felül kész pénzbon
mi sem fizettetett be, akkor a szaporulat emiitett
negyede a tartalék alapba foly s ennek külön osz-
tályát képezi. Ez osztály 100,000 forintnál többre
szaporodván, 100,000 írt a közös tartalék alap-
hoz csatoltatik, ezenfelül pedig minden egyes ala-
pitónak tíz százalékos kötvény adatik vissza
mindaddig, mig minden kötvény meg nem térít-
tetett. Az olső kész-pénzbeli 10 százalékos járadék
azonban mindvégig a tartalékalapban marad; az
alapitó e szorint szakadatlanul összeköttetésben
áll az intézettel.

Kettős ok birt rá, az egyetlenegy magyar föld-
hitelintézet szerkezetét ogy és más pontjában tü-
zetesebben leírni. Először eredetisége. Tudtunkra
ez intézet egyetlen a maga nemében- hitegylet,
mely a kölcsönkeresők javára van alapítva s mégis
kereskedő betéteményezőkkel bir; részvénybank,
mely osztalékról, tehát épen arról lemond, mi
minden más esetben felállítása inditó oka. E te-
kintetbon bizonyára egyetlen is marad a maga
nemében, mert annyi áldozatkész hazafiság ritkán
találkozik, hogy általa önzetlen, nagy hitelintézet
állíttathassák. Mindazáltal a magyar földhitelin-
tézet kijelöli a módot, mely szerint megváltoztat-
ván a mogváltoztatandókat, hitelintézetek nyere-
ségével és saját vállalataink risicójával nem szük-
ség egy néhány szerencsés részvényest halmozni el,
kik elég ügyesek kizseuelni az országot; vagy egy-
nohány szerencsétlent, kiken ügyetlenségük annál
mélyebb sobeket üt. Megtanulhatjuk ez intézettől,
hogy nyereség éa koczkáztatás egyaránt nagyobb
körro osztandó, s ha egylettagok ezenkívül az igaz-
gatásban részt vehetnek, mint a navezett intézetnél
s tisztán hitelegyleteknél — annyi fényes válla-
latra ugyan nem igen van kilátás, de annál több
szilárdhitelüre. Hitolegyleti részvényest ugyanis
csak közvetve csábit a bekövetkezhető nyereség,
megeshető veszteség azonban közvetlenül sújtja s
őzért lesz a szilárdhitelü kezelés mellett.

Másodszor be akartuk bizonyítani e rövid
vázlattal, hogy a rósz hirü-nevüMagyarországban
többet tettek az íntézoti hitelezők biztosítására,
mint Nyugat-Európában szokás tenni.

A ezukor története.
Azon általánosan elterjedt nézet, hogy a ezu-

kor csak nyalánkság, — az ujabb időkben más
tekinteteknek engedett helyet. Ma már egy hasz-
nos életkellék gyanánt tekintetik. De az ombernem
könnyen vetkőzik ki régi nézeteiből, semmi sem
történik kisebb-nagyobb harcz nélkül; így a ezu-
kor-kérdés is sok perpatvarra szolgáltatott okot.
Abban, természetesen, mindnyájan megegyeztek,
hogy a ezukor mindenek között legédesebb;ahang,
melylyel róla szóltak, a ezukor tulajdonságainak
képes értelembon vett használata minden mivolt
nyelvben, bizonyságul szolgál a népek rokonszen-
vének kimutatására a természet ez adománya iránt.
S mégis azon kérdés ismétlését halljuk akár hány-
szor: vájjon a ezukor ártalmas vagy hasznos-e az
emberi testre? E tekintetben a vélemények sokszor
homlokegyenest ellenkeztek. Ennek megoldásával
nem lóvén szándékon^foglalkozni, csak°azt jegy-
zem meg, hogy erre átalános feleletet adni, nem
oly könnyű dolog.

A tudósok e tárgyban folyt vitája a ezukor
nyugodt használatát nem zavarta meg : sőt be lehet
bizonyítani, hogy használata napról napra feltű-
nően nő, ugy hogy elmondhatjuk, miszerint nap-
jainkban a ezukor a legelterjedtebb életszükségle-
tek közé tartozik.

Több millió mázsa fogyasztatik el évenként,
s nemcsak azon számtalan delicat-étkokre, melyek-
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kel a dúsak asztalai vannak rakva, és hivatvák az
elteltek étvágyát újból felizgatni; ezer meg ozer
hajó hasitja keresztül a világtengert, a népok
miliőit ezen előnyös édességgel folytonosan ellátni,
és millió ember talál napi foglalkozást, s ez által
élelmet a növény ültetése- s mivelésével, mely az
emberiségnek a czukrot termi. Éhez járul az adó,
melylycl ezon termék kereskedése az állam bevé-
teleinek tőkéjéhez járul. Például 1864-ben Nagy-
Brittániának 35 millió tallért; Franeziaországnak
173/4 millió és a német-vámegységnek 11 millió
tallért jövedelmezett.

Bátran állithatjuk tehát, hogy a czukortormo-
lésnok nagy befolyása van az emberi nem jóllétére,
s talán a gyapot kivételével semmiből sincs oly álta-
lános haszon az ogész növény-világ termeléseit
tekintve is. Do ez nom volt mindig igy.

Hogy az embernek gyönyöre telik az édesben
az már a régibb időkben el volt ismerve. Hajdanta
azonban a méznek kollo a ezukort helyettesíteni.
Átalános hiedelem, hogy legelőször Nagy-Sándor
katonái lettek ismeretesek a czukkor-náddal, ős
hazájában Kelot-Indiában. Sokan állítják, hogy ez
nem lett volna az általunk ismert ezukor, hanem
bizonyos édes nedv, mely a bambus-nád bütykei-
ben gyűl össze. De már egy régi indus-költemény-
bon, az úgynevezett „Ramaján"-ban van említés
tévő a nád-czukorról és a czukorsüteményekről.
Azonban alig hihető, hogy már oly korán képesek
lettek volna az indusok a dzukrot kristalizálni s
valószínűbb, hogy az omlitott édes nedvet ínog-
gyüjtve, annyira sűrítették, hogy az hasonló lőtt
a mézhez.

A görögök és rómaiak már jól ismerték a
czukrot; e felől meggyőznek Dioskoridos leírásai,
melyek a Krisztus előtti század közepéről vannak
keltezve. Hasonlóan Plinius irományai. A chinaiak
mar 2000 évvel előbb készítettek czukrot, mint az
európaiak s nagy mennyiséget vittek Kelet-Indiába,
honnan a nyugoti országokba terjedt el, a hol
azonban csak nagyon ritkán a igen költségesen
volt megszerezhető, s csak orvosságul s némely
gyümölcsfajok megédesitéséro használtatott.

A ezukornád legbuzgóbb terjesztőivé a sara-
cénok lettek, azok, kiket, a keresztyénség halálos
ellenségeinek neveztek. És mégis századokon át
valának a mivelődés előmozditói és eszközei; év-
századok óta közeikben leven a kelet-indiai
kereskedés: a mivelődés gyámolitására használták
fel azt, mindenütt, hol győztes tanyájukat folüték,
terjesztvén az ismerőtöket, szélesbitvén azoknak
körét. így jött általuk a ezukor-nád Siriába,
Egyptomba és Cyprus szigetekre, igy és innen
Siciliába és Spanyolországba. Alexandria volt a
levantai ezukor főpiacza; innen hozták a 9 és 10-ik
században velenczoi kereskedelmi hajók Európába
3 a ezukorfőzés Velenczének egyik legdúsabb
kereskedelmi forrása lett. Az első vállalkozónak
fáradsága, — ki ily gyárt állított, — állítólag
100,000 aranynyal lőn megjutalmazva.

Hogy mily nagy mérvben űzték az arabok a
ezukorgyártást: bizonyítja többek közt azon adat,
hogy Mostadi kalifának lakodalmán 800 mázsa ezu-
kor fogyasztatott el. Azonbon jóllehet ily nagy volt
Indiában a termelés, mindoz Európára csekély befo-
lyást gyakorolt. I t t még a ezukor a ritkább és
drágább éldelotokhez tartozék.

Nagyobb lendületet csak a keresztes hadjára-
tok alkalmával nyert Midőn a keresztesek Sirián
keresztül hatoltak, a czukornáddal, mely külö-
nösen Tripolis környékén tenyészett, megismer-
kedtek, s nedvének kiszívásában nagy örömüket
lelték; a különféle ürügyök alatt a hitetlenektől
elszedett ezukor-nádat és czukrot tovékro rakták s
magukkal vitték. Tripolis környékén tanulták el a
keresztesek a ezukorgyártást is, s ez az első alka-
lom, midőn a ezukor előállításánál a tűz szereplése
is fölemlittctik.

Nagy befolyással volt a ezukor elterjedésére
azon körülmény, hogy a kereszteseket Arkhás
megszállása alkalmával egyedül aczukor-nádmen-
totto mogazélihaláltól. Az innen visszatért keresz-
tesek kezdték a ezukornádat ültetni Siczüiában és
tenyésztése nomsokára oly lendületet nyert, hogy
a velonezeiek, kik a nyugoti tartományokat látták
el czukorral, — már nem Indiából, hanem innen
szállították. (Innon a ezukor némely elnevezése is:
pl. sacharum candiense, kanadai ezukor; sacharum
maltonse stb.)

Déli Francziaországban 1549-ben ültettek
először czukrot, de sikertelenül, nem lóvén képe3
a hideggel daczolni. Ennek következtében Fran-
cziaországban a ezukor még IV-dik Henrik korá-
ban is igen ritka valami volt, s sokáig dívott a
következő közmondás Francziaországban:

lenne egy gyógyszerészből ezukor nélkül," — egy-
szersmind bizonyságául annak, hogy mily magas
valamit helyeztek a ezukor fogalmához.

Befőttek készitéséhez először Olaszországban
használtatott a ezukor, s a befőtt nemsokára oly
érdekeltséget keltett, hogy ogyátalán a legkere-
settebb nyalánkságok közé tartozott.

Európa többi országaiban szintén a 14-dik
században látjuk használatba vétetni. Emlités
tétetik egy svéd tanácsos toráról, mely alkalommal
négy font ezukor fogyasztatott el. — Vasa-Gusztáv
király, ki 1523—1560-ig uralkodott, leánya Ka-
tharinának irt levelében, ennek betegségét a ezu-
kor mértéktelen használatának tulajdonitja. —
Németországban még sokáig az ősöktől öröklött
szokás volt divatban, t. i. az ételeket mézzel édesi-
teni; mégis voltak elegen, kik a ezukorban szer-
telon pazarlást űztek. így pl. egy, Albrecht bro-
mai érseknél tartott lakomán 1376-ban pánezélos
férfi alak volt felállitva ezukor - süteményből.
Egy Ulmban 1495-ben megtartott húshagyókedd
leírásában 2 schilling áru ezukor elfogyasztásáról
van emlités téve. Egy régebbi a 13-dik századból
kelt szakács-könyvben pedig egy fél márka ezukor
rendeltetik bizonyos süteményhez. Midőn Ferdi-
nánd 1546-ban Morgonthoimban hált, 37 font
ezukor fogyasztatott el.

A 16-ik század második felében a ezukor már
oly átalános lőtt, hogy még koros emberek is
hordották magukkal, mint napjainkban a portu-
bákot, s abból egymást uton-utfélen kinálgatták.

Ez alatt azonban a ezukor-nád termelése is
folyvást terjedt. A portugall Henrich, a kanári
szigetek feltalálója 1418-ban Madeirába vitte át a
ezukortormolést, honnan szt. Tamás szigetére s a
kanári szigetekre terjedt át, s nemsokára oly len-
dületet nyert, hogy tetemes felesleget takaríthat-
ván meg, őzzel nagy kereskedést űzött. A kanári
szigetekről kikerült ezukor sokáig nevezetes sze-
repet játszott a gyógyászatban is.

Legnagyobb lendületet a ezukor elterjedésére
kétségkívül Amerika felfedeztetéso adott. Kolum-
bus már második útjában 1493-ban a Kanári-szi-
getekről ezukornádat vitt magával s azt Hispánio-
lában ültetéel. Állitjákugyan, hogy márKolumbus
előtt volt Amerikában ezukor, de az ott honos
kukoriczának kinyomott levéből készíttették.

(Vége köv.)

mi

Néhány sor a természet naptárából.
A végletek találkoznak; idői augusztusunk e

bölcs elv igazságát felette érzékeny módon bizo-
nyitá be a világnak. A nap, mely még a hónap
elején izzó meleg volt, csakhamar sűrű felhő-fátyol
mögé vonta magát s azontúl csak néha, elvétve
mutatá savanyun mosolygó arczát. A légmérséklet
oly mélyre sülyedett alá, a hogy még igen ritkán
történt ebben a hónapban s a folytonosan ural-
kodó észak-nyugoti szelek mellett egy valóban
szép s kellemes nap élvezhetése a nyár kellő
közepében majdnem a regék országába tartozott.
Ez pedig annak a szerfelett különös és meglepő
mesalliance-nak vala köszönhető, melyet, hiteles
tudósítások szerint igen sok helyen, a nyár és az
ősz kötött egymással, s melyhez már a tél is meg-
adá atyai áldását. Hó és zivatar, forróság és fagy
a legpikánsabb módon váltakoztak egymással s a
népek között keserves jajgatásokat és fogcsikor-
gatásokat idéztek elé, kivált az olyan fürdőhelye-
ken, melyeket a jó isten egykissé közelebb emelt
magához. Hanem a majdnom folytonosan borult
ég, a hol erősebben, hol gyengébben, do majdnem
szakadatlanul hulló eső és a hűvös időjárás minket
városiakat is roppant kellemetlen és neki kosere-
dett hangulatba ejtett.

Az idén a természet nagyon sietett őszi
toilette-jével. A levegő színezete, a napnak már
is fakóvá és erőtolenné lett fénye, a hűs reggelok,
őszios, habár még eléggé finom és könnyű ködeik-
kel, a korán beálló éjek s az alacsony légmérséklet,
mely még nappal, fényes délben sem akar feljebb
hágni, fájdalom! kétségbevonhatatlant bizonyit-
gatják fentebbi állitásunkat. A lassanként beálló
csendesség a légben és űrben, kedvencz vándor-
madaraink eltávozása, az erdők és mezők sárgulni,
pusztulni kezdő kinézéso igen is élénken figyel-
meztetnek arra, hogy az ősz küszöbén állunk,
vagy talán már keresztül is léptünk azon. Talán
majd egy szép ősz fog kárpótolni a nyárnak néha
épenséggel rakonczátlan magaviseletéért; talán
csak jóvá fogja tenni szeptember, a mit augusztus
vétett az emberiség ellen!

Ha most a régi görögök élnének, bizonyosan
azt hinnék, vagy a szeszélyes Junó vette át egy j

időro az öreg Jupitertől a világ kormányzatét,
vagy ismét az a szeleburdi Phaéton garázdálkodik1

oda fenn a nap lovaival. S. L.

E g y v e l e g .
** (A mancinello-fa.) Mióta Moyerbeer dal-

müvo: az „Afrikai nő" Európa színpadjait bejárta,
a mancinello-fa általános érdekeltség tárgya lett.
Ezen terjedelmes és hatalmas koronával biró szép
fa mindon részébon maró, mérges tejnedvot tartal-
maz, mely a sértetlen bőrön fájdalmas gyuladást
és keléseket idéz elő, ha pedig a vérbe jut, halált
okoz; ezen tulajdonságánál fogva az indiánok e
tejnedvet nyilaik mérgezésére használják. Mese
azonban az, hogy már a fának kipárolgása is
mérgos, s hogy az alatta tartózkodók halálukat
lelik ott.

** (A mesterséges szemek gyártásában) Pá-
ria jelenleg konkurrens nélkül áll. Parisban a St.
Honoré külvárosban tizenkét ilyen nagyobb gyár-
ban 1200 munkás foglalkozik, azonban ezek soha
nom képesek annyit dolgozni, hogy a tömeges
megrendelések teljositvo legyenek. Ezenkívül van
még több apró gyár is, de ezeknek gyártmánya
nem oly jó. A hamis szemekkel ogész Európát
Pária látja el, külön utazók járnak azokkal Mad-
ridba, Londonba, Nápolyba és Pétervárra. A
gyárnokok fényes olfogadó termei mutatják, hogy
épon a legelőbbkelőbb világgal állnak leginkább
összeköttetésbe. Többnyire félszemü inasokat tar-
tanak, s ezen mutatják mog, hogy az általok ké-
szitett szem mennyire hasonlít a valódihoz, s az
által, hogy annak szemüregébe az üvegszemet a
legnagyobb könnyedséggel berakják, aztán kiszo-
dik, többnyire a legfélénkebbek tartózkodását is
legyőzik. Egy kitűnően dolgozott üvegszemnek az
ára 40—50 frank. Különös látvány a különféle
zöld, kék, barna és feketo szemeket nagy mennyi-
ségben kiállítva látni, melyok majdnem mind a
nézőre látszanak irányozva lenni. Az oly megren-
delt szemeket, melyek nem a legjobban sikerültek,
a szegényebb osztály számára igen olcsón adják
el; az igon szegények pedig már megszokták a
szemkölcsönző intézetből ünnepélyesebb alkal-
makra szemet kölcsönözni ki. Ujabb idő óta azon
holtaknál is használatba vették az üvegszemeket,
a kiköt bebalzsamoznak. Egyátalában a hamis sze-
mek készitése a legjövedelmezőbb iparágak közé
tartozik Parisban s a gyárosok vetekednek a legter-
mészetesebb szinok előállításában, s gyakran egy
uj szin készítésének titkáért több ezer frankot
fizetnek.

— (A gyufa statisztikája.) Kiszámitották, hogy
ogy franczia naponkint 7, egy angol 8, egy bel-
giumi 9 gyufát használ el. Európában naponkint
300,000 kilogram vagy is két éven át, 200,000 öl
fa fogyasztatik el, gyufa-alakban, molyhoz ismét
210,000 kilogram phosphor használtatik fel. Azon
könnyüség, melylyel a gyufa segélyével tüzet lohot
gyújtani, a gyufa használatát az utóbbi 20 év mog-
háromszorozta.

— (Hogy szereznek milliókat?) A berlini
„Zukunft" meséli, hogy egy igen ismeretes specu-
lans néhány év előtt Kelet-Poroszországban egy
gróftól 450,000 tallérért megvette jószágát, az
adásvevési szerződésben azonban kikötötte, hogy
a vételár egy tulajdonában levő vasút részvényei-
vel fizettessék ki. Az öreg gróf, ki jobban ismerte
a falusi életet s gazdálkodást, mint a jelenlegi
nyaktörő pénzügyi kezelést, semmi roszat sem
gyanítva, elfogadta a foltételt. Nem sokkal ezután
családjával Berlinbe utazott, hogy a vasúti rész-
vényeket beváltsa s öreg napjait ott töltse. Mily
nagy volt azonban moglepetése, midőn a bankár,
kihez fordult, kinyilatkoztatá, hogy a részvénye-
ket legfölebb 22 perczent-tel lehet beváltani, tehát
450,000 tallér helyett 90,000 s ez elég volt arra,
hogy a gróf koldussá legyon, mert a, 90,000 tallér
alig volt arra elég, hogy adósságait kifizesse. Je-
lenleg a gróf az őrültek házában van, leányai sze-
génységben élve, egy kárpitos számára dolgoznak
s a speculans — hasonló utakon szerzett millióival
dőzsöl.

** (Talált holmi-) Parisban évenként mintegy
20,000 darab talált holmi adatik át a rendőrség-
nek ; melyek egy raktárba vannak pontosan meg-
számozva, kirakva. Az ott levő talált tárgyak
összes mennyiségo rendesen 40,000 darab körül
van; s ezek közül mintegy 15,000 db: esernyő és
sétabot. Ha a tulajdonos nem jelentkezik egy év
alatt: a talált holmi a találónak visszaadatik és az
mog egy év elmúlását tartozván megvárni: akkor
azzal szabadon rendelkezhetik.
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\ Irodalom és művészet.
** (Salamon Ferencz) jeles történetírónk érte-

kezése a rendi országgyűlésekről melyet az aka-
démiában nagy tetszés közt felolvasott, s mely igen
érdekes adalékot képez az Esztorházy-kor törté-
netéhoz, közelebb az akadémia értekezéseiben meg
fog jelenni, s külön is lesz kapható. Miután az
akadémia kiadásai oly kevéssé forognak a nagy
közönség kezén, felhívjuk a figyelmet e felette
tanulságos történoti műre.

** (Szilágyi Ferencz) Erdély múlt századi
történeteire vonatkozó kutatásai végett Bécsben
tartózkodik, hol a levéltárakban sok, igen nagy
fontosságú adatokat fedezett fel. Kiválóan az id.
Wesselényi Miklós életerő s a Hóravilágra vonat-
kozó kutatásait folytatja, s ez utóbbiakra vonat-
kozólag a közös hadügyminisztérium archivumában
akíidt ritka becsü adatokra. Ez utóbbit, mint a
„Hon" irja, a közös hadügyminiszter páratlan
liberalitással nyitotta meg előtte s a levéltár hiva-
talnokai sok előzékenységgel segitik elő kutatásait.
Nem kis fontosságú dolog, ha meggondoljuk, hogy
e levéltár csak pár év előtt is nemcsak a magyar,
hanem mondhatni, minden kutató előtt el volt
zárva.

** (Az 1867-diki világtárlat) ismertetésének,
mely Parisban adatik ki, második nagy kötete
most jolont meg. A könyv 570 lapra terjed, s má-
soknak is érdekes olvasmányul és ismoret-nyujtó
áttekintésül szolgál, de kivált azoknak, kik ott a
tárlaton jelen voltak, igen hasznos tartalom-jegy-
zék, hogy mindazt, a mit ott láttak, emiékökben
felfrisithessék. Mindenesetre örvendetes, hogy ma-
gyar nyelven is jelent mog ily terjedelmes ismer-
tetés róla, s nem vagyunk egészen az idegen iro-
dalmakra szorulva, ha e világtárlatot megismerni
akarjuk. E második kötet szól Ausztria, Német-
ország, Belgium, Holland, Francziaország és a,
franczia gyarmatok kiállításáról, s a kertet és
épületeket, a gépfolyosót s több más részleteit a
helyiségnek, a részek érdekessége szorint bővebben
vagy rövidebben, ismerteti. A művet De Geran-
doné szül. Teleki Emma grófnőnek köszönhetjük,
ki messze földön is, családján kivül ogószon
hazájának él. Jutalmazza nemes fáradozását minél
teljesebb elismerés.

— (Megjelent: „Hajózási törvények és rend-
szabályok,) különös tekintettel a magyar Dunára."
Szerkesztette Kenessey Albert. — E czélszerü
kézikönyv mindazt magában foglalja, a mi a hajó-
zásra vonatkozólag jelenleg nálunk érvényben
van. Megtaláljuk benne az 1815-ki bécsi fejedelmi
gyűlés, az 1856-ki párisi államszerződés, 8 az
1858-ban Bécsben kötött Dunahajózási szerződés,
valamint az 1847/8: XXI. és 186% : XVI-ik tör-
vényezikk idevonatkozó szakaszait; továbbá a ma-
gyar minisztérium fennállása óta a hajózásra nézve
megjelent összes rendeletek, hirdetmények és érte-
sítések gyűjteményét. S mindez, a hol szükséges,
fölvilágosító jegyzetekkel van kisérve, s e mellett
az egész könyv kimerítő tárgymutatóval ellátva,
a mi használását szintén igen megkönnyíti. Alkal-
mas és hasznos kézikönyvül fog szolgálni ugy a
hajózási iskola növendékei, hajósok, hajótulajdo-
nosok, valamint ügyvédek, birák, közigazgatási
tisztviselők számára, a kik hajózásnál érdekelve
lehetnek, — annálinkább, mert a hajózási mellék-
kérdésekre is kiterjeszkedik, minők pl. a malmok,
gátok stb. iránti tekintetek, továbbá a csatorna-
vágások, folyamszabályozások s más hason dolgok
felől is biztos tájékozást nyújt. — A 168 lapra
terjedő könyv ára 1 frt, s az Eggonberger-féle
akadémiai könyvkereskedés utján kapható.

=~ (Ditz Henriknek) „A magyar mezőgazda-
ság"-ról irt jeles munkája, Halász Gábor által
magyarra forditva már teljesen megjelent Aignor
L. vállalkozó szellemű fiatal könyvárusunk kiadá-
sában. Az igen csinos kiállítású, 26 ivnyi munká-
nak ára 4 frt. — Valóban irodalmunk ritkán gaz-
dagodik ily becses művel. Azoknak, kik hazánk
anyagi haladásának barátai, nem lehot eléggé
ajánlanunk o külföldi iró munkáját, mely elfogu-
latlansága mellett mégis annyi alapossággal tárja
elénk: hogy állunk Európával szemben, és mik
teendőink. Ditznek nagy köszönettel tartozunk.

*• (Aigner Lajos kiadásában) Ditz munkáján
kivül ujabban a következő könyvek jelentek meg:
Stilágyi Virgil röpirata „A kath. autonómiáról,"

T A R H A Z ,
a mely, sajátságos vegyületben, szabadelvű nézetek
mellett itt-ott ultramontáa s konzervativ eszméknek
hódol; különben némely része figyelmet ébresztett.
„A nyelvészet mint természettudomány" Ponori
Thewrewk Emil értekezése, melyet a term. tud.
társulatban olvasott fel. (Ára 40 kr.) — „Kómái
és görög pénzszámitás." Irta Tewrewk Emil. (Ára
20 kr.) — „Gróf Széchenyi István viszonya az
1848-ki törvényes átalakuláshoz." Pócsi Zombath
M.-tól. Éretlen handabanda, a melyben Széche-
nyi érdemeit akarja elvitatni valami jámbor
furulyás. (Ára 60 kr.) „Biboros hölgy." Dráma
négy felvonásban. Irta Hamar László. Debreczen-
ben elő ia adták a tavaszon s az ifjú szerzőnek
jövőt jósolnak buzditói. (Ára 1 frt 20 kr.) — „A
szabadságért." Képok és jelenetek 1848. és 49-ből.
Akkori feljegyzések nyomán kiadta Gothard Endro.
(Ára 80 kr.)

** (A Corvina első kiadványai) már megje-
lentek egyszerű, olcsó kiállitásban. A 2-dik szám
„A népbankokéról ad ismertetést Kenessey Kál-
mántól (ára 8 kr.) A 3-dik szám „A fösvény"
czimü népies regény első füzete Milesz Bélától
(ára 15 kr.) A 4-dik szám „Attila, isten ostora"
verses krónika György deáktól (ára 6 kr.) Az 5-ik
szám „Erzsók asszony története" czimü munkából
az 1-ső füzet, (ára 12 kr.) A 6-dik szám „A ma-
lom alatt" Jókai Mór műveiből összeszedett kisebb
czikkok gyűjteménye (ára 12 kr.) A 1-ső szám, a
Corvina kis naptára később jelenik meg. Ez olcsó
vállalat bizonyosan kevesbitoni fogja Bucsánszky
és a hasonló kiadók jövedelmét.

** (Illyr néplap.) Antonovics kalocsai kano-
nok a bunyevácz, sokácz é3 bosnyák nép számára
egy szabadelvű hazafias lap alapítását tervezi. E
nép mintegy negyedfél százezerre megy Torontál,
Bács és Baranyamegyében s szorgalmas jóravaló
emberek, kik azonban az ilyon intézkedésre nagyon
is rászorultak. Jó sikort kívánunk.

** (Jankó vich Vinczétbí) „Három értekezés a
magyar nyelv tárgyában" czim alatt egy füzet
küldetett be hozzánk, mely B.-Gyarmathon Kék
Lászlónál jelent meg. Leginkább helyesírási, szó-
származtatási kérdésekkel foglalkozik, s egy-egy
régebbi szó helyes vagy helytelen értolombon
való használatát fejtegeti. Egy-ogy kérdésben (a
hírlapi nyelvre nézve) igaza van, de ezeket minden
jóra való iró kerülni törekszik, a többi óhajtásaitól
Jankovich Vinczének az irodalom meg fogja magát
őrizni.

** (Megjelent)s Petrik Géza (elébb Osterlamm
Károly) könyvkereskedésében kapható: „Miért
maradok a protestáns egyház hive?" egyházi beszéd,
viszhang a wormsi ovástételre. Irta Könyves Tóth
Kálmán laczházi ref. lelkész. Ára 12 krajezár. A
tiszta jövedelem a prot. országos árvaház javára
fordittatik.

** (Lőw Lipót) szegedi főrabbinak azon egy-
házi beszéde, melylyel a pécsi zsinagógát 1869.
július 22-dikén felavatta, Szegedon (Burger Zsig-
mondnál) megjelent „Isten háza" czim alatt. Ára
•25 krajezár.

Közintézetek, egyletek.
** (A nemzeti múzeum) dr. Dethiertől, Kon-

stantinápolyból, két érdekes gipsz-öntvényt ka-
pott. Nevezetesen egy felső állkapocs-töredéket
ama bronz kigyóoszlopból, mely 479. Kr. e. a
perzsák fölött nyert diadaljeléül Delphiben emel-
tetett, s melyet Nagy-Konstantin a konstantiná-
polyi lovardában (hippodrom) fölállított; s egy
küzdő amazont ábrázoló töredéket azon mausolo-
umból, melynek nagyobb része a britt múzeumba
került. — Az öntvények eredetije a szent Irene
nevű. konstantinápolyi múzeumban létezik.
~~ ** (A m. kir. államnyomda) felszerelve lévén,

a hivatalos nyomtatványok ezentúl ugy a minisz-
teri, mint a törvényhatósági hivatalok számára itt
fognak készittetni.

** (A pesti állatkert.) Az 1868. május 23-kán
közzétett kimutatás óta az állatkertnek adomá-
nyoztak : Aczél Péter: egy kis oláh lovat, Ádám
Gusztáv 1 rókát, Buziási hajó felügyelőség: 2 far-
kas kölyköt, 1 pár spanyol merino bárányt és 1
pelikánt, Bohus 1 sast, 1 túzokot és egy fiók
vadmacskát, Batizfalvi Samu 2 flamingót, Bauer
Ede 1 rókát, Bálintfy Pál 2 mankóczot, Bonnaz
Sándor csan. püspök 6 fiók túzokot, Debreczen

városa 2 fiók rókát, Deák Forencz 1 borzot, Dehics
1 teknőezöt, id. Fodor István 1 teknőezöt, Fauszer
Antal 1 pár diszgalambot, ő Felsége 1 bölényt,
Halassy Józsof és Jenő 2 gólyát, Hirsler és Woiss
1 majmot, Hombach Gyula 1 vércsét, Jeppich N.
2 diszgalambot, Ismeretlen egy rókát, Joszenky
Etelka végrendoletileg 4 gerliczét, Karner J. S.
1 pár mankóczot, 1 csengő sast, Knauer Dr. 2 nagy
teknőcz békát, 5 kis trieszti teknőezöt, Krausz 3
kaczagó sirályt, Kiskőrösi városbiró 1 borzot,
Kolozsváry Lajos kapitány 1 fiók sast, Kramplin
Alajos 2 nyulat, Kalocsáról 3 farkas kölyköt, b.
Laffort Mathild 17 hidegházi növényt, Lobschan-
schi Albertné 1 fiók rókát, Molnár Györgyné 1
túzokot, Mandl Pál dr. 1 rókát, Marschall ven-
déglős 3 cnmeloont, Niesinger Sándorné 2 túzokot,
Paksi postamester 4 redős malaezot, Pilaszanovich
Lajos 2 túzokot, Purgly Ödön 2 gólyát, Prónay
István 1 vadmacskát, Ruff Gyula 4 gólyát, Ra-
dovszky Petronella 1 csengő sast, Rosznagel Antal
3 szárcsát és 1 búvárt, Reiner György 6 fajdtyuk
tojást, Radány D. hajóskapitány 1 üstökös gémet,
b. Sonnyey Mária 1 őzet, Szontiványi Sánd. 1 fiók
rókát, Speczl Lajosné 4 vadréczét, Szalacsy Lajosné
4 vadludat, Székely Józsof 50 rózsafát, Szitányi
Izidor 30 db. hónapos rózsafát, Stummer Ágoston
1 majmot, 2 ölyvöt, Takács Mihály 1 ölyvöt, Ver-
ner Dénos 1 vadréczét, gr. Viczay Héder 1 csengő
kacsát, Varga Károly 1 pár vadludat, Xantus
Gyula 2 túzokot, 11 vadkacsát, 2 bölömbikát, 6
bibor-gémet, 1 pár vadludat.— Mindezen adomá-
nyokért az illető adakozóknak köszönetét nyilvá-
nítja a társaság nevében, — Hegyessy Kálmán
elnök.

** (A pesti állatkert-társulatnak) a pesti hen-
germalom havonkint négy mázsa korpát ajánlott
fel az állatok számára; szeptember hóra már ki is
adta az első részletet, miért is a társulat köszönetét
fejezi ki.

Egyház és iskola.
** (A pesti reform, gymnasiumban és lyceum-

ban) a lefolyt 1868—69-ki iskolai év I. felébon a
tanulók száma volt 400. Ezek közül rendes tanuló
volt 361, magántanuló 39. Nemzetiségre nézve:
magyar — ide számítva a Mózes vallásuakat is,
kik a beiratás alkalmával határozottan követelték,
magokat a magyarok sorába jegyeztetni — 394,
szorb 4, orosz 1, román 1. Vallásra nézve: reform.
219, ágostai 28, róm. kath. 19, görög keleti 10,
mózesvallásu 124.

**l(A kecskeméti reform, főiskola) múlt isko-
laévi értositvénye szerint a jogakadémiában 8-an,
a lyceumban 12-en tanítanak (részben vegyesen
tanit egy-egy tanár, itt is, amott is), melléktaná-
rok vannak 7-en. A tanulók létszáma össze-
sen 539.

** (A debreczeni reform, főiskola) értositvénye
szerint a múlt iskolaév végén az akadémiában:
jogász, hittanhallgató, bölcsészeti tanuló és tanitó-
képezdoi növendék volt 457, a gymnasiumban volt
596 tanuló, — a polgári iskola három osztályban
55, az elemi iskola négy osztályban s a szoktató
iskolában 705 tanitvány. Az akadémiában a ta-
nárok száma 17, a gymnasiumban (kik közül egy-
kettő az akadémiának sorában is ott van) 10,
melléktanár 4; a polgári iskolában tanítanak 5-en,
az elemi iskolában 7-en.

** (Az egri érseki joglyceumnál) a római s az
ogyházjog tanszékének elnyerésére, melyhoz 1000
ft évi fizetés s a szabályszerű tandíj osztalék van
kötve, pályázat van hirdetve. A folyamodványok
szept.' 20-káig küldendők be az egri érseki jog-
lyceum igazgatóságához.

** (Nagy-Mihály mezőváros) Zemplénben
szept. 4-én tartott gyűlésében iskoláit egyhangú-
lag folekezot nélkülieknek nyilvánította. Egy hang
nem emelkedett a felekezoti iskolák megtartása
mellett; még a gyűlésen szintén jelen volt róm.
és gör. kath. lelkészek sem emelték fel szavokat.
Az iskolai szék is megalakult az összes hitfeleke-
zotek tekintbe vételével.

** (Adakozások iparos oktatásra.) Az országos
magyar ipar-egyesület szervezési javaslata alap-
ján amulttavaszszaiPest belvárosában megnyitott
és a legközelebbi félév kezdetével a Teréz- és
Józsefvárosra is kiterjesztendő vasárnapi éŝ  esti
ipariskolára a pestisütő-testület 40 frtnyi évi járu-
lékot szavazott meg. A szabó-testület is, hirszerint,
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iiasonló határozatot hozott. Ha e nemes példa áta-
lánosan utánzásra találna, az itteni ipartestületek
fényes bizonyítékát adnák annak, hogy az ifjabb
iparos nemzedékek jobb kiképzésének szükségét
ügész horderojében felfogni képesek. Ugyancsak az
ipariskola javára a pesti henger-malom igazgató-
sága 50 frtnyi összeget adott át, mely neki egy
választott birósági eljárása folytán tiszteletdíj kép
jutott.

mi újság í
— (Halálozás.) A múlt napokban halt meg

Kadics Miklósné, egyszerű kiskereskedő neje a
borz-utczában. Ki volt? kérdi a kiváncsi olvasó,
hogy nevét a lapok is mogemlitsék halálakor? —
Halhatatlan Vörös martynk nővére Juliánná, nyolez
testvére közül az egyetlen, ki szintén Pesten la-
kott 8 » nagy költővel inig élt, folyvást meleg
testvéri viszonyban és érintkezésbon lehetett. Az
egyszerű, becsületes középszerben elő nő, végper-
czeig szeretettel, kegyelettel s büszkén emlékezett
a halhatatlanról, ki családja novét örökélotüvé
tette! Kadiesné leginkább hasonlított anyjokhoz,
kiről a költő annyi szeretet tol emlékezett mindig,
s ki oly jótékony befolyást gyakorolt szelleme s
kedélye fejlődésére. A kilencz testvérből még öt
él: János, Imre, Pál, Anna, Teréz. — Béke a jó
lelkű egyszerű nő poraira!

= (A Csokonai-szobor javára) Debreczenben
műkedvelői előadásokat rendeznek. Az olső igen
jól sikerült, s tiszta jövodolme 590 ftra rúgott. Izsó
kitűnő mintázata után készült szobor valószínűleg
már nemsokára föl fog állíttatni a költő születés-
helyén.

— (A magyar orvosok és természetvizsgálók
fiumei nagygyűlése) f. hó 6-dikán nyílt meg. Az
ünnepélyes közgyűlésen báró Vécsey József elnök
magyar és olasz nyelven, Vernoda fiumei polgár-
mester szintén mindkét nyelven és dr. Halász G.
alelnök tartottak szónoklatokat; ezután több tudo-
mányos értekezés következett. A megnyitó köz-
gyűlést diszlakoma követte 1300 teritékre; itt
egymást érték a toasztok, s egy ideig minden a
legszebb egyetértéssel és rendben ment. De már
az öreg Matkovics beszéde nagy zajt szült, miután
politikát vegyítve beszédébe, az ellenpártot erősen
megtámadta, (Fiúméban még élesebb az ellentét a
pártok közt, mint másutt,) az orré támadt zajt
többen igyekeztek lecsillapítani, a nyugalom azon-
ban csak akkor állt helyre, midőn Matkovics
eltávozott. — Másnap mintegy 700-an rándultak
ki az istriai partok hosszában Zenggig, s mint
ujabban írják, a lakoma alatt felzudult kedélyek
már lecsillapodtak. A szakülésekről, s átalában a
gyűlés folyamáról részletesebb tudósítást csak jövő
számunkban adhatunk.

— (Greguss Gyula temetése) szerdán délután
4 órakor közrészvét mellett ment végbe. A halot-
tasház udvarán a koporsót az elhunytnak édes
anyja (Greguss Mihály az egykori jeles tanár
özvegye), testvérei, gyászoló özvogye, barátai,
tisztelői vették körül. A babérkoszorúval fedett
koporsó mellett gyászszalaggal, viaszgyertyákkal
álltak az elhunytnak tanártársai, s egypár iró, kik
az akadémiát és Kisfaludy-Tarsaságot képviselték.
Az énekkar gyász-dallama után Székács József
tartott megható gyászbeszédet. Röviden és mele-
gen jellemzé az elhunytat, kiben a családi kör, az
irodalom, a tanszék, az evangélikus egyház oly
sokat veszite. A menet, elől az evang. iskolai ifjú-
ság soraival és gyászlobogójával, az al-dunaparton
vonult végig. Az evangélikusok templománál meg-
áldák a halottat, s aztán kocsikon kisérték ki a
korepesuti temetőbe, hol Horváth Zsigmond tanár-
társa meleg és bánatos szavakban monda ol a korán
elhunytnak érdemekben és munkásságban gazdag
életét.

= (A „Germania") nevű gőzös aug. 7-dikén
hajótörést szenvedett Amerika partjain Cape Race
mellett. A hajó szernél\zetének szerencsére ideje
volt a mentő csónakokra szállni; s igy senki sem
veszett oda. A hullámok másnap néhány ládát a
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partra vetettek, s búvároknak sikerült behatolni
az elsülyedt hajó belsejébe, honnan számos értékos
tárgyon kívül a postát is napfényre hozták. A
tengerből megmentett levelek közt egy szerkesztő-
ségünknek szóló is volt, mely néhány heti késede-
lem után kezünkhöz érkezett.

© (Szegeden) az ujonczállitás alkalmával egy
az ötvenen túljáró uri embert is behivtak sorozás
alá. Az illető ugyanis 1849-ben kereszteltetott
ugyan meg, de már akkor körülbelül 30 éves volt,
s más vallásból tért át, a mit az illető anyakönyvi
vizsgáló elnézett. — Ily körülmények közt persze
nem lehetett sorozás alá venni.

** (Macsvánszky halála.) A hírhedt Macs-
vánszky Maxim egy társával szept. 3-kán egy
baranyai rövid szűrben megjelent Paragyán egy
szerb lakosnál; pisztolyt szegzett mellének s pa-
rancsolta, hogy rejtse el őket. A háztulajdonos
olrojté őket a padláson, paprikást főzött nekik s
egy korsó pálinkával felvitte hozzájok, de előbb
tudatta a dolgot egy egyénnel, ki azonnal értesité
a közbiztonsági közegeket. Délelőtt tizenegy óra-
kor a katonaság s a pandúrok megjelentek a ház
előtt. Midőn Macsvánszky látta, hogy körül van
fogva, leszállt a padlásról a földszinre, s az o ház-
ban levő mészárszékbe vette magát társával. Ki-
nyitotta a mészárszék ablakát s aztán elkezdett
tüzelni. A lövöldözés öí teljes óráig tartott. Öt
lovas katona és Parcsetics csendbiztos megsebesit-
totett. Délután 2 órakor a katonaság a ház nád-
födelét mind a négy szögletén felgyújtotta. „E
csekélység miatt — orditá Macsvánszky — még
nem adom meg magamat." Szünet nélkül lövöl-
dözött az ostromlókra. Czinkosa nem csinált egye-
bet, csak a fegyvereket töltötte. Három óra felé
már elégett száraz bankók röpködtek a levegőben,
a mikkel M. a puskában a töltést lefojtotta. Egyéb
fojtásnak valója már akkor nyilván elfogyott.
Négy óra felé látván, hogy cl kell vesznie, pénz
szórt ki az ablakon, több vastag csomag százast,
ötvenest, tizest és ötöst tett a vágótőkére s ott
égette el az ostromlók szeme láttára. Ezután mind
a két kezébe egy-egy revolvert ragadva, kiugrott
az ablakon, remélve, hogy e képzelhetlen vakme-
rőség által okozott meglepetést felhasználhatja a
menokülésre. De alig futott 12 lépést, midőn a
lövések leteritették, s nyomban meghalt. Czinkosa
könnyű sebet kapott, mire megadta magát; midőn
kérdezték, hogy mi czélja volt M.-nak a pénz-szó-
rással, azt felelte, hogy azt remélte a rabló, hogy
majd gyermekek fognak oda futni a pénzt kap-
kodni s azok miatt nem mernek lőni ő rá sem.

** b. 1. {Lapunk auguszt. 29-diki számában)
egy kis statisztikai czikk volt közölve, mire most
Basa Mihály ref. esperes úrtól czáfolatot vettünk,
hogy t. i. a magyar korona lakóinak összes létszáma
nem egyezik a vallás szerinti kimutatással, s hogy
unitárius polgártársaink ki vannak a közleményből
felejtve. Az elsőre vonatkozólag forrásunkra hivat-
kozunk, mely — mint akkor is említettük — Kovács
Ferencz, dobreczeni tanárnak a jelon évben meg-
jelent ,,Magyarország és Ausztria statisztikája,"
melyben az általunk közlött számok pontosan föl-
lelhetők. A mi pedig az unitáriusokat illeti: ők
nem lettek felvéve, mert az összehasonlítás nem
tehettük volna meg, pedig ama kis közleménynek
nem volt más czélja, mint az 178fi-ik adatoknak a
mostaniakkal való némi összevetése. Annyit azon-
ban utólag kiírhatunk a kapott levélből, hogy az
unitáriusok létszáma Erdélyben 52,000-et teszen, a
kik 8 egyházmegye 121 egyházában vannak szer-
vezkedve, s hogy az unit. tanulók száma megha-
ladja az ötezret.

Nemzeti színház.
Péntek, szept. 3. „Falura kell menni.'1 Vígjáték 3 felv.

Írták Bajard és Bailly; ford. N. N.
Szombat, szept. 4. „Észak csillaga.'1 Opera 3 felv.Zené-

jét szerz. Meyerbeer.
Vasárnap, szept. 5. „ Vén bakancsos és fia a huszár."

Eredeti népszínmű 8 felv. Irta Szigeti József.
Hétfő, szept. 6. „Essex gróf.1' Szomorujáték ö felv.

Irta Laube; ford. Szigligeti.

Kedd, szept. 7. „Alvajáró.'1 Opera 3 felv. Zenéjét
szerz. Bellini.

Szerda, szept. 8. „Dobó Katicza." Eredeti népszininü 3
felv. Irta Tóth Kálmán.

Csütörtök, szept. 9. „Bánk bán." Eredeti opera 3 felr.
Zenéjét szerz. Erkel Ferencz.

Szerkesztői mondanivaló.
— Kisújszállás. H. L. A küldött adalékot Sasktt

(máskép Késcsináló) Károly életrajzához vettük. Tanári
pályája meg volt emlitve, s igy kiegészítésül csak azt kell
még fölemlítenünk, hogy 1829—31-ig Kisújszálláson viselt
rectorságot s mint szabad szellemű, világos elóadásu, növen-
dékeire nem szigorú fegyelemmel, hanem szeretetteljes
bánásmóddal erkölcsileg jótékonyan ható tanár jó emléke-
zetet hagyott hátra. Nyugodjék békével!

— Milwankee, Wisconsin. (Amerika.) M. N. L.
Levele, mely a „Germania" gőzös hajótörésén ment át, de
szerencsésen megmentetett, kissé megázva, de azért olvas-
hatólag érkezett kezünkhöz. Ajánlatát elfogadjuk, s a lapot
megküldjük a küldött czimzet alatt.

— Akna-Snicatag. O. P. A czikket használni fogjuk.
Az emiitett képek beküldését is kérjük; használat után kö-
szönettel vissza fogjuk szolgáltatni.

— Haraszti. Sz. Gy. A két czikk tárgyai érdekesek;
lapunk köréhez mérve azonban igen is terjedelmesek.
Mihelyt .átolvasásukra időt nyerhetünk , kivánata szerint
teendünk velők, ugy egyik, mint másik esetben.

SAKKJÁTÉK.
511-iksz.f. — H.M. tol, közli Nuszbek Sándor

(Sarkadon.)
(Kezdőknek ajánlva.)

Sötét.

a b c d e f
Világos.

Világos indul s a 3-dik lépésre mattot

g h

mond.

Az 506-ik számú feladvány megfejtése.
(Gérecz Kárulytól, P.-Nyárádon

Világos. Sötét.
1. Hc4— b6: Fe2—h5:
2. c6—c7 Vaö—b6:
3. e7-c8Hf Ke7—e8
4. Ha8 —c7-J-matt.

Világos.
1
2
3
4. Vb5—d7 +

>
Sötét.

Ba6—b6
Bb6—c6
Bc6—c8:

matt.
Helyesen fejtették m e g : Veszprémben:Fülöp József.

— Miskolczon : Czenthe József. — Duna- Vectén: Deutsch
József. — Csákváron: Kling Iván. — Oelsén: Glesinger
Zsigmond. — Jászkiséren: Galambos István. — A pesti
sakk-kör.

Lapunk mai számához van mellé-
kelve a „Nefelejts" divatlap előfizetési felhí-
vása.

Nyílt tér.*)
Különösen figyelmeztetjük a közönséget Por-

gcs Lajosnak „Koczkáztatás nélkül is nyer-
hetünk" czimü hirdetésére, lapunk mai számában.

•) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtótörré-
nyek irányában vállal felelősséget a Szerk.

Hónapi, és
hetinap

n13
14
15
16
IV
18

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
Szóm.

Kathollkns és

H
protestáns

naptár

Szeptember
C " B.A«z.n.$i
Móricz püsr..
öz. ker. felni.
Nicomed Kánt. +
Lndinilla
Hildegárd f
Irene vért. f

C 16 Mária
Mór. Anatus
Salome
Nikoméd
Cziprián
Lambert
Kichard

Hold változása

E TI-NAPTÁR
Görög-orosz

naptar

Auguszt. (ó)
31

1
2
3
4
5
6

. 3

E 12 M. öve
Septeniber
Mamantus
Anthim
Babilás
Zakariás
Mihály
> Első negyed

j Izraeliták
J naptnra

7 B- ar. bor.
8 Ábel lim.
9 Abdiel

lOEnseszn,
11
12 Lbroha
13 S. Szozta

- • • •

N <
hossza

f.
169
170
171
172
178
174
175

P-
40
39
37
36
34
33
32

' P
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5
5
5
h
.5
fi
5

12-én 10 óra 39 perczkor
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36
37
38
40
42
43
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6
6
6
fi
fi
6

este.

P-
19
14
13
10

8
fi

——

H
hossza

f.

254
267
280
292
305
317
329

P-
11
25
Ifi
42

7
13Í
12

0 l d
kél

ó.
este
9

3
3
4
4
5

nyűg.

ó.

10
8 10
9

49
26
59
29

11

P-
14
58
50

rege.
0
1
2

45
46
47

T A R T A L O M
Báró Vécsey József (arczkép). — Oh mosolyogj rám!

— A Hortobágy. — Egy gazdag ember életnézetei (folyt.).
— A cubai fölkelés (képpel). — Fiume jelen állapota (két

, képpel). — A magyar földhitelintézet. — A ezukor törté-
I nete. •- Néhány sor a természet naptárából. — Egyveleg.
j — Tárház : Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyle-
: tek. — Egyház és Iskola. — Mi újság? — Nemzeti szinház.

— Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Nyilt tér. —
Heti-naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21 sz.)

511

HIRDETÉSEK.

Koczkáztatás nélkül is nyerhetünk.
Az eddig legelőnyösebb, s egyszersmind

legbiztosabb tőke-elhelyezés érhető el a
koczkáztatás nélkül a legnagyobb nyereséget nyújtó, s a

22 negyedévenként 5 ft., vagy 36 havonkénti 3 ft. lefizetése mellett. ugyanis
é v e n k é n t 3 8 húzásra

játszhatunk az Ausztriában létező valamennyi állam- és ma^án-sorsjegyen, és pedig:
1 Salm sorsjegy-
1 Clary »
1 Genois »
1 Pálffy »

budai »

darab 250 ftos 1854-ki sorsjegy,
hítelsorsjegy.

1
1 Waldstein »
1 Keglevich »
1 Windischgratz sorsjegy és
1 badeni 35 ftos sorsjegy.

4f>,000 frt.
300,000 „

40,000 „
200,000 „

í

1 » 100 ftos"1860-ki sorsjegy.
1 » 100 » 1864-ki »
V» rész 1839-ki (Rothschild sorsjegy.)
1 Como jövedék-jegy.
1 Rudolf sorsjegy.
1 darab 100 ftos trieszti sorsjegy.
1 » 50 » » »
1 gőzhajózási »

Minden vevő részt vesz a küszöbön álló, következő házasokon:
Bndeni sorsjegyek, húzás auguszt. 31-kén, főnyeremény 4 0 , 0 0 0 frt. ezüstben,
1864-ki „ * „ szept. 1-én, „
Pálffy „ „ „ 15-én, „
Hitel „ „ október 1-én, „

8 a bekövetkező nyeremények azonnal készpénzben fizettetnek ki.
A társaság 20 részvevőből áll, kik közül az első részlet lefizetésénél mindenki egy részjegyet fog kapni, melyen

valamennyi sorsjegy meg van jelölve, melyek kihúzása után az őt megillető részt azonnal meg fogja kapni.
A 22negyedévl 5 ft. vagy 36 hónapos 3 ftos részlet lefizetése után megszrtnik a társasbirtoklás, a sorsje-

gyek a napi árfolyam szerint eladatnak, a bevett összeg 20 egyenlő részletben fog felosztatni.
Mindenki magánosán léphet a társaságba, s a többiekkel nincs mit törődnie.

HŰT WHT Mindtm nyerés tudatva lesz. " I W 'W& 596 ( 3 - 3 )
Bélyegdij fejében minden résztvevő 94 krt. fizet le egyszer mindenkorra.
Legnagyobb előleg kapható mindenféle állam- és magán-papirokra.

1864. sorsjegy-igérvények húzás szept. 1-én, főnyeremény 200,000 ft., % ft. 50 kr. és 50 kr. bélyegdij.

PORGES LAJOS váltó-üzlete
Pesten, Dorottya-utcza 12 sz. a Lloyd épület közelében.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalá-
ban Pesten (egyetem-uteza 4-ik szám), meg-
jelentek és minden hiteles könyvárusnál kap-

hatók:

Karpathy Zoltán.
Regény.

irta J ó k a i l l é r .
Harmadik kiadás.

Három kötet (a népszerű kiadás 32—37. fü-
zete) fűzve % ft. 40 kr.

Egy magyar nábob.
Irta

J ó k a i Mór.
Regény 3 kötetben.

Harmadik kiadás.
Népszerű kiadás 38—43.

(16-rét 25Ő, 255, 253 lap) fűzve * ft. 40 kr.

Az iij földesúr.
Regény két kötetben.

irta J ó k a i M ó r ,
(Jókai munkái 44—47.) Második kiadás.

(16-rét, 221, 243, 1.) Fűzve 1 ft. 60 kr.

Szegény gazűagok.#
Regény.

irta J ó k a i Hl ó r.
Második kiadás.

(Jókai munkái 48—53) 3 kötet (kis 16-rét
239, 263 1.), fűzve 2 ft. 40 kr.

556 (13—52)

Liebig tanár
hús-kivonata Dél Amerikából (Fray Bentos).

Liebig-féle hús-kivonat-társaság1 Londonban.
Nagy megtakarítás háztartások siámára.

Erőteljes húslevesek azonnali előállítása.
Készitése s megjobbitása a levesek, mártalék s vékony étkeknek stb.

Erősítő anyag gyengék s betegek számára.
Aranyéremmel kitüntettetett az 1861-iki párisi-, 1868-iki havre-i

kiállításon.
A hús-kivonat csak akkor valódi, hogyha a tégelyek mindegyike báró

t»Bár és dr. Pettenkofer M. aláírással ellátva vannak.
Részletes árak egész Ma^yarorszáitra nézve tégely számra:

1 angol font '/. angol font ^ angol font V
5 frt. 80 kr.,

Első nyilvános magasb

kereskedelmi tanintézet
Bécsben, Praterstrasse 22 sz. alatt.

A legközelebbi iskolai év f. évi október 4-én veszi kezdetét, a
boiratások szeptember 25-től kezdve történnek. Programmok az igaz-
gatóság részéről ingyért küldetnek meg.

Porges fiároly.
609(1—4) igazgató.

3 frt., 70 kr.,
Vs angol font

92 kr.

g ^ Kapható: minden előkelő kereskedések s gyógyszertárakban.
Nagybani raktár, a társaság levelező tagjánál Thallmayer és társánál Pesteu.

604 BECKER KÍRiíLY V.
(2-6)

kész fehérruha és rövidáru kereskedése
Pesten, f'ehérliajó-utoxa 1. sz.

a ,/ehérhaj6hoz" czimzett szállodába helyeztetett át,
(ezelőtt Servitatér 5. sz.)

Aiánlia magát mindennemű fehérruha és ágynemű készítési rendelések elfoga-
dására. A franczia módszer szerint testi mérték után gyakorolván a szabást, elvállalja
a hibás szabású ingeknek megigazitását. Ajánlja nagy választású készleteit hölgyek,
urak, leánykák és gyermekek számára, rumburgi, hollandi irlandi s kreasz vászon- és
színes nyári ingekben, ugyszinte minden nagyságú gatyákban lépésben varrás nélküli
lovagló alsó nadrágokban és különösen csélszerü egyvarrasu férfilább».liekben. INem-
különben nagy mennyiségben találtatnak készen a legújabb divatu női ingek, nadrá-
<rOk és háló-öltönyök. Egyszersmind ajánlja varró- es koto czerna, kötő- és himzo-
gyapot, varró-selyem, len- s gyapot-szalag, pólya, selyem- * gyapot-pertli, — gyapot,
ezérna- s selyem-füző — varró-, himzö-, kötő- s horgoló-tu — najtű és gombostű, s
gyüszű szerelvényét, kötött s horgolt kis gyermek fejkötő s öltönyök, női és férfi
harisnya és minden ebbe vágó eszközök a lehető legjutányosabo áron kaphatók.

Raktára a cs. kir. kizár. szab. FOG-PAPÍRNAK
Fáczányi H. (gyógyszerésztől Pesten,

rheurnatikus fogfájás ellen.

K4NYA JÓZSEF
Pest, Józseftér 10-ik szám alatt,

ajánlja újonnan berendezett

női divat- és vászonáruk kereskedését.
Különösen a vászonárukra hívom fel a hölgy-világ figyelmét;

mert azok gazdag változatosságban és oly kitűnő valódiságban vannak
kereskedésemben készletben, hogy a legjobb minőségüoktől kezdve a
közhasználatra való vásznakig, a lehető legjutányosabban szabott ára-
kon szolgálhatok. ' 606 (2—8)

VALÓDI FA6LIUO-SYKUF,
Pag-liano Girolamo

flórenci professortól egyenesen ide szállítva, különböző mennyiségben kaphat*

k József
gyógyszerész urnái Pesten, király-uteza 7-ik szám.

Egy üveg ára I frt. 50 kr. Egy tuczat ára 14 ft., fél tuczat 7 frt.
Az ismételadók igen kedvező engedményekben részesülnek.

E szörp tisztítja a vért, eloszlatja a megromlott nedveket, megritkitja és meg-
javítja azokat, következésképen mindazok, kik e szörpöt havonkint két napon át
használják, jó'egészségnek örvendnek. E szörp sok oly betegséget meggyógyít, me-
lyeknél az orvosi szer csekély javulást eszközölt. — Ep most érkezett meg e^y
frius szállítmány, melynek valódiságáért kezeskedtetik. 578 (6 -6)

Jji i h
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Vadász- és védő-fegyverek.
Nevezetesen: ^~"^

Egycsövü percussiós fígyverek ft. 7.80—15 ftig.
Kétesövü percas»iós vadász-fegyverek, vas-csövekkel ft. 14.50-20 ftig. Kuban-csövekkel

ft. 20.50—26 ftig. Zsiaőros, patkószeg, angol Bernát- s egyéb damaszk-csövekkel
ft. 28—55.

KéUsrtvü Lefancheux (hátultöltö) vadász-fegyverek Ruban-csövekkel ft. 38—45, patkószeg-,
rózsa-, angol, moire-, Bernát-, damaszk-esövekkel ft. 48, 55, 65, 75—120.

Kftcsft vti Lancaster (hátultöltó) vadász-fegyverek, különnemü damaszk-csövekkel ft. 85—120.
Lel'aucheiix marok- (zseb) revolverek, batlóvetüek ft. 9.80—20.
Lefaucheux-revolverek 2 mozgással, hatlövetüek, egyszerű simák ft. 12,13, H. Finomabbak,

ébenfa és elefántcsont agyakkal, szép vésésekkel,"arany és ezüst berakattal ft. 15, 18, 21,
24, .10—50. — 10 és 12 lövetitek, kulönnemu kiállításban ft. 39—45.

Egyszerű zsebpisztolyok (tercerollok) párját ft. 2.50-12.—
KétcsAvfl » >> » ft. 4.80—20.—
Flobert-fele szoba-rzélpisztolyok darabja ft. 9—13.50. Nemkülönben puskák ft. 19—25.
Papirtöltények, Lefaucheux-fegyverek számára, több rendbeli jó minőségben, ezrét ft. 16-32.
Készen töltött vörös rézpatronok, revolverek számára, százát 7"'/„, ft. 3.20, 9m/m ft. 3.80,

121"/,,, 4.20.
Mindennemű lökupacsok, fojtások, töltő-késrülf tik Lefaucheux-fegyverek számára,

vadásztáskak, Lefaiicueux patrontartók és Övek. léportülkö k, 1 — 5 fontnak való tűzmentes
lőportárak, söret-z*ítcskók, lökupacs-gépek. ^adászkürtök és jelsípok, ftgyverszij-
jak, fegyvertokok s minden egyéb legújabb vadászó-szerek dns választékban, jutányos
árak mellett ajánljuk

KERTÉSZ ÉS EISERT
Pesten,

Dorottya-utcza 2. szám, a „Magyar király"-hoz czimü szállodával szemközt.
PST" Különösen kiemeljük, miszerint írásbeli megbízásoknak gyorsan és leg-

nagyobb figyelemmel felülünk meg, minden nálunk megrendelt, vagy személyesen vásárolt fegy-
vert pedig, ha bármily okból nem találna megfelelni, s egy hó letelte alattváltozatlan karban
bérmentve küldetik vissza, mással csereijük ki, vagy esetlegesen annak értékét térítjük meg.

K i m e r i t ő árjegyzékkel kívánatra szolgálunk.

607 ( 1 - 6 )

Csak alapos gyógyítás bizto-
sit ntóbajok ellen.

T i t k o s

betegségeket
s tehetetlenséget

(férfi gyengeség.)
katonai és polgári kórházakban siker-
rel használt egyszerű módszerrel bámu-
latos gyorsan és alaposan (az újonnan
keletkezetteket 48 óra alatt) gyógyítja
Weiss J . gyak. orvos és szülész, az
itteni cs. kir. Karnison fökórházban
kiszolgált osztályorros, minden alkal-
matossággal ugy a titoktartás, mint a
gyógyczélokhoz jól beosztott rendelő-
intézetében Pest, kis mező-uteza 33.
sz. 1. emelet, (a „Teréziához" czimzett
gyógytár szomszédságában), bemenet a
lépcsőn, naponkint reggel 7 órától 10-ig
és délután 1—4 óráig.

Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.

Díjjal ellátott levelekre leggyorsab-
ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik. 597 (4—12)

J&t

Tizenhatodik évfolyam.

Régi pénzeket
és mindennemű régiséget, drágakövet,
lovagló és nyeregszerszámokat lótaka-
rókkal együtt, arany, ezüst és drága-
kövekkel kirakva; továbbá gyöngyöt*
ezineskövet, aranyat, ezüstöt, ásványo-

kat vesz és cserél a legmagasb áron.

Régiségek és természetiek
irodája.

Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épü-
letben, 14. sz. a.,

hol egy nagy választékú raktár mindeknemii
régiségek, régi pénzek, gompok, Övek
és mentekötökböl a legolcsóbb áron, úgy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék, bogarak, madárbórök, tojások,
szemüvegek is találhatók. 603 (2-4)

Biztos és gyors megölése

pnikáíiyok s egereknek,
". eg>' c s- kir. kiz. szab. patkány- és egér-irtó-szerre

gyertya-alakban.
darab ára 50 kr. a. é.

Valódilag kapható Pesten: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-uteza
7-ik sz. — Beszterczebányán: Göllner H. — Brassóban: Gyertyánffy és "fiai. —
Csáktornyán: Kárász A. — Eperjesen: Zsembery J. — Eszeken: Deszáthy Ist-
ván. — Győrött: Lehner P. — Jassenovátían: Dedovits J. — Ka>sari: Nbvelly A.
— Keszthelyen: Wünsch F. — Kolozsvárit: Wolf ,T. — Lngoson: Kronetter J.
— N.-Becskereken: Nedelkovits. — Orosházán: Gabovits Demeter. — Pápán:
Bermtiller. — Pozsonyban: Scherz Fülöp. — Rimaszombatban: Maleter S. és Ha-
maliár C. gysz. — Soborsinban : Franké A. — Sopronban: Pachhofer L. — Seges-
várt: Teutsch J. B. — Tisza-U.jlakon: Roth Ign. — Újvidéken: Schreiber F.

Varasdon: Dr. Halter A. — Veröczén: Bcsz J. K. uraknál. 589 (6—7)

Növeldei értesítés.
A növendékeknek intezetembe a jövő 1869/7o-ik tanévre rendszeres beírását folyd

évi szeptember 30-ik napjától kezdve október 7-ik napjáig tartandom; előleges jelentke-
zéseket addig is szívesen fogadok.

Felveszek pedig 6 éves koron felül levő, elemi vagy illetőleg gymnasiumi — és
gazdászati akadémiára készítő oktatást igénylő növendékeket.

1. Mint bentlakókat, kik az oktatáson kivül egész nevelést és teljes ellátást az
intézetben nyernek;

2. mint bejárókat, kik délelőtt és délután csak a tanítás óráirajárnak be az inté-
zetbe, és

3. mint ugymondott félkosztosokat, kik délben az intézetben étkeznek, s aztán
vagy adélutáni oktatás végeztével mindjárt haza mennek; vagy estéli 8-ig az intézetben
maradnak, s folytonos nevelői felügyelet és vezérlet mellett töltik szabad óráikat, s végzik
a más napra kapott feladat kidolgozását és betanulását. 599 (2—3)

Részletesb felvilágosítással, s kívánatra az intézet programmjával, bárkinek kész
szívvel szolgál, távollétemben helyettesem Barzó József intézetem egyik tanára. Pesten,
ezukor-utezában 6. szám alatti házamban.

Szönyi Pál. m. k.

Revolverek.
A t. ez. vidékiek és utazók személy-biz-

tosítására ajánlhatom legjobb rendszer sze-
rinti és jól kipróbált revolvereimet, me-
lyekkel egy perez alatt 6 orős és biztos lövés
tohető; ugyanannyi idő alatt podig újra meg-
tölthetők. Ily revolverek az önvédelemre
minden eddig feltalált fegyverek közt legbiz-
tosabbak.

Legnagyobb választékban nálam, követ-
kező árak mellett kaphatók u. m.

1 Revolver 6 lövéssel 7 millimetternyi • 17 fttól 25 ftig.
1 » ismét nagyobb 6 lövéssel 9 millimettornyi • • • . . 20 » 35 »
1 ismét még nagyobb 6 lövéssel 12 millimetternyi 22 » 40 »

10 201 kisebbszorü zsebrevolver (Faust-Revolver), mely zsebben kényolmosen hordható
Ezenkívül minden hozzátartozó tok és töltésekkel is szolgálhatunk.
MF" Nem tetszés esete ben a fegyver 14 nap alatt kicseréltetik.

Unschuld Ede,
fegyverkészitő és kereskedő Pest, váezi-utcza „a levélhez."

Vidékrélt megrendelések a leggyorsabban atánvét mellett eszközöltetnek.

494 (9-16)

Ménlovak eiaclása.
Bácsmegyében kebelezett t. ez. Latino-

vics János uraság borsodi pusztai birtokán
két darab tenyésztésre alkalmatos és arra
eddig is használt ménló szabad kézből eladó,
egyik világos pej 16 markcn eredeti arabs, a
cs. kir. bábolnai ménesből; a mítaik pedig
saját nevelés, félvér 16 markos setét pej, mind
a kettő jegy nélküli.

SHT" Bővebb tudomást nyerhetni, a fent
czimzett uraság gazdatisztségénél Katy-
maron. 608 (1—3)

Medaille de la soclété des sciences
industrielles de Paris.

Semmi ősz haj többé!

MEUNOGÉNE.
Dicqnemare-től Rouenból.

G y á r : Eouenben, rue Saint-
Nicolas, 39.

A oaj-és szakálnak pillanat-
nyi gyors, bármely árnyazatu a
bőrre nézve minden kártékony
hatás nélküli festésére.

t Ezen festőszer legjobb vala-
mennyi eddig használtak közt.

Főraktár: P e s t e n Tör«k József
gyógysz. urnái, király-uteza 7. szám.

Ara 3 ft. 50 kr., postán 20 krral több.

Kiadó-tulajdonoa Heekenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).
545 (1—12)

Pest, szeptember 19-én 1869.

Előfizetést föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. - Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

» Hirdetési dijak a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnáHsak 7 krba szimittatík. - Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alnjos, Wollzeils Nro. 22. és Haasenstein éa Vogler Wollzeile Nro. 9. - Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 krajezár. ^

Ki lebbentheti fel az isis-fátyolt, mely az
ember eredetét s jövőjét borítja ? ki mondja
meg: honnan jöttünk s mivé leszünk? Kezünk
remegve nyúl e fátyolhoz, szeretnök ismerni
a titokteljes világot, és mégis a merészebbre,
ki bátor kezekkel olykor egyet-egyet ránt a
nehéz függönyön, — szent borzadálylyal
néz a tömeg, mely nem ismeri a tudomány
hatalmát, mely a halandó karoknak ez erőt
adja.

E merészek egyike Vogt Károly, a híres
genfi tanár. A müveit viiágon alig van
hely, hol e nevet, egy
természettudós nevét,
de a mely 1848 óta a
szabadságharczokkal is
össze van forrva,—leg-
alább néha ne hallot-
ták volna hangzani.
Azt hiszszük azért, nem
követünk el sérelmet
hazai jeleseinken, ha
ez idegen jelesnek is-
mertetése számára ké-
rünk helyet e lapok
hasábjain; mert a szel-
lem embere, bár idegen
föld szülötte is, az
egész világ polgára, és
igy nekünkishazánkfia.

Vogt Károly szüle-
tett Németországon, a
hesseni nagyherczeg-
ség egy kis városában,
Giessenben 1817. jul.
5-én. Atyja, egy szabad
szellemű férfi, kinek
háza számtalan jelesek
gyülhelye volt, az ot-
tani egyetemen az or-
vostan tanára vala, s
igy 18 éves koráig
Vogt Károly is ott
végezte gymnasiumir

majd egyetemi tanul-
mányait, hogy magát
orvossá képezze.

1833-ban azonban
a republikánus szel-
lemű Bern egyeteme
Vogt atyját az ottani
kórodaigazgatójává hi-
ván meg: a fiu is ikö-

V o g t K á r o l y .
vette atyját, s ugyanazon egyetemen a hires
Valentintól boncz- és élettant, s főleg az
emberi és állati élet törvényeit tanulmá-
nyozta. 1839-ben tudori rangot nyervén,
nemsokára Agassis és Dessor svájezi termé-
szettudósokkal egyesülve, előbb a jégsziklák
(Gletscher) vizsgálatában,majd az „Édes vizi
és kövületi halak"-ról megjelent nagyobb
dolgozatukban vett részt. Néhány további év
alatt egymás után következtek: 1845-ben a
nem kevés eredetiségre mutató „Élettani
levelek" (Physiologische Briefe), 1846-ban a

VOGT KÁROLY.

Geológia és kövülettan (Lehrbuch der Geo-
logie und Petrefactenkunde) czimü munkái.

Ez idő alatt Vogt többnyire Parisban
élt, 1844 őszétől kezdve 1846-ig; majd Ró-
mába, s innen Nizzába telepedett át, s
ennek bájos öblében irta „Ocean und Mittel-
meer" czimü eszmedús leveleit. E levelek,
melyek előbb St.-Maloban, majd Parisban,
Turinban s legnagyobbrészt Nizzában a ten-
gerparton a puhányok s férgek körül tett
kutatásait tárgyalják,—meglepöleg tükrözik
vissza azon több természettudós életéből is

kivilágló tényt, hogy a
valódi szabadságszere-
tetnek, az emberek tár-
sadalmi jólléte és fej-
lődése iránti igazi me-
leg érdekeltségnek s
átalában az erős meg-
győződéseknek felköl-
tésére alig lehet bizto-
sabb ut, mint épen a
természetnek, s kivált-
képen az állatvilág éle-
tének és szervezetének
tanulmányozása, hol
minden lépten-nyomon
azon örök igazságu tör-
vényekkel van dol-
gunk, melyek szerint
ellenállhatlan erővel
halad a világ, s me-
lyeknek csak alkalma-
zásai az emberi törvé-
nyek.

Nizzában rövid mu-
latása alatt kapta Vogt
a meghívást a giesseni
egyetemi tanárságra,
minek folytán 1847-
ben ismét szülőváro-
sába tért vissza. Itt ér-
ték öt az 1848-ki sza-
badság-mozgalmak.

Tevékeny szelleme
hamar felfogta, hogy
mi a teendő. Félre te-
vén tudományos bu-
várlatait, legelőbb a
nemzetőrség parancs-
nokságát vette át, de a
honnanpolgártársaibi-
zalma csakhamar ejőjbj

I

38-ik szám.


