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Elöfizetési fölhívás

VASiMAPI UJSÁG
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK

1865-i julius—deczemberi folyamára.

Elöfizetési föltételek:
(a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten

házhoz hordva)
Félévre (julius—deczember) 5 forint.

Csupán a Vasárnapi Újságra:
Félévre (julius-deczember) 3 forint.

Csupán a Politikai Újdonságokra:
Félévre (julius—deczember) 3 forint.

I W " Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-példánynyal szolgá-
lunk. — A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.

A Vasárnapi Ijsajj cs Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám).

Nagyigmándl szénsavas keserviz-forrássó
és abból készült

PEZSíiÖ-POROK
(magyar Seidlitz-porok).

A nagy-igmándi szénsavas- keserviz, mely oldó s kiürítő sós
részeinek dusságát, azok határát mérséklő és emészthetőségét elömoz-
ditó szénsav tartalma által koronázza, méltán a leghiresebb s legelterjedtebb külföldi
keservizeket helyettesíti, s azok behozata át hazánkba feleslegessé teszi. — E viznek s
az abból készitett sónak átalában beismert jótékony hatása, ugy azon elterjedés, melynek
azok már eddig örvendenek, ösztönöztek engem, miszerint ezen gyógyhatásu szereknek
közönséges használatát minélinkább elősegitsem. — E törekvésemet azáltal hiszem elér-
hetni, hogy én a nevezett sóból pezsRO-porokat is készítek, melyek a gyógyforrás alkat-
részeit magukban tartalmazzák, és hatásukra nézve a világszerte ismert Seidlitz-porokkal
egyenlők.

Egy 25 hárommeszelyes üveget tartalmazó idei töltésű ládaviz, gyógyjavalattal
ellátva 6 ft. 25 kr. — Egy nkatula (12 pár) pezsgő-por használati utasitással I lt. 20 kr.
— Egy font gyógysó faszelecczében 'Z ft 50 kr.

Készpénz-fizetés vagy utánvétel mellett nagyobb megrendeléseknél jutáa/osabb
ár szabütik.

C^T* Megrendelhetni Rév-Komáromban alulirotnál,
Aradon: Habereger G., Walter és Weisz., Sziklay Antal gyógysz., — IV.- Bányán:
— Baján: Deutsch Móricz, — Bonylia- Papp Simon gyógysz., — N.-Bec>-ki'r»'k :
don: Kramolini Józ-ef gypz , — BUDÁN : Kellner Ede gyógysz., — N.-lttmándon:
Iványi János, Iványi M , — Ó-Blldall: Jas- Pachl Sándor, - ÍV.-Lukon: Lenhard Ja-
sovics M., — B.-DiószeKen: Kovács Jozsef kab gyógysz., — Nyiregyházai! : Bertalan
gyógysz., — Bétsben: Rock Gusztáv ás- Pál gyógysz., — N.-Varad : Bakats József,
•ványvizek főraktárában „zum grauen Igei ' : Pozsony : Pisztory Bódog gyógysz., Lábán
Wildpretmarkt Nr. 6, — Csakvar: Lukács j Károly, Pcc*en : ÍJ. Herczog, — Pápán:
Gyula gyógysz.. — (Jsnzou: Jezovics Sán- : Tscheppen Eduárd, — PESTEM : Jezovics
dor gyógysz., — Csornán: Klebel Ferdi- | Mihály gysz., Sztupa György, Kochmeister
nánd, — Debreczen: Csanak Jozsef, Zicher- j Frigyes, Vágh Lajos, Édeskuthy L , Tunner
mann Hermann, — Eger: Veszélyi János [ János, Prückler Ignácz, Mórán János, Rciss
gyógysz., Bayza'h Józ?ef, — Esztergom: i Markus. MorgensternIsidor, Jákabfy Miklós,

Weisz Flórián, Czeripp Károly, Gyarmathy
G., Ebenführer V., Spuller Ferencz, Luko-
vics József. — Petervárnd: Lang Mátyás,
— Ilzeszow (Galiczia): Schaitter J. és
társa, — S.-Al.ja-U.jhely: Teich Zsigmond,
— Sz.-Fehérvár: Say Rezső és Wimmer
Adoll gysz., — Szeghalom : Kiss Ferencz
gysz., —Szolnokon: ScheitsikIstván gysz ;
— Szerdiihely : Ehrenrciter, — Sárkoz-
l'jlak: Jörói Ignácz gyógysz., — Szeded:
Schwarz Móricz, Lausevits G.. — Tabon:
Krebsz Vilmos gyógysz., — Tálában: Szett
Antal gyógytz., Nirt itt Ferencz gyógysz.,—
Temesvár: Babucsnik Ágost, — Wer-
sebetz: Blum József, — Vncz: Bodendor-
fer József, — Zólyom: Thomka Lajos
gyógysz. 1138 (6—12)

Einciinger János, Brenner J., — Eszéken:
Reissner és Schvarz, Richterlgnácz, Hollup
Mihály, Lájpczig János, — B.-t'ureden:
Ellér Gyula gysz., — Gyöngyös: Pásztory
Lajos gyógyez., — Győr: 'Kautz Ignácz
gyógysz , L«nn«r Ferencz, Micheüer Antal,
Prettenhoffer, Deáky Viktor, — Jolsvan:
Maleter Albert. g\ógysz., — Kolozsvártt
(Erdély) : Woíf János gysz., Engel József
gyogytz., — Kecskeméten: Mády J., P a f )p
Mihály, — Kis-(Jzel : Miszory Ferencz
gyógysz.,— Léván: Boleman Ede gyógysz.,
— Mező-Berény: Nárczisz János Kyógy.-».,
— IMooroll: Netter Ignácz, Gansl Fülöp,
— Miskolczon: Csáthy Szabó István gysz.,
dr. Szauó Ggyula gyógysz., — Mo>ouy :
Tróján József gysz., — Mohács: Deutsch
Sándor, Bodendorfer József, — M.-Ovár:

Sciiinidtliaucr Antal,
gyógyszerész a „Megváltóhoz" Komáromban.

TIATKÁNYOKÍÍEGEREK"
biztos és gyors kiirtása

egy csász. kir. kiíár. szabadalm. irtószer által. — Gyertya-alakban 1 darab ára 50 kr

Valódi minőségben kapható:
PESTEN: Török József gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik sz. a.,

' továbbá:
Csáktornyán: Kárász A. — Keszthelyen: Wünsch F., — Kolozsvártt: Wolf J. —
Pozsonyban: Scherz Fülöp. — Sopronban: Pachhofnr,— Varasdon: Haller D. F., —

Verdczén : Basz J. K. uraknál. 1160 (5—12)

Cs. kir. kizárólag szabadalmazott

Élet-ital (Lebenstrank)
Numvári Werther Frigyes

vegyész-technikus által feltalálva Budán, a hires berlini Dr. Hermbstadt vegyészet-
tanár stb. tanítványa.

cs. kir. kizárólag szabad, készület gyógyhatásu és ártalmatlan növényanyogokból
készíttetik, és több hirneves orvos véleménye, ugyszinte számos más egyén elis-

mervénye folytán, mint

i g e n j e l e s h á z i s z e r
a mocárláz, tengeri betegség, emésztési gyengeség, gyomorgörcs, epeinger, hányás,
altesti görcsök, kolika, vizelleti dugulás, álmatlanság, mámorosság (ugynevezett

Katzenjammer) stb. ellen bizonyult be.
Élet-ital, mely több helyen és a többi közt a bécsi cs. k. polytechnikumban

elemeztetett, a mellékelt bizonyitvány szerint a chinin és más ártalmas alkatrészek-
től ment, és az egészségre nézve egyátalában nem találtatott hátrányosnak.

B i z o n y i t v á n y .
Tekintetes Numvári Werther Frigyes cs. kir. kiz. eng. gyárbirtokos

urnak Pesten.
Folytonos és makacs hidegleléssel gyötörtetvén, miután az alkalmazott orvosi

segély daczára is Idöközönkint ismét visszakerült, ugy annyira, hogy már annak
valóban veszélyessé válásától kellett tartanom, tisztelt uráságodnak ugynevezett
életitalát kiserlettem meg, s örömmel vettem észre, hogy annak 14 napi használata
után ezen bajom oly annyira elmaradt, hogy testemben e láznak legkisebb marad-
ványát sem tapasztal'am, azóta tökélyes egészségnek örvendek, s ezen szerencsés
gyógyulástcsakis Uraságod üdvös életitalának kell tulajdonítanom, fegadja azért há-
lám jeléül, mint ezen jóhatásu szer feltalálója, e pár sorban hazafias üdvkivánatomat.

Pest, május 31-én 1865.
Tisztelt uráságodnak alázatos szolgája Papek Gábor.

A főraktár Magyarország és a hozzá kapcsolt tartományokra nézve
Pesten,országut25.sz.a. NUMVÁRI WERTHER FRIGY£S-nél van.

PESTEN raktárak:
Török József gyógyszerész és Thallmayer és Társa uraknál.

Orvosi bizonyítványok és használati utasitás, tetszés szerint , magyarul vagy
németül, az üveghez mellékelve ingyen adatik, és mivel a kivánt hatás egyedül a
pontos használattól függ, tehát az utasitást szabály figyelmes elolvasása és ahoz
magatartáj szorgosan ajánltatik.

fftT" Az Élet-italnak a bel- és külföld legtöbb városaiban már léteznek
raktárai, és azon urak, kik raktárt akarnának átvállalni, kéretnek, hogy a fóraktár-
hoz Pestre sziveskedjenek fordulni. 1182 (2—2)

Ujonnan javitott

MOSÓGÉP,
használható f e h é r r u h á k és más egyéb

r u h a f é l é k mosására.

Ezen, horganylemezből készitett gép minden
az eddig létezetteket jóval fölülmulja; a gép
teknőben használtatik, s egy mosónő minden
erőmegfeszités nélkül háromszorta tovább halad
a ruhamosásban; a szappan megtakarítása s
munkaidő rövidsége feltünóleg tetemes, a kézbeni
egymásra dörzsölés egészen feleslege-sé válik, s
igy ezen gép, ruhamosásra bizton a legjobb s
legczélszerübbnek mondható.
S, Egy gép ára 1 forint 20|krajczár.
Pakolás- és postai feladással együtt 30 krajczár-
ral több. — Kereskedőknek illö üzleti százalék
engedtetik. Használati utasitás minden darabhoz.
adatik.

Kapható:

LAZAR MIHÁLY
bádogos-mesternél Pesten, kecskeméti-utcza,

;ív,..., 7-ik sz. alatt. 1181(3—3)

H I R S C H I G N Á C Z
vizhatlan

takaró-ponyvák (Decktücher)
gyári-raktára

P e s t e n , k i r á l y - u t c z a 1 3 d i k s z á m a l a t t ,
ajánlja gyártmányait gazdák, kereskedők és hajó-tulajdonosoknak, jószágaik 6»

kazalaik belödözésére a szabadban.

Jelenleg a következő készlet található nála:
60 rőfös takaró-ponyva, 10 róf hosszu 6 rőf széles
40 „ „ 8 » » 5 „ „
24 „ « ° » « 4 „ »
18 „ « £ „ „ 3 „ „

r~E" Kivánatra takaró-ponyvák minden megkivántató nagyságban készittetnek- —
Árszabályok bérmentesítve küldetnek meg. 1147 (5 -6)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott táját nyomdájában Pesten, 1866 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Elöfizetési feltételek 1865-dik évre : a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok e^yött : Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
í'sopan Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonsülök : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november l-töl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatáanál 10 krb«;
háromezer- vagy többszöri iktatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hainburg és Állóimban : Haasenstein ea Vogler. — M..Frankfurtban :
Oltó Molllen ea Jnrgrr kSnyvkereskedése; Bécsben : Oppclik Alajos. — és Pesten : a kertész-gnz<lát)zati ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatas után 30 ujkr.

0 cs kir. Apostoli Felségének megjele-
nése Budapesten s azon egyes nyilatkozatok,
melyek a mult hó elején különböző testüle-
tek tisztelgő képviselői elött a fejedelem
ajkáról hangzottak, méltán a legszebb remé-
nyeket ébresztették fel az évek óta félre
ismert s meg nem értett magyar nemzet
kebelében s mindenütt örvendetes esemé-
nyek előhírnökéül tekin-
tették. S az elsö eredmény
a négy év óta tartó kato-
nai provisoriumnak azon-
nali megszüntetése lön.

Alig telt el nehány hét,
s a fejedelem és nemzet kö-
zeledésének második ked-
vező eredményét már ör-
vendezve hirdetek a táv-
irda sodronyai. — Junius
utolsó napjaiban a régvárt
forduló pontra értünk. —
Bécsben beállott a minisz-
terválság; a négy év óta
hazánk ügyeit — a jog és
törvény ellenére — intéző
centralista tábor, Ö Felsége
parancsára, visszavonult sa
vezérrel, Schmerling urral
együtt hü követői, az ed-
digi magyar és erdélyi
kanczellárok, Zichy Her-
mann és Nádasdy Ferencz
grófok is leléptek magas
hivatalaikról,melyeken szá-
mukra áldás nem termett.

Addig is, mig az ösz-
szes miniszterium megala-
kulna s vele együtt egy
ujabb, a törvényes és ter-
mészeti viszonyoknak meg-
felelőbb uj kormányzási
rendszer állapíttathatnék
meg: hazánkat azon örven-
detes esemény hire lepte
meg, hogy az udvari fökan-
czellári méltóságra Mailáth
György neveztetett ki.

A legkétkedöbb és re-
ményt vesztett pessimista is el fogja ismerni,
hogy e kineveztetés jelen viszonyaink között
nagy jelentőségü és horderejü tény. A jövö
Isten kezében van, de Mailáth György neve
teljes kezességül szolgál, hogy benne egy jobb

A magyar kir. udvari fokanczellár.
jövö zálogát szemlélhessük. Mailáth György
nem azon emberek közé tartozik, kik csak
akkor készitik el müködésök programmját,
s csak akkor irják le finom papirosra szép,
de a gyakorlati élettel nem törődő theoriá-
kat, midőn valamely közhivatal elvállalá-
sára meghivatnak; sem azok sorába nem
tartozik, kik bármely eléjök szabott pro-

S Z É K H E L Y I M A I L Á T H G Y Ö R G Y .

grammotkészséggel aláírnak, csakhogy a be-
folyás, hatalom és jövedelem áldásaiban ré-
szesüljenek. Mailáth Györgynek nyilvános
élete, átalánosan ismert politikai multja,
politikai jelleme van, mely nekünk teljes

biztositékul szolgál s melyet ö semmi kö-
rülmények között fel nem áldozhat.

A Mailáth család egyes tagjai régóta a
haza szolgálatában szereztek érdemeket s
közelismerést. A mostani fokanczellár nagy-
atyja Magyarország legjelesebb kir. sze-
mély nökei (personalis) sorába tartozott;
atyja megyei tisztviselő, országgyülési követ,

kir. táblai ülnök, kir. sze-
mélynök, állam tanácsos s
végre köztiszteletben állott
országbíró s az 1848-i fel-
sőház elnöke volt s ez idő
alatt államférfiaink s tör-
vénytudósaink közöttdöntő
tekintélynek ismertetett el.

A mostani fokanczellár,
Mailáth György, igen fiatal
korában lépett ki a politi-
kai élet küzdterére s ha-
zánk alkotmányos napjai-
ban tisztelt nevet vivott
ki magának. 1818-ban szü-
letett Pozsonyban, hol atyja
akkor megyei alispán volt.
KözpályájátBaranyamegye
szolgálatában kezdte meg
s e megyének már 1839-ben
(tehát 21 éves korában) má-
sod alispánja s országgyü-
lési követe lett. Az ország-
gyülés után elsö alispán-
jává választotta meg Bara-
nya vármegye, s mind a
közigazgatásban, mind a
politikai társadalmi viszo-
nyok reformálásában Mai-
láth szellemének jótékony
befolyását gyakran volt al-
kalma tapasztalni. — Az
1843/4-i országgyülésen is-
mét a követi táblánál je-
lent meg s az akkori nagy
fontosságu vitákban már te-
vékeny s kiváló résztvett s
még politikai elleneinek is
kivivta elismerését. Az or-
szággyülés után Baranya-

megye föispáni helyettesévé neveztetett ki,
majd hat hónapi szabadsággal nyugati Euró-
pát utazta be s a müvelt külföld politik
életének közvetlen szemlélete által
pitá tanulmányait. 1847-ben Baranya

28-ik szám. Tizenkettedik évfolyam.

Pest, julius 9-én 1865.
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főispánja lett. Az 1848 után beállott szomoru
időkben ő reá nézve is elzáródott minden
hatáskör. Az akkori absolutisticus kormány-
férfiaknak hozzá intézett felhívásai teljesen
sikeretlenek maradtak, s Mailáth a magányba
vonult, hogy gazdaságát rendezhesse s poli
tikai s irodalmi tanulmányait folytathassa
mindaddig, mig azok igénybe vételére ismét
alkalmas tér és idö kinálkozik. Az 1860-ban
összehítt birodalmi tanácsba a meghivást
végre elfogadta, s tudjuk, hogy itt kellő
erélylyel s értelemmel védte az alkotmá-
nyosság ügyét átalában s Magyarország
érdekeit különösen. Nagy érdeme volt neki
is az 1860-diki októberi diploma létrehozá-
sában, mely a 12 évi absolutismusnak lett
megölő betüje A beállott uj viszonyok kö-
zött Mailáth György szemeltetett ki a kir.
tárnoki méltóságra s 1861-ben mint ilyen a
felsőházban az országzászlósok sorában a
legdíszesebb helyek egyikét foglalta el. A
sors ugy akarta, hogy ez országgyülés ered-
mény nélkül oszoljon szét, de még az utolsó
ülések egyikében tartotta Mailáth egyik
legfényesebb beszédét, mely egész politikai
meggyőződését, mintegy programmját fog-
lalja magában.

A ki Mailáth György ezen beszédét elol-
vassa s átalában politikai pályáját figyelem-
mel kiséri, az egy perczig sem fog kétel-
kedni őszinte magyar hazafiuságán s hatá-
rozott alkotmányos érzelmein. Az emlitett
beszédet oly szavakkal fejezé be, melyeket
valószinüleg ma is csak épen ugy mondana
el, mint akkor. Ezen, a haza boldogabb jövője
iránt bizalmat és tettvágyat jelentő szavak
igy hangzanak:

„En töretlen bizalommal vagyok a ki-
rály igazság-szeretetében, és a hivatkozást a
helytelenül értesített fejedelemtől a helye-
sebben értesitendöViöz még mindig lehetőnek
tartom. Bizom a velünk százados kapcsolat-
ban álló népek helyes felfogása- és saját ér-
dekük sugallta méltányosságában. Bizom
végre nemzetünk nemtöjében, mely e népet
a tévedések köréből mindig visszavezérelte
a józanság törvényeihez És azért hiszem és
remélem, hogy habár talán avatottabb és
szerencsésebb kezeknek — de sikerülend
előállítani egy müvet, mely nem hónapokra,
nem évtizedekre, hanem századokra legyen
számitva, miként századokra volt számitva
őseink alkotmány-szerkezete. Hiszem és re-
mélem, hogy azon alapon, mely a forrada-
lom és kényuraság után épen fennmaradt, a
nép jogérzete alapján és azon számos mun-
kás segélyével, kiket elöbb nélkülöznünk kel-
lett, sikerülend emelnünk egy müvet, me-
lyet „nec imber edax, nec aquilo impotens
possit diruere, nec innumerabilis annorum
series, et fuga temporutn."

Adja az ég, hogy az itt élénken kifejezett
hit és remény, az uj főkanczellár szerencsés
vezérlete alatt végre óhajtott valósulást
nyerjenek!

J a j ö r e g e m . . .
Jaj öregem, én nem tudom,

Lányunkat mi lelte.
Mintha meg "vóV babonázva

Egész teste lelke.
Most dalol, majd amugy ömlik

Könyeinek árja . . .
„Hagyd el anyjuk, hisz még ifju

S a bolondját járja."

Piros arcza, mely olyan volt
Mint két bazsarózsa;

Most mintha a sárga halál
Reá lehelt volna.

Búslakodik mint gilicze
Ha elhagyta párja.

„Hagyd el anyjuk, hisz még ifju
S a bolondját járja."

Aztán lelkem, a dolog is
Csak igy, amugy mégyen.

Eddig annyit elvégezett,
Mint mi vériek négyen.

Most mindegyre megáll, mintha
Valakire várna.

„Hagyd el anyjuk, hisz még ifju
S a bolondját járja." '

Hasztalanul törődött a
Biró fia Palkó,

Hasztalan volt a májusfa,
Hasztalan a szép szó.

A kis makacs még csak nem is
Hederitett rája.

„Hagyd el anyjuk, hisz még ifju
S a bolondját járja."

Emlékszel a szép vadászra,
A ki tavaly őszszel,

Hozzánk tért be megpihenni
Pár elejtett őzzel . . . ?

Félek, hogy a lány nem egyszer
Gondol vissza rája.

„Hagyd el anyjuk, hisz még ifju
S a bolondját járja."

Befedték már a koporsót
Csak ki ké'ne vinni,
Szegény atya, szegény anya,
Nem akarja hinni . . .
Édes apjuk, mért keseregsz,
Miért borulsz rája ! ?
Hiszen egyetlen leányod
Csak bolondját járja. Rajka Teréz.

Képek Szibériából.
A K o 1 y ni a-v i d é k és l a k ó i .

(Egy angol utazó után.)

Kolyma folyam, az északi hosszúság 61% fokánál
a keleti szélesség 146-ik foka alatt azon hegység-
ben ered, mely Stanowoj-Chrebet név alatt isme-
retes s melyből még az Oinolon vagy Indigirka-
folyam is eredetét veszi. A Kolyma 1500 versnyi
hosszuságban é^zak-nyugat felé követi ugyanazon
hegység nyugati ágának irányát, mig végre az
északi szélességnek 69 foka alatt a Jegestengerbe
szakad. Eredetétől 800 verstnyi hosszuságban a
folyam széditően sebes és nagyon örvényes s csak
midőn már szélességben sokat nyer, válik futása
kissé csendesebbé.

Jobb partja mindenütt meredek és sziklás;
szörnyü szirtcsoportok merednek magasan az ég
felé, némely helyt mélyen behajolva a folyam fölé,
a mint a ragadó ár alájok ássa magát. A baloldal
inkább lapályos; némely helyt elég magasan fekvő
réteket lehet találni, de minél közelebb érünk a
tengerhez, a föld annál mélyebben fekszik, mig
végre az egész szárazföld rengeteg kiterjedésü
ingoványnyá változik, mit a bennszülöttek nyel-
vén tundrának hivnak; felületén hinár, moh és
vízinövények burkot képeznek, de e talap nagyon
bizonytalan 8 alól mocsár van; némely helyen
apró tengerszemekben üti föl magát a viz. — Ez
hosszan-szélesen Alazejtől egész a tengeröbö-
lig tart.

A Kolymába a két, nagy és kis Anniuj-folyón
és az Omolonon kivül, m4g számtal.in jelentékte-
lenebb folyócska és hegyipatak Ömlik, melyek áta-
lánosan hamennye potokinak neveztetnek. Ezek-
nek beleszakadása az egyesülés helyén még télen
át is megakasztja a jég beálltát, melylyel pedig
átalában a folyam rendesen fedve van.

Az itteni légmérsék vadságát inkább a vidék
természettől nyert hátrányos fekvésének, mint az
észak közelségének lehet tulajdonitani. Nyugatról
beláthatlan szélességben ingoványos puszta terül
el, északra a szünetlenül jéggel födött tenger
fekszik; igy tehát az itt majdnem mindig dühöngő
hideg észak-nyugati szelek teljes erövel, minden
akadály nélkül működhetnek; nemcsak télen, de
sokszor nyár közepén is havazásokkal boritják el,
a vidéket. E nyilt, védtelen állapot oly nagy mér-
tékben idézi elő a légmérsék zordonságát, hogy a
higany a hévmérőben soha sem emelkedik a fagy-
pont alatti 8 fokon (Reaumur) fölül.

Nysne-Kolymszknál már szeptember hó első
napjaiban befagy a folyam; beljebb » tenger felé
«nár augusztus 20-a körül megterhelt lovak jár-
nak át a jégen, a mely soha sem enged ki junius
íílejénél hamarább. Három hó hosszáig, melyeket
ízek szerint nyár névvel tisztelnek meg, egy

perczre sem megy le ugyani a nap, de oly alacso-
nyan áll a föld felett, hogy ha világit is nagy
bágyadtan, de a légkört egy cseppet sem mele-
gíti. E látszólagos közelsége miatt a földhöz, a
nap, mintha minden fényét és melegét elvesztette
volna, szabad szemmel kényelmesen szemlélhető.

Bár — mint mondók — azon egész hosszu
idő alatt (Nysne-Kolymszkban máj. 15-től egész
júl. 6-ig) nem megy le a nap, az éjet és napot
mégis igen jól meg lehet egymástól különböztetni.
Midőn a hideg nap egészen a láthatár legaljáig
száll alá, akkor beáll az est és éj, midőn pedig pár
óra mulva ismét fölemelkedik szokott helyére,
akkor reggel lesz; az éj óráiban a természet egé-
szen elpihen, mig reggel minden ujra ébred : a
kis madarak, melyeket itt láthatni, hangos csiri-
peléssel üdvözlik az uj napot, nehány satnya
sárga virág nagy félénken kinyitja kelyhét, s ugy
látszik, mintha minden törekednék, hogy a nap
szüken osztott sugarainak áldásában részesüljön.
Épen igy van az évszakokkal is. Mint a hogy a
napforditók alatt csak tavasz és nyár, ugy itt is
két évszak van csak : tél és nyár; bár az idevaló
lakosok váltig vitatják, hogy van itt tavasz és ősz
is. Szerintök a tavasz azon időtartam lehet, a mig
a napsugarak csak délben kezdenek láthatók
lenni, s igy fokonkint mindig tovább maradnak
fenn; tehát körülbelől ugy márczius közepe felé,
a mikor még rendesen 30 foku hideg szokott ural-
kodni. Ősznek pedig azt az időpontot véleménye-
zik, midőn a folyók befagyni kezdenek; tehát
szeptember első felét, a mikor rendesen fagypont
alatti 35 fokot mutat a hévmérő. Szép kis tavasz
és ősz, mondhatom!

Az idevaló nyár tulajdonképen küzdés az
életretámadás és elenyészés közt. Május végnap-
jaiban a törpe, csenevész réti-bokor apró levele-
ket hajt, s a dél felé fekvő partoldalak valami
gyanus zöld szint nyernek, épen elegendő arra,
hogy rá lehessen fogni, hogy az fű. — Juniusban
néha 18 foknyi meleg van; apró virágok bújnak
elő s az eper gyümölcsöt kezd érlelni, de gyakran
megesik, hogy egy napokig tartó hideg orkán zúg
végig a síkon s a szegény virágokat elfonnyasztja,
az eperfának még leveleit is leszedi. Juliusban
legvidámabb, legenyhébb a lég; de mintha a ter-
mészet sajnálná a szegény lakosoktól a nyárnak
még ez árnyképét is, szinte visszakivántatja velök
a telet fagyos viharaival, mert e hónap elsö nap-
jaiban millió meg millió szúnyog áll elő, melyek
sűrű felhőkben a léget elhomályosítják és lehetet-
lenné teszik a léteit másképen, mint a dymokury
fojtós, nehéz füstjébe burkolózva; e dymokury
nem egyéb, mint rohadt levél, moh és nedves fa
halmazai, melyek meggyujtatván, a szúnyogokat
elűző füstöt adnak, de melyben állat is barom is
majd megfulad.De a hogy semmi sincs czél nélkül
teremtve és kár és haszon egymást a természetben
kiegyenlitik, ugy ez apró rovarok is nagy szolgá-
latot tesznek a Kolyma-vidékek lakóinak, a meny-
nyiben az iram-szarvasokat az erdők mélyéből ki,
a szabad tengerpartra űzik, melyek aztán csapa-
tonkint, százával, fezrévei menekülnek s könnyü
prédául esnek a folyamok és álló-tavakon les-
ben álló vadászoknak. Egy más, ámbár ezzel épen
ellenkező hasznot is hajtanak a szúnyogok; azt
tudniillik, hogy a lovak, melyek különben messze
elkóborolnának, egy helyen maradnak a meggyuj-
tott dimokuryk füstjének ótalma alatt, ni >rt ter-
mészeti ösztönük megsúgja nekik, hogy ott mene-
déket találhatnak apró ellenségeik fájó szúrásai
ellen. Rendesen ott lehet őket látni legelészni a
sűrű füstben; ha a gyér mező le van tarolva, a
dymokurykat más helyre viszik.

Nyáron át néha zivatar is szokott lenni; dör-
gése messzire elhallatszik a magas hegyekből, de
itt a lapályon nagyon kevés eredménye van.

A valóságos tél teljes kilencz hónapig tart.
Októberben a nagy ködök és a fagyó tengerből
felszálló pára még némileg enyhítik a hideget, de
már novemberben teljesen beállnak a fagyok és
januárban néha 43 fokra esik a hévmérő a fagy-
ponton alul. Ekkor már a lélegzés nehéz lesz, s
még a sarkvidék legotthonosabb állatja: az iram-
szarvas is a legsűrűbb bozótba rejtezik s megder-
medten, élettelenül hosszu időig vesztegel ott;
még a hó is gőzölög. A két hóig tartó nappalt
november 22-én egy, harmincznyolcz napig tartó
éj váltja föl, melyet azonban az erős viszfény, a
hold fehérsége s a gyakori északi-fények elég
türhetővé tesznek. Deczember 28-án mélyen a láí-
határ alól halvány szürkület dereng elő, mely
azonban még délben sem elég erős, hogy a csilla-
gokat láthatlanokká tegye. A nap visszatértével a
hideg érezhetőbbé lesz, s a februári és márcziusi
fagyok különös áthatóságuk által tünnek ki. Tel-

jesen derült napok -WL egész tél folytán nincsenek,
mert az állandóan nwalgó tengeri szelek rendesen
párásatokat és ködöket hoznak magukkal, melyek
néha oly sűrűek,hogy a sark-égboltozaton ragyogó
fényes csillagokat pislogó mécsesekké változtat-
ják. Az ily sűrű ködöt móroknak nevezik. Szep-
temberben még aránylag legtöbb derült nap van.

Csudálatos természet-tünemény az itt koron-
kint elöforduló és teplot veter név alatt ismeretes
meleg szél, mely néha a legcsakorgóbb hidegben a
hévmérőt a fagypont alatti 35 fokról 1% fokra
a fagyponton fölül emeli, ugy, hogy a jéglapok, me-
lyek itt ablakok helyett szolgálnak, elolvadnak.
Aniuj völgyeiben gyakran fuj a meleg szél; Tsu-
kutskoj földszorostól nyugat felé azonban min-
den csudálatos hatása megszünik. Soha sem tart
tovább huszonnégy óránál.

Daczára a légmérséklet érintett zordonságá-
nak, egészben véve mégsem hat károsan az egész-
ségre. Nem találni itt ragályos betegségeket s a
hidegláz és szembajok is leginkább csak október-
ben a sűrű ködök, és deczemberben, a szörnyü fa-
gyok idejében kapnak lábra. Az ekkor majdnem áta-
lánosan elterjedt szembajok a beláthatlan hófölület
viszfényének okozmányai, mely viszfény néha oly
irtóztató, hogy az embereknek be kell a szemeiket
kötniök, ha végkép megvakulni nem akarnak.

A növényélet gyászos sorsa megfelel az ég-
hajlatnak. Különösen sajnálatra méltó e tekintet-
ben Nysne-Kolymszk környéke, mely egészben
véve mélyre sülyedt mocsár s a fölületén mohból
és rothadt levelekből összeállott, soha nem olvadó
jégdarabokkal vegyitett tenyészföldön alig képes
nehány nyomorék veres fényűt tengetni; azoknak
a gyökei is, ki akarva kerülni a lenlevő örökös
jeget és vizet, nagyobbrészt mind a földszinen
vannak, s csak a legalsó, vékony gyökérszálakon
szívnak sovány élelmet. Delfelé, a partoldalakon
némi csenevész fűzfaj is található nagy elvétve, a
síkokon pedig durva fű nő, mely a tenger mellett
még legtáplálóbb a barmoknak, mert a gyakori
áradatkor tengeri-sóval vonatik bn. Minél inkább
közeledünk a tenger fe'é, annál ritkábbak lesznek
a satnya fák és bokrok, miglen mintegy 35 verst-
nyire észak felé Nysne-Kolymszktől végkép meg-
szünnek. A Kolyma jebb oldalán azonban egy
kissé tovább tartanak. Különben e partvidék szá-
razabb, erőteljesebb földjénél fogva inkább is al-
kalmasabb a növénytenyészetre; több és kifejlet-
tebb növény található itt, mint a holt, jeges pos-
ványokon a tulsó parton. Itt lehet thimiant és
Ürmöt nagy mennyiségben találni; a rózsa virit, s
a patak-parton nefelejcset talál a szerelmes pár,
ha ugyan itt létezhetik szerelem. Az epernek és
szedernek számtalan faja virágzik és némely ked-
vező nyáron gyümölcsöz is itten. Konyhai vete-
ményt azonban még irmagul sem lehet látni; nem
is érez magában senki kedvet, tenyésztését meg-
kisérleni, ugyis bizonyos, hogy nem fog sikerülni.
Stredne-Kolymszkban, mely két fokkal lejebb esik
délnek, láttam ugyan kelkáposztát, de az sem volt
fejes, nem volt kifejlődve.

Az Aniuj-völgyekben, melyek hegyek által
vannak a hideg szelek ellen védelmezve, tölgy,
nyárfa, fűz és apró, csnszó czédrus nő; hanem
még itt is ugy látszik, mintha a hó csak azért
esnék, hogy a vékony földfelület alatt uj jeget
képezzen, melyet a nap gyenge sugarai sohasem
birnak felolvasztani. Mégis azt hiszi az ember,
hogy Olaszországba van átvarázsolva, ha a fagyos,
kopár, kietlen tundráról ide jő.

A növényélet szegénységével csudálatos el-
lentétet képez az állattenyészet gazdag és válto-
zatos volta. Iram- és jávor- (sochatoj) szarvasok
egész csordái, fekete medvék, rókák és nyestek
töltik meg a rengetegeket; jeges-rókák és farka-
sok kóborolnak a lapályokon; hattyúk, Vadludak
és kacsák beláthatlan csapatai érkeznek meg ta-
vasz felé s keresnek a vadász leseitől ment helyet,
hol vedlenek és fészkelnek; sasok, baglyok és si-
rályok seregei követik zsákmányaikat ; fehér
vízityúkok szaladgálnak tömegesen a bokrok közt
s apró szalonkák csicseregnek a vízpartokon; em-
beri lakok körül tanyáz a barátságos varjú, s ha
a tavaszi nap megjelenik, néha még a pinty vidor
szavát is hallhatni, de sőt öszszel a czinke is hal-
latja czirpelését.

De mindezen életjelenség nem enyhítheti a
sivár kép komorságát, nem a szomoru benyomást,
melyet megpillantása okoz s mely mintegy azt a
gondolatot kelti az emberben, hogy itt van a lakott
világ vége. Hogy állatok tartózkodnak e jeges
sivatagban, az a természet örök törvénye; az álla-
tok nem választhatnak, nem gondolkozhatnak;
ösztönüket követve, helyezek lakhelyüket e pusz-
taságba. De miért tévé ezt az ember ? Nem értem

itt^ azt a nehány oroszt, a kik nyereség reményé-
ben csak rövid időre költözködtek; de értem azt
az egész nemzetet, mely egykor, minden ilyes in-
dok nélkül itt választott állandó lakhelyet.

A nomádok, az enyhe éghajlatok alatt, egyik
termékeny vidékből, a másikba költözködnek; sok
nemzedék kihalta után azután oly messzire jutnak
régi hazájuktól, hogy attól egészen elidegenednek
B az ujban telepednek meg. De itt, hol semmi
sem kecsegtet, hol csak jég és hó határolja a ho-
mályos, szürke láthatárt, itt, hol az örök tél merev
szemfedője által boritott természet majd mitsem
nyujthat többet, a mi az életnek legelkerülhetle-
nebb szükségeit illeti, itt, hol az élet nem egyéb
küzdésnél hideg és éhség ellen, mit kereshetett
itt az ember? mi indíthatta rá, hogy egy valószi-
nüleg kellemesebb otthont elhagyva, a természet
ez óriási sirjába húzódjék, mely csak egy rég el-
mult ős világ maradványait takarja?

Hasztalan keresünk e kérdésre feleletet!
Nincs emlék, nincs hagyomány, mely felvilágosi-
tana bennünket a multról; a mostani bennlako-
sok — hidegek és érzéketlenek, mint az őket
környező természet, — csak a jelennek állati
szükségeivel foglalkozva, nem is sejtik, hogy
előttük is volt valami. Még az orosz fogla-
láskor itt lakott népekről sem tudunk semmi bi-
zonyost. Egy homályos mese tartá fenn magát a
nép közt valami omoki-król, kiknek több tűzhelye
volt a Kolyma-partján, mint csillag az ég bolto-
zatán. Pár öreg ember téveteg és összefüggés
nélküli elbeszéléséből az tünik ki, hogy ezek az
omokik nem nomád nép voltak, hanem állandó
telepitvényekben laktak a folyam partjain és ha-
lászatból, vadászatból éltek. — Hasonlóképen
telepedett meg egy más, Tsukosnak nevezett nép-
faj, teméntelen iramszarvas csordáival a Kolyma
északi részén. E népfajra látszik mutatni még most
is dívó több elnevezés, például a tsukos malája és
bolsaja, s a csukos folyó. Mindkét nép tökélete-
sen kipusztult. Az omokik valószinüleg harczok
által lőnek fölemésztve, a tsukosok vagy tsuktsik
pedig alkalmasint elvegyültek a később beszár-
mazott nemzedékkel, vagy pedig fölebb huzódtak
északnak.

A jelenlegi lakosok nagyobb részt tőlük szár-
maznak, épen mint az itt élő kozákok, azon kozá-
koknak utódai, kik az anadriski vár földúlása
után ide hurczolkodtak ea itt letelepedtek.

Bár az idevaló oroszok a jukahirek és ani-
ujszki jakutokkal való vegyülés által sokat változ-
tak ruházatukban, életmódjukban, sőt még arczuk
jellegében is, mégis rögtön megismerhetők erősebb
testalkatukról. Átalában magasabb termetüek, vi-
lágosabb arczszinüek, és köztük még szőke is
találkozik, a milyent én a bennszülöttek közt soha
sem láttam. Az orosz nők is, daczára a sok nehéz
munkának és piszoknak, melyben idevaló szokás
szerint élnek, sokkal rendesebb arczvonások-
kal birnak, mint a bennszülöttek; sőt némelyik
közülök még szépnek is mondható. Leginkább
feltünő volt előttem mindvégig barátságos lényök
s azon jóakaratu buzgólkodás, melylyel hitvesi
és anyai kötelmeik teljesítése körül eljárnak; több-
ször volt alkalmam látni azt az örömöt, a melylyel
a hosszabb utról vagy veszélyes vadászatból haza-
térő férjet vagy fiut üdvözölték. Az első üdvöz-
letek után előhozzák a legjobbat, a mit a szerény
gazdaság nyujthat, s az ujonérkezettnek el kell
mondani a kiállott fáradalmakat, veszélyeket s
utja minden; kalandját a legkörülményesebb rész-
letezésig. Élénk részvéttel hallgatja az egész
család a beszélő szavait, a ki bizonyára szorgosan
őrködik, nehogy olyas valamit találjon elbeszélni,
a mi bátorságát vagy ügyességét rosz világitás-
ban tüntetné elő; ez igen rontaná a nők előtt
tekintélyét, a mit a férfi igen félt.

Az idevaló nők és leányok a szellemi élet
bizonyos fokával is birnak, a mit az ember a jég-
országban szinte nem várna. Nagyobbára igen
szépen énekelnek, s az éneklett dalokat rögtön-
zik; azok leginkább a kedvestől való válás, vagy
a kedvestől való távollét fájdalmát ecsetelik. —
Nevezetes, hogy oly tárgyak is előfordulnak e
dalokban, melyeket a költőnő nem ia ismer;
galamb, csalogány, oroszlán stb. játszák bennök a
főszerepet, a miket ezer mér földnyire találhatni ide.
Valószinüleg az éneklőnő csak mesékből és regék-
ből tud létezésük felől valamit.

A férfiak közül is sokan énekelnek, s dalaik
többnyire kellemesek. A hosszu télen át, midőn a
lakosok családi tűzhelyük mellé vannak szoritva,
gyakorta összegyülekeznek bizalmas körbe, közös
éneklés, tánczolás és egyéb játék végett. Szóval,
az itt élő oroszok között még látni némi vidám-
ságot és ösztönt, érzéket az élet nemesebb élvei

iránt, a mit a benszülöttek közt, hacsak oroszok
közt nem nevekedtek, hasztalan keres az ember;
azok hidegek és buták. De az oroszok életrevaló-''
ságát és jó tulajdonságait mégis elismerik; ha '
valami szerencsés, bátor és ügyes vadászt jelle-
mezni akarnak, azt mondják: „olyan, mint egy
valódi orosz!" — Az oroszoknak már gyermekei
is ily életrevalók; daczára a zord éghajlatnak
gyorsan növekednek és meglepő éleselmüséget
és felfogási könnjüséget tanusitanak.

Lakájaikat tekintve keveset különböznek az
oroszok a benszülöttektől. Mert az itt tenyésző
vörös-fenyü rudakat igen, de gerendákat nem
szolgáltat, a lakosok kénytelenek a viz áradása-
kor a tengerből felhajtott fára valóságos vadá-
szatot tartani, s mégis sokszor évek telnek el, mig
a kellő számu törzs együtt van. Ezekből épitik a
falakat, közeiket mohhal és iszap-sással bedug-
dosva és orosz szokás szerint ablak-magasság-
nyira feltöltve földdel a hideg távoltartására. A
ház tériméje többnyire három öl hosszúságában
és egy öl szélességében. A tető lapos és vastagon
meg van hordva földdel. A belsö berendezés
mindenütt ugyanaz. Á szoba egyik szegletében
van a tsuval, kandalló-fajta tűzhely, fűz-vessző-
ből fonva és erősen megtapasztva sárral^ kémé-
nyül egy fölül meghagyott lyuk szolgál. Egy idő
óta azonban már az oroszok valóságos kályhákat
használnak kemény agyagból és rendes kémény- •
nyel a ház födelére. — A szoba szükséglet és tér
szerint négy öt apró fülkére van osztva, azok a
hálóhelyek; a többi rész konyha, lak-, dolgozó-
és vendégszoba egy személyben; körül elég széles
sárpadkák vannak alkalmazva, melyeket vendé-
gek kényelmére vadbőrökkel boritnak be. — A
falakon körül házieszközök, konyhaedények, va-
dász- és halászszerek függnek. — Két, egy négy-
szögláb nagyságu ablakocska világítaná a szobát,
hahogy nyáron halpikkelyek, télen pedig arasz-
nyi széles jéglapok nem volnának rájuk téve,
melyek a napvilágot csak kétesen eresztik át. —
Némely helyen a fülkék mellé még külön előszo-
bát (séni) és kis szerkamrát (ambar) is rekeszte-
nek vékony ágasokból; de az nagyon ritka hely.
Minden ház dél felé fordul ajtajával.

A ház körül és a tetőn halszáritó készségek
vannak felállítva, és egy nyomoruságos bódé,
hova nagy hideg idejében a kutyákat zárják;
máskülönben mindig a ház körül vannak kipány-
vázva és beleássák magukat a hóba. *

Átalában igy vannak a házak alkotva; rend
nélkül állongálnak szerte, a hogy és a hova épen
épitőjük helyezte.

íly háztartás mellett természetesen tiszta-
ságról szó sem lehet. Fehérnemüt csak a gazda-
gok házában lehet látni; az ing közönségesen
iramszarvasbőrből készül, a szőrös oldalával ki-
felé, mely is egerfa héjával szép vörösre van festve;
hasonló kelméből és módon készül a nadrág is. —
A prémes ing fölé kikészített vastag bőrből ösz-
szeszerisesztett felöltőt (kamleja) viselnek, mely-
nek két ujjnyi nyilasa van, s hátul egy kucsmája,
melyet gazdája, ha a szobából kilép, a fejére huz.
Az előkelőek épen e szabásra valami kitajka nevü
gyapotszövetből készíttetik felöltőiket. Lábbeliül
cserzetlen szarvasbőrt viselnek, a bokától kezdve
egész térdig szíjjal megtekerve és a nadrághoz
erősitve.

Utra nagy prémmel béllelt sipkát használ-
nak; azonkivül vannak az orrnak, fülnek és áll-
nak külön takarói, melyekkel gyakran nagy fényt
űznek, a mennyiben kivül telehuzkodják arany-
fonállal. Némelyek homlok-kötőléket is használ-
nak, a mi aztán igen ékes, czifrán kirakva c-ecse-
becsével és drágakővel, a hogy telik; ezt — Aeg-
inkább mutogatásból — nem szokás levenni a
szobába lépéskor sem. Ezenkivül van nagy ujjas-
bundájuk, melyben alig lehet mozdulni; az ujja-
kon rengeteg prém-keztyűk vannak megerősitve,
a csuklók belső felén nyilassal, hogy a kezeket ki
lehesser, dugni. — Ilyes alkalomkor a házicsizmák
helyett fiatal szarvas bőréből készült harisnyát és
erre nagy bőrbotost huznak. — Ebben az öltözet-
ben nagy hideget is sokáig ki lehet állani.

Az ágyékot átfogó övről széles kés,a czinből
készült kis ganza, vagy pipa és egy erszény csüng
le, melyben tűzszerszám és a takarékosság okáért
veres fenyülevéllel kevert dohány van. Az idevaló
oroszok épen ugy dohányoznak, mint Észak- Ázsia
minden népe, a füstöt előbb lenyelik, aztán ugy
eresztik ki orron és szájon. E fajta dohányzás
bizonyos mámort idéz elő, mely néha oly nagy,
hogy a dohányzó eszméletlenül hanyatlik a tűz-
hely tüzébe. Sokat beszélnek ez állapot kelleme-
tességéről s a dohányzásnak nagy hidegben ta-
pasztalható melegítő voltáról.
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A nők otthoni viselete kevésben különbözik
a férfiakétól; könnyebb, finomabb bőrből, néha
gyapot-, a jobbmóduaknál selyem-szövetből ké-
szül, s a nyak körül hermelin-prémből gallérral
láttatik el. Szegényebb sorsuak e gallért elvetélt
jávor-szarvas-bőrből készítik. Fejüket gyapot-,
vagy selyemkendővel kötik be; csak ritka nő vi-
sel szövött fejkötőt; a lányok azonban fedetlen
hagyják fejüket, hajukat hosszan lelógatva, hom-
lok-köteléket csak czifraságképen hordanak. A
diszöltözet hasonlit az orosz kereskedőnek 20 év
előtti öltözködéséhez; minél nagyobb virágú a
szövet, minél fényesebbek és nehezebbek a fülbe-
valók, az annál szebb, annál divatosabb. A vásá-
rokra járó kereskedők jól tudják ezt s nem késnek
a még Jakuczkban is divatból kiment kelméket
legujabb divatuak gyanánt jó pénzért eladni a
Kolyma vidékén.

Hogy fo-
galmunk le-
hessen a 'fo-
lyam - vidé -
kiek egész
életmódjáról
velük kelle-
ne egy ideig
élnünk; elkí-
sérnünk őket
téli lakásuk-
ból nyári
tartózkodási
helyükre, ül-
nünk ivetká-
jukon (csó-
nak), lovon
és gyalog
meredekszir-
teket mász-
nunk meg
és a legna-
gyobb hideg-
ben gyors
kutyák által
r a g a d o t t
nartáikon
(szán) repit-
tetnünk a
havas tund-
rán keresz-
tül, szóval, é-
letmódjukat
meg kellene
ízlelnünk. —
Igy éltünk
mi köztük
majdnem há-
rom é v i g ,
együtt lak-
tunk velük,
hozzájuk ha-
sonlólag ru-
házkodtunk,
ettük száraz-
tott halaikat
és tűrtük az
égalj s min-
denféle szük-
ség sanya-
rait.Csakigy
vagyok ké-
pes aKolyma
vidékiek szo-
kásait némi-
leg hűn elő-
adni.

(Folyt. k5v )

A budapesti juniusi napokból.
I. O Felsége fogadtatása a budai váriakban.

Midőn Ö Felsége jún. 6-án reggel Pest város
ünnepélyesen feldiszitett, s a tömegesen egybe-
gyült népsokaság által ellepett utczáin keresztül
budai várába vonult, először is a várlak előtt
nagy számban várakozó egyházi és világi méltó-
ságok, polgári és katonai tekintélyek s minden
osztály számos képviselői által fogadtatott kitörő
lelkesedéssel.

Nemsokára azután a várlak nagy termébe
gyült a nagyszámu tisztelgő sereg s itt ment
végbe az ünnepélyes fogadtatás. Elöször a her-
czegprimás adta elő üdvözlő beszédében az ország
hódoló tiszteletét, mire Ö Felsége szilárd, csengő
hangon 8 hibátlan magyar kiejtéssel előadott vá-
aszában fejezé ki érzelmeit s honatyai szándé-

kait, melyek a jelenlevők keblében s azóta az
egész hazában örvendetes reményedet ébreszte-
nek, 8 a távolban érdekelt országok és kormányok
körében is méltó figyelmet és hatást gerjesztének.

^A fogadtatás részleteit s az elmondott beszédek
szövegét annak idejében közölték a „Politikai
Újdonságok1')-

A fogadtatás után a várlak teremében a je-
lenlevők külön bemutatása ment végbe a herczeg-
primás vezérlete mellett.

Ez emlékezetes napok történetéből még né-
hány kiválóbb jelenetet szándékozunk lapunk
képei között olvasóinknak bemutatni.

A budai városház.
Lapunk feladatai közé tartozik, a két test-

vér főváros középületeit időszakonkint megismer-
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tetni. E UÍrgyu közleményeink eddigi nagy szá-
mát még több ujabb ismertetéssel kell pótolnunk,
hogy kitüzött czéljainknak teljesebben megfelel-
hessünk. Ime ezuttal ismét egy uj rajzzal szolgál-
hatunk. A dolog természete s a régi és ujabb
középületek közötti nagy különbség okozza, ha
szebb képeink gyakran igénytelen rajzokkal vál-
takoznak. Főtörekvésünk a természethű ismer-
tetés.

Buda városának mai nevezetebb középületei
közé tartozik az igénytelen külsejü városháza,
mely a Szentháromság- vagy városház-téren áll.
Ez Budavárának 1686-dik évben történt bevétele
után épült, de nem mostani alakjában, mert az
akkori városház csak földszintes volt, mely az
1723-dik évben itt dühöngött nagy tűzvész mar-
taléka lett. Ennek következtében az elpusztult
városház Kair Mátyás építőmester terve szerint
még azon évben részint kijavíttatott, részint ujra
épült. Ezen ujitásra vonatkozólag a főhomlokzat

bal szegletén levő erkélyen az 1724-dik évet
I jelölő következő chronostichon olvasható:

DoMVs VTILITATI PVBLICAE RESTAVEATA.

A jobb szegleten levő erkélyen pedig ezen.
felirat látható:

IVKATA CIVIUM F I D E CLABEBIT.
Későbben e ház Neppauer Mátyás építőmes-

ter terve és vezetése szerint épült jelen alakjában
Az egész épület a mult század roccoco izlését
mutatja. Jelen belső berendezése eléggé czélszerü;
különösen szép tanácsteremmel bir, melyben gróf
Széchenyi István életnagyságu képe vonja magára
leginkább a néző figyelmét.

Az itt őrzött városi levéltár gazdag eredeti
okirat gyüjteménynyel bir. Ezeken kivül Mátyás
király, Zápolya János, Ferdinand, I. Lipót régi
arczképei is láthatók, valamint Budavárának egy

régi térképe,
melyen az
1723-dik év-
ben dühön-
gött tüzvész
kiterjedése

l á t h a t ó ; —
liülönösmeg-
t e k i n t é s r e
méltó pedig
egy fá b ó 1
faragott kép,
mely Buda
v á r á n a k
1686-dik év-
ben történt
b e v é t e l é t
-ábrázolja.

A város-
ház alatt ter-
jedelmes pin-
czék és föld-
alatti üregek
vannak, me-
lyek régente
valószinüleg
t ö m i öczö-
kül használ-
tattak.

Miller Bu-
da várának
leírásában
e m l i t é s t
t e s z , hogy
azon helyen,
hol jelenleg
a városház
áll, aze lőt t
Szt. Mihály
tiszteletére
ezentelt és
házi kincsek-
kel gazda-
gon ellátott
templom ál-
lott , mely-
nek azonban
jelenleg leg-
kisebb nyo-
ma sem ta-
lálható.

E n n y i t
tudunk e ré-
gi épületről.

M. V.

István főherczeg Schanniburgban.
Jozsef főherczeg, Magyarország boldog em-

lékezetű nádorának második neje, az Anhalt-
Bernburg-Schaumburg német fejedelmi családból
származott herczegnő volt. Ezen házasságból
1817. szept 14 kén ikrek származtak: István
főherczeé s élete virágzó szakában elhunyt nővére,
Hermina főherczegnő. Azon nap, mely az iker-
párnak életet adott, elrajgadá az anyát, de a feje-
delmi nagyanya magához vévé az elárvult csecse-
mőket és ott részelteté öket anyai ápolásban
Schaumburgban, azon várban, mely majdnem két
évtized óta állandó lakhelyéül szolgál ismét
egyik unokájának.

Schaumburg vára Nassau herczegsógben
erdőkoszoruzta, magas bazalt sziklán fekszik. A
ki csak tiz évvel is ezelőtt ismerte a régi schaum-
burgi herczegek ezen lakóhelyét, alig ismerne
most reá, annyira megváltozott az, mióta István
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főherczeg ezen, anyai részről reá szállott birtokán
telepedett le állandóan. A régi, egyhangu várfa-
lak ujabb izlésü lakoknak s fényes tornyoknak
engedtek helyet s virágzó kertek és parkok ter-
jednek el mindenfelé. Ezer meg ezer idegen fordul
meg itt az év kellemesebb szakaiban s bizonyosan
nem akad köztök egy is, a ki ezen vendégszerető
hajlékból, a természet és művészet e kincstárából,
ezen szép kilátású tornyokból elégületlenül tá-
vozzék.

Midőn István főherczeg,
Magyarországnak 1847-ben _,=^~'
közakarattal és lelkesedés- _= _
sel megválasztott nádora,
1848-ban Schaumburg vá-
rát választotta állandó laka
saul, egészen uj korszaka
kezdődött életének. A he-
gyek s erdőségek közepében
fekvő régi vár békés magá-
nya, a körülötte lakó nép
természete, szükségei és
Szokásai az ő tevékenység-
hezszokott szellemének mul-
hatlanul az előbbitől eltérő
irányt adtak. Alig érkezett
meg az ősrégi helyre, azon-
nal száz meg száz iparost és
munkást csoportosított kö-
rébe. A régi ízléstelen vár
falai egymásután rombadöl-
tek s a romokból öt év alatt
magas tornyokkal és csinos
tetőkkel ellátott, barátságos
kastély emelkedett. Itt a
föld e szépen mosolygó zu-
gában keresett s talált |a
főherczeg kárpótlást a nagy
világ zaja és kétélű élveiért.
S c h a u m b u r g i csendélete
azonban nem egészen egy-
hangu, s gyakran kell résztvennie oly nyilvá-
nos föllépésekben, melyeket magas állásánál
fogva egészen el nem kerülhet. — A nassaui
herczegi udvarnál, mely télen Wiesbadenben,
nyáron Bieberichben tartózkodik, gyakran és
szivesen látott vendég. Épen ugy meglátogatja
olykor a szomszédos oldeiburgi, weimari stb.
fejedelmi]udvarokat. Megtörténik, hogy távolabb
tisztelgők is Tól- . ' ' '. .

keresik Auzs-
triából s Ma-
gyarországból ,
s ezek nála min-
denkor szives
fogadtatásra
találnak. íly
utazók beszé-
lik, hogy Ist-
ván főherczeg,
valahányszor
távol szülőföld-
jéről van a szó,
érdekkel hall-
gatja végig az
elmondott hi-
reket, s hosszu
bajuszát simo-
gatva örömest
elmereng a mult
emlékei fölött,
s a részvét,
melylyel ha-
zánk ügyei
iránt viseltetik,
folyvást élén-
ken él keblé-
ben.

M;agáno s
eletében még
legtöbbet fog-
lalkozik most
a közelében
lakó földnépe

A tavaszi vizsgák alkalmával lóra ül s faluról
falura megy, hogy a vizsgákon jelen lehessen s az
iparkolástésszorgxlmat kitüntesse. Átalában nagy
barátja a gyermekeknek, kiknek számára gyakran
rendez külön ünnepélyeket saját várában, s külö-
nösen karácson estéjé.i dús ajándékokkal s ör-
vendett meglepetésekkel kedveskedik nekik.

Idejének többi részét tudományos tanulmá-
nyokra s jószágai kormányzására fordítja István
főherczeg. Gazdasági tisztjei átalában dicsérik

A budai városháza. {Miskovszky V. rajza után).

szakismeretét és szorgalmát. Jószágai kezelésé-
ben alig merül fel fontosabb tárgy, mely szemé-
lyes hozzájárulása nélkül intéztetnek el. A hiva-
talos irományok közt sok oly oklevél van, melyen
István főherczeg sajátkezű, igen szép és folyé-
kony irása látható.

Schaumburg várában egy 30,000 kötetből álló
könvvtár s gazdag ásvány gyüjtemény van, mely

^ y s b
dolgaival. Schaumburg vára, István főherczeg lakóhelye. — (Keleti Gusztáv rajza

nasszaui
köznép őszinte hódolattal viseltetik a főherczeg
nyájassága s jótékonysága iránt.

< Majd minden parasztlegényt és leányt nevéről
ismer s érdekkel tudakozódik minden apró és
nagy bajaikról. Sokszor megtörténik, hogy egy-
egy falusi ünnepélyen i8 megjelenik közöttök. De
legtöbb érdeme van az ottani népnevelés emelke-
dése körül. Igaz barátja a szegény sorsú néptanítói
osztálynak. A falusi iskolákra nagy gondja van.

utóbbihoz hasonló egész Németországban alig ta-
láltatik. Sok természettudós zarándokol Schaum-
burgba tudományos czélokból s itt mindenkor
szives fogadtatásra is talál. Midőn néhány évvel
ezelőtt a német természettudományi társulata
közel Ems fürdőben tartotta évi közgyülését,
István főherczeg várába hivta meg a gyülés ösz-
szes tagjait, kik itt nem csak fejedelmi fogadta-
tásban részesültek, hanem azonfelül a vendégsze-

rető házigazdában alapos készültségű szakembert
is találtak. «>

Végül idézzük még egy külföldi utazó jel-
lemző rövid rajzát. ,,Ha a vándor utas — igy ir
az idézett utazó — a Schaumburg várába vezető
meredek ösvényen halad, fenn a széles hársfasor-
ban talán egy egyszerü szürke kabátba öltözött
magas termetü, fekete haju és hosszu bajuszu,
halvány arczu férfival találkozik. Talán épen az-
zal bajlódik e férfiu, hogy valamely növénycso-

portot rendbeszedjen, |vagy
szikladarabokról szedet t
mohokat s repkényt illesz-
szen a vár falaiba.

„A vándor talán szóba
áll vele és utasitást kér a
vár megtekintésére; s mi-
vel más vezető nincsen je-
len , a virágokkal foglal-
kozó férfiu elhagyja mun-
káját s készséggel ajánl-
kozik, az idegent a nagy
kapuig elvezetni.

„Itt átadja a vendéget
a várnagynak s visszatér
elhagyott munkájához.

„Az utas azután siet lá-
togatását bevégezni, hogy
elébbi barátságos vezetőjét
még egyszer láthassa; mert
cz, mint oda fenn tudtára
adták, nem más volt, mint
maga István főherczeg."

Melllékelt képünk egy
müvész hazánkfia által a
helyszinén rajzolt vázlat
után készült s hiven ábrá-
zolja Schaumburg várát s
vidékét.

Llétclpatak s a melegforrás.
(Történeti emlék a honkerssés napjaiból.)

Hazánknak alig van szebb és érdekesb
vidéke, mint a Hegyalja. E hat mérföldnyi
hosszantartó vidék kedves tájrajza folyvást,
mindenütt édes varázszsal köti le ugyan az

utazót; de a
táj legszebb
pontja akkor
tünik elénk,
midőn Sáros-
patakról — a
Rákóczyak ez
os fészkéről
egyenesen ki-
vezetett or-
száguton ha-
ladunk S.-a.-
Ujhely felé. A
méríöldnyi
távolban kék-
lö hármas-
h e g y t ö m b ,
melynek egyi
ke, — mintha
a multak óri-
ás emlékeit
zárná magá-
ba,—az egész
Hegy alj át vé-
g i g fekvő
hegy láncz
végső szemét
kép ezve —
kedves igéze-
tet gyakorol
a szemre; ke-
letre a tágas
erdö,melynek

izmos fái a körülte kanyargó Bodrog vizében
rajzolják le árnyaikat ; továbbá az észak-
keletre nyitottan hagyott térség, a távol
aczélkékében fehérlő egy pár falu — oly
kellemes tájrajzot képeznek, melyet nem
győz az ember elég soká gyönyörrel szem-
lélni.

A Sátoralja-Ujhely és Patak közt futó
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országúinak majdnem épen közepén, két
történeti emlékhely van, a honfoglalás elo-
időiből.

Ezer uta9 jön és megy a járott uton, a
nélkül hogy csak századika is sejtené az
emléket, mely mellett utja elvezet.

Ez emlék a Rételpataka s közel hozzá a
melegforrás.

Az elsőbb egy alig négy láb széles
medrü folyam, mely a nyugatra fekvő hegy
öléből buva ki, mint szeszélyes gyermek fut
végig a keletre kirúgó tér zöld bársonyán;
majd alább az erdő hüsébe buva, miután a
Bodrogba vegyül, rövid habutja véget ér. A
kis folyón, hol az országutat ketté szeli,
egyszerü, igénytelen hid áll.

Gyakran megállottam e hid kivert föl-
dén, s a multakba élve át magamat, erős
termetü, komoly kereső tekintetü alakokkal
népesült meg előttem az igénytelen folyó
bozótos, itt ott leszakadozot partja. Ez ala-
kok a honkeresö atyák visszaidézett képei,
kik egykor e kis folyó partján is megállot-
tak, s kikről a véletlen ugy akarta, hogy
egy sajátos esemény megörökítse itt mulatá-
sukat s történelmi nevet adjon az igénytelen
foly ócskának.

A történet igen egyszerü, de mert a régi
multból minden igen kedves — leirjuk rö-
viden.

Midőn Árpád hadedzett népével elindult
keresni az uj hazát, e hon észak-keleti ré-
szén Munkácsnál kipihenve az ut fáradal-
mait, előre küldé vezéreit, megnézni a vi-
déket, mely elöttök állt. Zemplénmegye
megtekintésére Réttel nevezetü vezére, Olup-
tulma apja válalkozott. Utközben Satur-
halma- (maS. A. Ujhely)-ból kiindulva,egye-
nesen délfelé, a mai Sárospataknak tartott
(Patak akkori nevét, legalább eddigelé, nem
igen tudjuk.) Az egyenes utat a folyó,
melyről beszélünk, épen akkor megáradva

levén — akadályozd. Réttel azonban s kisé-
rete serény lovukban bizva, az ut megnye-
rése végett, megkisérlék az átkelést. A ve-
zér maga haladván elöl, sarkantyu közé
fogja lovát, de a hü állat legnagyobb iparko-
dása mellett sem kaphatott át a túlpartra;
ugyanis ugrás közben megbotolván, lovag-
jával együtt a zavaros folyó habjaiba ha
nyatlik alá, honnan csak a kísérői részéröl
hozott gyors segély által menekülhetett
meg. — E kellemetlen eset után a kiséret
nem akarván ujabb szerencsét próbálni, a
folyam partján haladva, kissé feljebb, nyu-
gatra vonult s egy csekélyebb helyre talál-
ván, minden ujabb baj nélkül kelt át, s foly-
tatta tovább utját Patak felé.

Azon pontnál, hol az átkelés történt,
ma egy meglehetősen szétterült forrás van,
melynek erére nem igen lehet rátalálni.
Különös, hogy midőn körülte mindent fagy
borit, s a cserjék fosztott ágairól — melyek
fölötte csörögnek, őszült zuz virágok csünge-
nek, a forrás közepén, mely emberemlékezet
óta a legpogányabb időben sem fagy he egé-
szen, élénk szinü, gyenge fü és haraszt szi-
getke libeg a kristály tiszta viztükör alatt.
E forrásnak neve sincs, s talán senkinek sem
jut eszébe figyelemmel kisérni sajátságos ter-
mészetét. De az egyszerübb népnél, mely
rendesen nincs annyira elmerülve, s mely-
nél emlékeink hívebb örizőkre találnak, a
forrásnak is saját mondát biztositott és
őrzött meg, melynek a komoly történetben
nincs ugyan nyoma, mint az előbbinek (1.
Anonim. Cap. 15;) de azért méltán megér-
demli, hogy emléke ki ne haljon végképen.
A néphit ugyanis e forráshoz azt köti,
hogy Réttel és utitársai, mielőtt átkeltek
volna a fentebb emlitett, folyamon, e for-
rásra akadva, mindnyájan megitaták fáradt
méneiket a tiszta vizbö.l, mely a tűzes mének
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forró leheletétől átmelegülve, azóta foly-
vást megfartá tulajdonságát; innen van
„melegforrás" elnevezése is.

Az éveknek óriás hosszu lánczszemét
morzsolta le azóta egymásután az idő . . . .
S e két emlék még folyvást áll.

A patak az alkalmatlan eset emlékére
a honkeresők által Réttelpatakának, a közeli
város Sárospataknak kereszteltetett el s ne-
vét ez ideig mindkettő rnegtartá.'

Különös könnyelmü szeszélye az a jelen-
nek, hogy a múlttól sokat átvesz hideg má-
sodkezüséggel, a nélkül, hogy a hozzá kö-
tött emlék közelebbről érdekelné.

Igy van a Rételpatakával is. A név ha-
gyományszerüleg száll át időről, időre, s az
emlék, mely hozzá kötve van, ma-holnap fe-
lejtve lesz. A helyhez közel károlyfalusi
sváb suhancz ölnyi suhánggal hajcsákolja
közelebb ökrét a part gazdag füvéhez, s
aztán ha kedvére 1 arapott a szegény pára,
jó izün szürcsől a siető patak fris habjai
közt.

E tárgygyal érintkezésben megemlíthető,
hogy Árpád a Hegyalja egyrészét a mostani
Sároshegytől Tolcsvaig (Tolsuva) a terüle-
ten levö helységekkel együtt vezérének
Réttelnek adományozd. Hihető, hogy az
újhelyi és sárospataki váraknak is Réttel
volt első alapitója. Legalább a magyarok
bejöveteléig, a váraknak semmi nyoma sem
található az emlitett helyeken; de már I.
András király idejében, mint megerősitett
helyek emlittetnek. Mitrovics Gyula.

„Ez a világ a legjobb világ" —
a csillagászat itélöszéke elött.

(Folytatás.)

Az ember, ki a fold urának tartja magát,
kénytelen egész idejét e föld termékenyítésére,
mivelésére fordítani, hogy élttét fenntarthassa.
Vetnie, ápolnia és használatára elkészitnie kell
még előbb a növényt, hogy neki tápul szolgál-
hasson; az állatokat, melyekre számos igényei ki-
elégitésére szüksége van, etetnie, védenie, leninié
kell. Magára utalva a természet mostohasága
folytán, részéről az ember a legcsekélyebb közvet-
len támaszra sem számithat; felhasználja a mint
lehet a természet nyers erőit, s ha lételét e földön
biztosítania sikerül, ezt csakis sanyaru munkájá-
nak, és nem lakhelye czélszerü berendezésének
köszönheti. Avagy czélirányosságot birunk-e felfe-
dezni ama számtalan vész és nyomorban, mik az
embert folyvást környezik? nem nyeltek-e el már
egész nemzedékeket pusztitó járványok? nem te-
mettek-e be egész vidékeket izzó lávafolyamok
és hamurétegek ? nem döntettek-e halomra földren-
gés által virágzó városok ? nem kivánja-e meg éven-
kint az óceán ezernyi áldozatait ? nem gunyolja-e ki
az ember fáradalmait e földi természet, midőn a
nap heve pár hónapon át leperzseli egy év remé-
nyét, midőn féktelenj árvizek tönkre teszik egy
tartomány íratását? Nézzük csak ez elsatnyult és
földhöz görnyedt tömeget, mely kimerülve ered-
ménynélküli munkája terhe alatt tengi át életét s
melytől minden szebb és magasabb utáni vágyat
egy kérlelhetlen sors megtagadott. Bár merre for-
dítsuk e földön szemeinket, — mindenütt ugyan-
azon szomoru állapotok! A népek ezrei gyötrelem
és nélkülözésben tengik létüket, hogy egyesek szá-
mára kieszközöljék az élet kényelmeit, mig maguk
azalatt nyomorban vesznek el. • • •

És ne feledjük, hogy nemcsak föld feletti,
de sokkal komolyabb föld alatti veszélyeknek is ki
vagyunk folyvást téve. Földgömbünk geológiai
viszonyai egyátalán nem olyanok, hogy bennünk
a biztosság érzetét felkölteni bírnák; mórt habár
nagyobbszerü földforradalmak hosszu időközökben
szoktak is fellépni: mégis reájuk mindennap kell
hogy elkészülve legyünk; valószínűségük mellett
épen annyi érvet lehet felhozni, mint valószinütlen-
ségük mellett. Hajlékaink, városaink és földjeink
izzó folyadékok óceánjai fellett állanak, melyek
keresztültörve elébb-utóbb földünk vékonyka
kérgét, * egész országokat sodorhatnak iszonyu
tüzárjaikkal az örök enyészetbe. A fold beljében
uralkodó hőre vonatkozó pontos mérések, melyek

annál magasb fokot eredményeztek, minél mé-
lyebbre sikerült lehatolni a mélységbe, valamint
a földgömb mindkét felén észlelt geológiai tények
és kutatások kétségtelenné tették, hogy 5 mér-
fóldnyi mélységben a felszintől a hő már oly ma-
gas fokát érte el, miszerint ott a földnek mindea
általunk eddig ismert anyagai olvadt és tüzfolyó
állapotban kell hogy legyenek.

Földgömbünk átmérője 1720 mf. levén, ha
ebből az egymásnak átellenben fekvő 5 mérföld-
nyi sziláid kérget, tehát öszvesen 10 mérföldet
levonunk, marad egy még mindig 1710 mf. átmé-
rőjü roppant izzó — folyékony tömeg, ugy hogy
nem sokat mondunk, ha azt állítjuk, miszerint a
föld belsö izzóanyaga annak szilárd kérgéhez kö
rülbelöl ugy viszonylik, mint valamely nagy al-
mának bele (husa) annak legfelsőbb finom héjához.
E roppant tömege a belső olvadt anyagoknak, a
föld sebes tengelykörüli forgása következtében
előálló tetemes [középfutó erőnél fogva, minde-
nünnen nagy nyomást gyakorol az aránylag
gyenge földkéregre, mi által ez belfelületén foly-
tonos feszülésnek, megrázkódtatásoknak van ki-.
téve, mely rászkodtatás gyakran a földszinre is'
hihatván, itt mint földrengés nyilvánul. S mily
közel fekszik a lehetőség, hogy e hatalmas erők
egyszer az óceán fenekét valahol felemelve, ránk
zuditandják annak sós habjait, még mielőtt jól
észrevehetnők magunkat, — támasztván igy az
ős tengerek fenekéből szárazát s most viruló föld-
részekből mélyre sülyedt tengerfeneket, a mint ez
hajdan történt! . . . . Mily közel a lehetőség, hogy
valamint a szárazföld különféle pontjain támad-
tak és folyvást támadnak repedések és tölcsérek,
miken a belső izzó anyag, utat készitve magának,
elő-előtör: ily repedések- és tölcséreket ama
vak erők, egyszer épen valamely világtenger fe-
nekén találnak maguknak törni, hogy azon át tüz
és viz ölelkezve, ezer darabra zúzzák e földet!
Ismerjük a gőz romboló hatalmát mely azon alap-
szik, hogy bizonyos térfogatú viz, gőzzé átváltoz-
tatva, eredeti teriméjét 14 00-szór nagyítja s ter-
jedési tendentiájában minden ellenállást legyőz.
Képzeljük már most egy egész tengernek az izzó
láva folyadékokkali vegyülését és az óriási viz
tömegeknek hirteleni gőzzé átváltoztatását, — 8
a nagyszerü katasztrófa eredménye felől egy pil-
lanatig sem lehetünk kétségben Hangos

hirdetői ily katasztrófáknak ama szétrobbant és a
megmérhetlen űrbe szétszórt világtestek darab-
jai, miket mint lebköveket oly gyakran van alkal-
munk felismerni s miken hogy élő lények is lak-
tak, bizonyitják a rajtok vegytanilag felfedezett
szerves anyagok Nemde ily kilátások
mindenek felett alkalmasak arra, hogy kissé meg-
zavarják ama kényelmes biztosság megnyugtató
érzetét, melynek annyi előszeretettel s oly biza-
lomteljes odaadással szokta alája vetni magát az
ember? . . . Pedig a tudomány csak egyetlen egy
körülményt bir némi megnyugtatásunkra felhozni:
hogy t. i. ily rendkivüli változások csak nagy idő-
közökben szoktak ismétlődni a földön. De bár
mennyire tessünk is önmagunknak e gondolatban:
ki áll nekünk jót érte, hogy be nem állnak azok
előbb, mintsem álmodnók ? Vagy azt hiszitek-e
magát minden körülmények közt vigasztalni
igyekvő optimismustokban, hogy miután az ember-
megjelent a földön, nem fogja többé engedni a
„gondviselés", miszerint ujabb forradalmak meg
látogassák azt? Csalóltok! a földnek is meg van
a maga története nagyszerü korszakaival, tekin-
tet nélkül a rajta élőkre. A legujabban mind sü-
rübben feltalált embercsontkövületek kétségte-
lenné teszik, hogy előttünk élő nemzedékek ily
korszakot képző forradalmak által meglepetve,
egy csapással a semmiség örvényébe sodortattak.

— Sem a világrendszerbeni állásánál, sem
saját, akár külsö, akár belső természeti viszonyai-
nál fogva nem tarthat földünk távolról is számot
a „legjobb" elnevezésre, — s fajunknak min-
den tckélyesbülhetési képessege daczára, soha
sem sikerülend földgömbünk ama viszonyait meg-
változtatnia; soha nem sikerülend ama békók alól,
mik bennünket a röghöz lánczolnak, magunkat
felszabaditani. Igaz, az emberiség egészben a
folytonos haladás zászlaja után indult meg; uj
nemzedékek folyvást uj lelkesedést, uj tetterőt
hoznak magukkal s némi megnyugtató örömmel
helyezzük nagy reményeinket amaz ifju nemze-
dékbe is, melynek majdan feladata leend előkészí-
teni a 20-dik század hajnalát! De bármily lelkes
legyen is törekvésünk, bármi drágák legyenek
reményeink: maga ez emberiség története tanitja,
miszerint a népeknek is, mint az egyeseknek, meg
van ifju-, férfi- és hanyatlókoruk, s fájdalom
tudjuk, miszerint eljövend egykor az idő, midőn

e pompás fŐváros, hol jelenleg pezsgő élet ural- |
kodik, midőn e büszke szentélyei a tudománynak,
hol egy hatalmas ész vívmányai dolgoztatnak fel,
~- e kecsegtető tere a szabadságnak, hol az ember
emberi jogait érvényesitni törekszik: hogy mindez
egykoron el fog enyészni! . . . Tudjuk, hogy e
királyi folyam, mely most virágzó városok mellett
vonul el s önmagán és partjain vidor élet nyüzs-
gését szemléli, — majdan puszta szivatagok kö-
zött, néma fűzek és homályos őserdők árnyéká-
ban hömpölygetendi habjait. Tudjuk, hogy a ván-
dor, ki ismerni fogja a multak történetét, a népek
emelkedését és sülyedését, csak itt-ott fog még
ráakadni romjaira egykor fényes palotáknak és
városoknak, mint rég elhalt testek szétszórt csont-
jaira A műveltség elhagyandja mostani lak-
helyét és fog keresni magának uj hazát; a népek,
kik jelenleg egyik kezükben a tudomány és mü-
vészet fényes szövétnekét, másikban az élvek
részegitő kelyhét emelik magasra, — majdan
mély álomba merülten alszanak és fognak álmod-
ni rég mult dicső napokról, átkos elsatnyulásról,
üres csillám és hiu pompáról, bukásuk és elenyé-
szésük okairól . . . . Ime története Babylonnak
függő kertjeivel, — Thébának az ő hétszeres fa-
laival, — Ekbatanának, felhőkbe nyuló tornyaival
— Ninivének, a próféták városának, — Karthá-
gónak, Róma vetélytársának; — ime története
Rómának, mely kétezer év előtt a világ ura, X.
Leo korában a keresztyénség központja, — és
most, szomoru rabja egy kétes hatalomnak, lenyű-
gözve fekszik a Tiberis mellett, mely rég elnyelte

már diadaijelvényeit egy dicsőbb kornak!
Az élettelen természet feltétele az élőnek és

a föld története az emberiség története. Lételünk
az anyag lételétől függ, melyből állunk, melyből
lettünk és melyből szünet nélkül leszünk. Ezzel
szoros kapcsolatban áll a törvény, mely az élet-
űek törvénye. És e törvény — a halálnak tör-
vénye. (Vége következik.)

Trencsénmegye! irók.
Trencsénmegye hazánk ama vidékei közé

sorozható, melyek a magyarok által lakott vidé-
kektől távol esvén s azokkal közelebbi érintke-
zésbe nem jöhetvén, lakói is nehezebben találnak
módot, a magyar nyelvet magukévá tenni. Es
mégis ema tisztán tótok által lakott megyében,
emez elszigetelés daczára Í3 a magyar nyelv a
mohácsi vész után az alföldről ide költözött szá-
nna család itt lakása következtében a felsőbb
köröknek majdnem kizárólagos társalgási nyelvét
képezheté. Bizonyságul szolgálhat erre a családi
levéltárakban található magyar nyelven szerkesz-
tett számos levelezés. De a magyar nyelv haszná-
lata nemcsak a magánkörökre szoritkozott, hanem
még a nyilvánosság terére is kihatott oly időben,
midőn annak mint diplomatikai nyelvnek alkal-
mazásáról széles e hazában még senki sem gon-
dolkozott. Bizonyitják ezt az 1675. évben Trencsén
városában tartott megyei gyülés magyar nyelven
szerkesztett jegyzőkönyve, valamint az 1611-dik
év jan. 2-kán Trencsénmegye Bittse mezővárosá-
ban Báthory Erzsébet ellen magyar nyelven vitt

' tanuvallatás.

íly szellem mellett, habár gyéren, de mégis
akadtak férfiak, kik az irodalmi pályára kilépve,
ezen, kivált a mult századokban minden anyagi
•érdek nélküli rögös és tövises téren küzdöttek.

Illésházy Gáspár, szül. 1593., meghalt 1648.
Thurzó György nádor leányával, Ilonával nemzett
több gyermekei közöl György és Gábor számára
adá ki Djbreczenben 1639-dik évben: „Kézben
viselő könyv a jó és boldog kimúlásról'1 czimü,
valamint szintén más vallásos könyvet 1643.

Szúnyog F., szül. 1669, okt. 4. Budetinben.
Jezsuitának öltözött 1685. nov. 10. „Kalvinus
János Istene" czimü, általa irt s kiadott könyv a
protestánsok kérelmére a tiltottak közé soroz-
atott.

Timon Sámuel, szül. 1675 ben Trencsénben.
Iskolái végeztével a jezsuiták közé állván, sokat
fáradozott a magyar dolgok körül. Nevezetesb
munkái: „purpura Pannonica"; „Imago antiquae
et novae Hungariae".

Institoris (Mossóczi) Gábor, szulyói iskola-
mester „Halál és utolsó itélet napján gondolható
rettegések ellen vigasztalótok" czimü munkát adott
ki 1769 ben Pozsonyban.

Bielek László, szülét. 1744-ben Kisucza-Uj-
helyen. 1764-ben piaristává lőn s mint ékes nyelvü
magyar hitszónok legnagyobb érdemeket szerzett
-Debreczenben és Nagy-Károlyban. Magyar nyel-
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ven irt munkái közöl nevezetesebbek: „Erkölcsi
oktatás", Kassa, 1792.; „Arany gondolatok a
mostani szabad gondolkodásnak módja ellen",
Bécs, 1800.

Klobusiezky Antal, a tizennyolezadik század
második felében élvén, a szepesi s n.-várad-kör-
nyéki kir. javak kezelője volt. „Hasznos mulatsá-
gok, apaz, a kisdedek tanúságára és hasznukra a
tudni szükséges dolgokról egybeszedett kérdések és
feleletek" czimü, francziából forditott művet adott
ki Pozsonyban 1764-ben.

Gyurikovics György, szül. 1780. júl. 12-kén
Ivanóczon. 1832-ben a magyar t. társaság által
levelező-taggá választatott. 1840-iki decz. 24-én
pedig váltótörvényszéki biró lett Pozsonyban.
Meghalt 1848. jan. 25-én a bazini vaspálya udvara
előtt, szélhűdésben. Világ elé bocsátott számos
tudományos munkái mellett az általa gyűjtött
hiteles kéziratok s eredeti fontos oklevelek ívrét-
ben mintegy 33 vastag kötetre mennek, melyek i
nagyrészt Magyarország ismertetésére vonatkoz- '
nak. Könyvtárához hasonló e honban kevés volt
található. Gyurikovios tudományos érdemeiről a
külföld is magasztalólag emlékezek.

A két év előtt elhunyt régiségbuvár Starek
J., kanonok és Trencsén város plébánosa, „Weg-
weiser durch die Trentschiner Burgruine und
Umrisse der Geschichte der k. Freistadt und Burg
Trentschin" czimü művet adott ki. Zsolna és
Trencsén városok — eddig kéziratban maradt —
történeteit szintén megirá.

A most élő nemzedék között csau kevesen
kisértették meg erejöket az irodalmi pályán. Ezek
között:

Kosztelny Andor, az 1848-dik évi tót „Nem-
zeti Ujság" tapintattelj es szerkesztője volt. 1861.
főszolgabiró;

Eördögh K., „Vág völgye" czimü egy ives
röpirat szerzője;

Balogh Ágost plébános kertészeti közlemé-
nyekel irt;

Ordódi István K., novellák, kertészgazdászati
s más vegyes tartalmu czikkek szerzője.

A kőszénpor hatása az emberi
szervezetre.

Belgiumban e tárgyban a közelebbi időkben
körülményes vizsgálatokat tettek. A vizsgálatok
azt tanusitják, hogy csak a finom szénpor megyén
be a légcsővek elágazásaiba és végre a szivsej-
tekbe.

Ha a munkások egészségesek, ritkán tör-
ténik, hogy a szénpor káros bifolyást gyakorolna.
Ha a munkás régi időszaki légcsőbetegségben
(Bronchitis) szenved, ugy az majdnem folytono-
san köhög és turhája teljesen fekete, de ha fog-
lalkozásával felhagy, néhány nap mulva megint
megfehéredik A gümőkóros sorvadásban szenve-
dőknél a fekete turha sokáig megmarad, még
azon esetben is, ha foglalkozásukkal felhagytak.
A tüdők vagy gyengék arra, hogy a beszivott
széntömeget nemsokára teljesen kihányják, vagy
pedig nagyobb mennyiségü szénpor gyült össze
azokban.

A szénpor és kőpor között, melyet a kő-
faragók és szobrászok beszivnak és a lisztpor
között, melyet a sütők és molnárok belehelnek
nagy különbség létezik. A kőpor az ő hegyeivel
és éleivel sértőleg hat a csak nagyitó üvegen
látható tüdőalkotásra, és gyuladást és genyedést
okoz.

A lisztpornál az anylumsejtek (keményitő-
sejtek) erjedésnek és rothadásnak vannak kitéve,
mik a tüdőt beteggé teszik. A szénpor ellenben
csak ritka esetben gyakorol ártalmas befolyást,
hanem ellenkezőleg a legtöbb esetben már a
megbetegedett tüdőre is oly jótékonyan hat, hogy
a tüdősorvadásban elhaló szénmunkások száma
a más iparágaknál ugyanezen betegségben elhaló
munkásokéhoz képest feltünőleg csekély.

Belgiumban tehát azon gondolatra jöttek,
hogy a tüdőgümőkort a finom szénpor belehelte-
tése által gyógyítsák. Dr. B. L.

Egyveleg.
** (Mindent ingyen.) Bécsben nagy feltünést

okozott a napokban egy szatócs-bolt eme fölirata:
,.mindent ingyen." Valóban ingyen adtak a bolt-
ban mindent, s mint gondolni lehet, egész ostrom
alá helyezték. A dolog megfejtése abban rejlik,

hogy Gruber János, a szatócs-bolt tulajdonosai,
15,000 forintot nyert, s örömében a boltban talál-
ható áruezikkeket szétosztogatta.

** (A cholera keleten) nagy erővel dühöng.
Már nemcsak Alexandriában pusztit, hanem a
tartományban tovább is terjeszkedik. A Kurban-
bajram ünnep alatt a Mekkában összegyűlt za-
rándokok közül két heti időköz alatt 20,000 em-
ber lett e betegség áldozata. Alexandriában jún.
10-ikén ütött ki a nép alsóbb rétegei közt, s
azóta ott naponkint 50 — 60-ra megy a halottak
száma.

** (A Vezúv ujra háborog.) Olaszországi tu-
dósitások szerint e tűzhányó hegy legfelső tölcsé-
réből esténkint lángok törnek elő.

(Rsz.) — (Az állati- s emberi élet tartama.)
Az állati élet tartamát illetőleg ismeretünk még
igen korlátolt; s az nem határozható meg
egész pontossággal, legfölebb csak közelítőleg.
Az állatvilág legalsó fokán milliárd és milliárd
lény létezik, melyek élettartama igen csekély, s
alig terjed egy évre. Vannak azonban állatok,
melyeknek igen tartÓ3 életük van. — Igy például
a ponty 100, a csuka 267 évig is elél. — Forster
két teknős-békáról tesz emlitést, melyek elfoga-
tásuk után 150 évnél tovább éltek. — A krokodil
szintén ily hosszu időt ér. — Némely madarak,
mint a sas, hattyú, holló és papagáj 100 évig él-
nek. Hufeland egy sólyomról beszé , mely 182
éves lett volna. A kakas elél 10 évig; a csalo-
gány 18-ig. a kacsa 21-ig, a pinty 22-ig, a páva
24-ig, a lud pedig 60-ig.

Valamivel biztosabban határozhatjuk meg az
emlősök élettartamát, kiváltkép pedig a háziálla-
tokét. — Tudva levő dolog, hogy a juh 16 évig
él, a macska 18 ig, az ökör 20-ig, a tehén szintén
20-ig, a kutya 28-ig, a szamár 30-ig, a szarvas
38-ig, a ló 4Ö-ig, a teve szintén 40-ig. — A ten-
geri disítió (cavia cobaya) 6 — 7 évig, a nyul 8-ig.
az oroszlán körülbelül 20-ig.

Nézzük most már az embert. Itt már ponto-
sabb adatokkal szolgálhatunk. Az ember azon te-
remtmények sorába tartó ük, melyek hosszu élet-
nek örvendnek; mégis jeenleg már a ritkaságok
osztályába soroztatik azon egyén, ki száz éven
fölül élt. Nem igy volt ez az őskorban. Akkor
számtalanok voltak, kik igen hosszu kort értek.
Igy a szentirás tanúbizonysága szerint: Abraham
175, Izsák 150, Jákób 145, Izmael 137, Sára 127,
Mózes 120, József és Józsua 110 évet éltek. A
régi görögök több hirneves embere szintén hosz-
szu kort ért, igy Epimenides 153, Gorgias 107,
Demokritos 109, Xenophilos 105, Izokrátes és
Zenó 100 évet. Rómában a 100 éves nők sem vol-
tak ritkák. Cicero és Plinius többeket emlit, igy
Lucénia szinésznőt, ki daczára annak, hogy 100
éves volt, — föllépett a szinpadon s jól játszott;
hasonlót tőn Galéria Copiola nevü 104 éves szi-
nésznő is. A középkorban, sőt még néha néha
korunkban is, akad példa ily hosszu életkorra.

— (Mily idős a föld?) Legközelebb egy tu-
dományos értekezés tartatott azon kérdés felett:
mennyi idő volt a floridai Koráisziget képződésé-
hez szükséges, mely a föld korára vonatkozólag
igen érdekes eredményhez vezetett. Ha az ember
legközelebb a koráihát most élő részét vagyis
azon részét veszi tekintetbe, hol az összes habar
ezok még léteznek és a korái pad kiterjedését
lassankint folytonosan szaporitják, ugy fogja ta-
lálni, hogy a sziklahát ezen része az egész széles-
ségnek egy huszad részét képezi és 300 fonal
mélységgel bir; továbbá azt fogja találni, hogy
az mintegy fél hüvelykkel növekedik évenkint.
Minthogy pedig egy fonal két ölet vagy 144 hü-
velyket (288 fél hüvelyket) foglal magában, ön-
ként következik, hogy egy telep képződésére
(mely mint emlitve van, 300 fonal mélységü) nem
kevesebb, mint 864,000 év kivántatott. De ha
felveszszük, hogy e korálpad Florida fokhegyétől
egész a Tortugaspadig terjed, ugy ezen sziklahát
képződésére legalább egy millió évet kell számí-
tanunk. Ez tehát a korálpad csak élő vagy külsö
részéről áll. Azonban fel van véve, hogy az Ala-
bamanál 250, és a déli parton 1800 láb vastag-
sággal bir, és hogy a közép vastagság 900 lábat
teszen- Erre támaszkodva, kiszámíttatott, hogy
az egész Koráisziget képződésére 5,409,000 ér
volt szükséges. Hát még addig hányszor ennyi
idő telhetett el, mig a természet e csudás állatai
épiteni kezdettek ? Mik az ember építményei e
parányi állatok müveihez képest,melyek milliókra
terjedő évekig diadalmasan daczolnak az elemek
rombolásaival! *•
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Irodalom és művészet.
** (Egy uj hasznos irodalmi vállalatot) indit

meg Heckenast Gusztáv, mely a legifjabb nemze-
dék szellemi fejlesztésére lesz irányozva. A válla-
lat czime: „Magyar gyermekbarát", mely 12 havi
füzetben, minden hónap végén képekkpl diszitve
jelenik meg. Tartalmát apró történetek, regék,
mesék s oktató czikkek fogják képezni oly modor-
ban, hogy az ismereteket a gyermekek játszva
szerezhessék meg belőle. Ezenkivül gyermekek
számára szavalási feladatok, köszöntének, talá-
nyok, játékok stb. tárháza is lesz, szóval oly vál-
lalat, mely minden családnál, hol az ifju nemze-
dék szellemi fejlesztésére gondot kivánnak for-
dítni, reméljük, nélkülözhetlen lesz. Mind ennek
előfizetési ára egész évre 2 ft. Ajánljuk különösen
a szülék és tanitók figyelmébe.

** (Változások a hírlapirodalomban.) Mint
minden félév kezdetén, ugy jelenleg is több régi
lap megszűnését, de egyszersmind uj közlönyök
támadását jelenthetjük. A megszünt lapok közt
sajnálattal kell említenünk a „Koszoru"-t, Arany
János lapját, mely mint magasabb irányu, tisztán
szépirodalmi lap, nemes Ízlése által jelenleg pá-
ratlan volt irodalmunkban. A közönség, mely
kellőleg nem pártolta, most (de már későn)
sajnálkozik fölötte. — Megszünt a „Magyar
Közgazda" is, mert, a mint szerkesztője Kó-
zsaági Antal jelenté, nem érkezett reá annyi
előfizető, hogy a lapot nagy veszteség nél-
kül fönntarthatná. — A szegény „Füles Bagoly"
is szárnyatörötten elrejtőzött a napfény elől, mig
a „Kalauz" egy ujonnan támadt lapba, az „Uj
Korszah'-ba, olvadt át. Ez uj lap, mely mint em-
litettük, gr. Lázár Kálmán szerkesztése mellett
indult meg, tudományos irányban akar hatni a
a közművelődésre. Első száma gazdag tartalmu 8 a
hazai tudományosságon kivül a külföld előhala-
dásának figyelemmel tartására is tekintélyes rovat
van benne szánva. — Azon uj lapok közt, melyek
bizonyosan hosszabb életre vannak hivatva, kell
emlitenünk a „Politikai Hetilapu-ot, b. Eötvös
József uj lapját, melynek szerkesztője Keleti Ká-
roly. — A vidéki lapok száma is szaporodott
egygyel: Szarvas Gábor pozsonyi tanár, ki álnév
alatt már ezelőtt is több figyelemre méltó és tar-
talmas czikket irt, e hó elején „Pozsonyi Lapok"
czim alatt egy uj vállalatot inditott meg, mely ha
saját vidéke érdekeire fekteti fősulyát, szintén
hasznos vállalat lehet, legalább Pozsony környé-
kére nézve.

** (A „Korunk" czimü erdélyi lap) már je-
lenti, hogy a bekövetkezett kedvező események
folytán, hetenkint háromszor megjelenését nem
szakasztja meg.

** (Sikertelen pályázat.) Bucsánszky Alajos
folyó évi márcziusban, mint tudva van, 5 darab
aranyat tűzött ki egy férfi négyes dalszerzeményre.
A pályázatra begyült 8 mű közül azonban, mint
Ábrányi Kornél, Engeszer Mátyás. Mosonyi Mi-
hály, Thill Nándor és Zimay László pályabirák
a „Zenészeti Lapok"-ban jelentik, egy sem érde-
mes a pályadijra.

Egyház és iskola.
•• (Bartakovics Béla egri érsek) ő nmlga fél-

százados aldozársága alkalmából, Rómából pápai
trónállónak neveztetett ki.

** (Tanitó-választás.) A pesti evang, egyház
közönsége julius 4-dikén Péterffy Sándor győri
tanitót választotta meg igen nagy szótöbbséggel
az elsö elemi osztály tanítójává.

•• (A magyar prot. egyházról szóló előadás a
skót zsinatban.) Azon magyar ifjak sorában, kik
tudományuk tovább fejlesztése végett a külföld
tudományos intézeteit látogatják, méltó feltünést
s a magyar névnek tisztességet szerez Balogh
Ferencz, a debreczeni főiskola volt seniora, ki a
mult évben Francziaországot látogatván meg, ott
a reánk nézve történelmi emlékü katalauni tért is
fölkereste, s mint már lapunkból tudja az olvasó,
szorgalmas kutatása nyomán egy ős pecsétgyűrűn
akadt a nagy hun vezér nyomaira. Ugyanő jelen-
leg, — a mint értesülünk, — Skóczia fővárosában
Edinburgban van, s ott a mult hónapban a nagy
skót egyházi zsinat előtt, a magyar prot. egyház
állapotáról tartott ismertető előadást angol nyel-
ven, s előadása a magyarok iránt átalános rokon-
szenvet ébresztett. Magyar prot. ügyekről a gyü-
lés most hallott először saját füleível, s figyelem-
mel és tetszéssel kisérte a magyar egyházról

T A R H A Z.
felhozott adatokat. A beszédre az ősz palamenti
tag Dunlop felelt s legmelegebb szavak folytak
ajkáról hazánkat illetőleg. — A skótok a magyar
ifjunak törekvéseit annyira méltányolták : hogy
tovább köztük maradhasson, számára önként
250 ft. szavaztak meg és ajánlottak föl.

** (A pesti ág. hitv. gymnázium) 1864/5-diki
iskolai évről megjelent értesítője szerint az inté-
zetnek a lefolyt évben 284 növendéke volt, vagyis
102 vei több mint a megelőző évben.Ez örvende-
tes gyarapodást nagyrészben a Vl-ik osztálynak
ez évben történt megnyílása okozta. Ez uj életre
támadt intézetben a következő tanárok működtek :
Batizfalvi István igazgató s történelemtanár,
Bierbrunner Gusztáv vallástanár, Dietze Sándor
német nyelv, Dorner József természetrajz és
mennyiségtan, Greguss Gyula mennyiség- és ter-
mészettan, Vezekényi Horváth Zsigmond görög
és latin nyelv, Szénássy Sándor latin nyelv, Tor-
kos László latin és magyar nyelv s irodalom
tanára. Ez utóbbitól ,,a magyar verselés alapel-
veiről" jeles értekezés van a jelen értesítőben.

[par, gazdaság, kereskedés.
f (Gazdasági kiállitás.) A zemplénmegyei

gazdasági egyesület f. évi oktober 21- és 22-ik
napjain Sátoralja-Ujhelyen gazdasági kiállitást
rendez. A kiállitás tárgyait gazdasági termények,
a gazdaságra vonatkozó ipartermékek és czikkek,
borok, hasznos házi állatok és gépek képezik.

•f (Magyar gyártmányok a dublini gazd.
kiállitáson.) A dublini iparkiállitás egyik első
rendű helyét Fischer Móricz herendi porczellán-
gyárából került czikkek foglalják el. A herendi
gyár porczellánczikkei, különösen a chinai és egyéb
finom porczellánok utánzása tekintetében, oly ki-
tűnők, hogy azokat az eredetitől a legavatottabb
szakférfi is alig tudja megkülönböztetni. E tekin-
tetben a kiállitott czikkek nemcsak Dublinban
részesülnek különös elismerésben, hanem a fran-
czia és angol porczellángyárak is az elsőséget a
herendi gyárnak engedik át.

•f (Nagyszerü uj találmány.) Kauzer István
mérnök hazánkfia szabadalmat kapott egy általa
feltalált, egészen uj szerkezetű vas hidra, „Pan-
nonia hid" nevezete alatt, melylyel a Dunát és
még szélesebb folyamokat is, egy ivvel, minden
közbeeső oszlop nélkül át lehet hidalni. Szerkezete
az „IT. K." szerint, egyrészt abban áll, hogy ön-
tött#vas hengerekből ivbolt képeztetik, amely
ivboltból mindazon részek eltávolíttatnak, melyek
annak csak sulyát növelik a nélkül, hogy a szer-
kezet hordképességét nagyobbitanák ; másrészt
pedig abban, hogy a vasnak a hőmérsék változásai-
ból eredő kitágulása és összehúzódása olyképen
szabályoztatik, hogy az által sem a szerkezet
maga, sem a partoszlopok nem szenvednek. Ezen
szerkezettel feltaláló egy egész angol mérföldre
terjedő űrnek egy ivvel való áthidalását tartja le
hetségesnek; az eszme oly mérés? tehát, misze-
rint ha valósul, korunk legnagyobbszerü találmá-
nyai közé fog tartozni, és általa nemcsak az
átalános haladásnak lesz jelentékeny szolgálat
téve, de nemzetünknek is becsületére fog válni.

f (Petroleumforrások a Szepességen.) Gör-
gőn a Szepességen petroleumforrásokra akadtak.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tudományos akadémia) meny-

nyiségtani és természettudományi osztályának júl.
3-dikán tartott ülésében először is az első magyar
biztositó-táreulat által, az akadémia közvetitése
mellett kitüzött s a vámügyet tárgyaló 1000 frtos
pályadijra júl. l-ig mint határnapig beérkezett
három pályamunkát jelentették be, s adták birá-
lat alá. — Azután Fest Vilmos r. tag „Magyar-
ország álladalmi s országos utairól" értekezett,
melyből látjuk, hogy nálunk egyátalában ked-
vezőtlenek ama körülmények, melyektől az
utak fenntartása függ. A kőanyag sok vidéken
lágy s porhanyós, másutt nincs is, a kocsi kere-
kek mélyen bevágnak mert keskenyek, a tél zor-
don és hosszu, 8 az utakat tetemesen rongálja;
mindé körülmény nagyon emeli az utak fenntar-
tása költségeit. — Ezután Szabó József 1. tag
olvasta föl Molnár János vegyészeti vizsgálata
eredményeit „a rákospalotai ásványvizről", mely
viz dárdanyt tartalmaz mireny nélkül, s mint
ilyen, orvosilag sikerrel alkalmazható. Továbbá
egy mérnök oly tervet nyujtott be, amely szerint
készítendő géppel 64 holdat lehetne 24 óra alatt

öntözni, s a gép ezenkivül más vizimunkákat is
elvégezne. A terv bírálatra fog kiadatni, — Vé-
gül az elnök, gr. Dessewffy Emil tudatja, hogj
ama titkos okok, melyek arra birták, hogy a pa-
lota megnyitását s az akadémia közgyülését f. é.
aug. 19-dikére tűzze ki, már megszüntek: azért ez
ünnepély, az akadémia óhajtásához képest, a szün-
idő után fog megtartatni; csupán a cap meghatá-
rozása halasztatván későbbre, nehogy az ország-
gyülés napjaival összeessék.

** (A szatmári takarékpénztár közgyülése.)
A szatmári takarékpénztárra a felsőbb engedély
megérkezvén, a további teendők meghatározása
végett f. julius 30-dikán reggel 10 órakor a vá-
rosi tanácsteremben közgyülés lesz, melyre a
részvényesek megjelenése annyival inkább szük-
ségéé, mert a felsőbb helyen megerősitett s a
részvényesek által fölterjesztett alapszabályok
közt fennforgó lényeges eltérések kiegyenlítése
fi lőtt is fog folyni a tanácskozás.

Közlekedés.
•/ (Gy rskocsik Párádra.) Pestről a nemzeti

szinház mellett levő „Griff-' fogadótól gyorsko-
csik kezdték meg járataikat, melyek egyenesen
Párádra szállitják az utasokat.

f (Az erdélyi vasutra vonatkozólag) a ,,P.
Ll." egy bécsi levele azon átalánosan elterjedett
s közmegelégedéssel fogadott hirt emliti, mely
szerint kevés remény van ahhoz, hogy Ő Felsége
megerősítse az „erdélyi vasut" tervét, melyet a
reichsrath elfogadott. Ez a vasútvonal nem elé-
githeti ki sem Magyarországot, sem Erdély tete-
mesen nagyobb részét.

Balesetek, elemi csapások.
** (Véletlen halál és titokteljes gyilkosság.)

Nagyváradról irják, hogy ott a mult hó 27-én
átalános részvétet ébresztett baleset történt. A
köztiszteletben álló püspökségi főmérnököt Né-
meth urat, a mint padlására buzát huzatott föl,
egyik zsák visszaesvén, oly szerencsétlenül suj-
totta le, hogy egy óra mulva megszünt élni.
Ugyan-e nap reggelén 5—6 óra közt egy mellék
utczai kis boltban a tulajdonosnőt tejszeütések
által meggyilkolva találták. A tettest mindeddig
nem sikerült kifürkészni.

** (Tüzhalál.) Abrudbányán az ottani gyógy-
szerész neje, Remetei Ignáczné, Váncza Vilma
szép ifju nő, szerencsétlen tüzhalált szenvedett. A
kemenczéből kicsapott láng ugyanis ruhájába
kapva, mielőtt megmentő segély érkezhetett
volna, összeégett s 24 órai kínszenvedés után
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meghalt.

Mi ujság?
— (Csendes^ jótékonyság). E napokban egy

ritkán előforduló, de annál becsesebb jelenetnek
voltunk tanuí, mely a szerkesztői pálya legked-
vesebb eseményei közé tartozik. Egy igénytelen
külsejü, de a lélek tisztaságát arczán visszatük-
röző, éltes asszonyság lépett be szerkesztői iro-
dánkba s miután megígértette velünk, hogy „ké-
rését" szivesen teljesítjük, 1000ftot tett le aszta-
lunkra azon óhajtása kijelentésével, hogy az ösz-
szeg felét a m. tud. akadémia, a másikat a lipót-
városi templomépitő bizottság pénztárába szol-
gáltassuk át. Alig maradt annyi időnk, hogy vá-
ratlan, kellemes meglepetésünket kifejezzük, a
midőn a bejegyzendő név után tudakozódtunk,
ezt, mint nézete szerint szükségtelent, az S. V.
kezdőbetűkön kivül, határozottan megtagadá tő-
lünk, s azon igérettel, hogy ha viszonyai engedik,
máskor ismét uj adománynyal fog meglátogatni
bennünket: a nélkül, hogy csak nyugtát is kért
volna tőlünk, csakhamar eltávozott. Most is csak
annyi szabadságot veszünk magunknak, hogy e
tényt egész egyszerüen megemlítsük s az ég áldá-
sát kivánjuk a nemes szivü adakozónőre, a ki nem
tüntető fellépésben s mások magasztalásaiban,
hanem lelke öntudatában találja jótékonysága
legédesebb jutalmát. Végre szabad legyen leg-
alább az e nemes ténynél irántunk nyilvánult bi-,
zalomért köszönetet mondani s azt számunkra
továbbra is kikérni. (Lásd alább az „Adakozá-
ok" és „Akad. palota" rovatait.)

** (Eltünt fiatal ember.) A pesti orvosi egye-
em növendékeinek egyik legtehetségesebb és

szorgalmasabb tagja, ifj. Szigethi Gyula, a mult
hó utolsó napja óta eltünt. Rendes és szelid ifju

Melléklet a Vasárnapi Ujság 28-ki számához 1865.
volt, s épen előbbi életmódja után itélve, nem
valószinü, hogy öngyilkossá lett volna. Azt hiszik,
hogy valami szerencsétlenségnek kellett vele tör-
ténni.

** (A népszinház megnyitása) ujra szóba ke-
rült. Hir szerint a város Latabár színigazgatót
kínálta meg vele, de a naponkinti fizetés mennyi-
ségében oly különbségek támadtak köztük, melyek
nem vezettek a többektől óhajtott eredményre. A
mi nézetünk szerint is, ha csak lehetlenitve nincs,
e színházra nézve az elsőség joga Molnár Györ-
gyöt illetné, mint ki az állandó népszinház mega-
lapitását kivitte. Hogy mily szükség volna a nép-
színházra, az ép most folyó julius hónap bizo-
nyitja legjobban, midőn a nemzeti szinház is
szünidőt tartván, az ország fővárosában nem
láthatni magyar szinielőadást

** {Ismét egy állandó szinház.) Egy művé-
szetpártoló hazafi áldozatkészsége folytán most
már Komárom is azon városok sorában foglal he-
lyet, melyek állandó színházzal dicsekedhetnek.
Nérey Ferencz ur, már régebben épült dísztermét
állandó színházzá alakíttatta át.

** (A nemzeti muzeum igazgatója), a régi-
ségtári őrrel Rézsára, utazott Nógrádmegyébe,
Edelspacher tábornok özvegyéhez, megszemlé-
lendő a néhai tábornok által gyüjtött, s most a
nemzeti muzeumnak egész vagy részletes megvé-
telre felajánlott pénzgyüjteményt. Az özvegy tá-
bornokné e mellett több oly igen drága, de a
pénznemek meghatározására nélkülözhetlen nu-
mizmatikai mű birtokában is van, miket muzeu-
munk még nem bir.

** (Czélszerütlen építkezés.) A pápaszemes
bécsi bölcs tanácsos urak — irja a „P. N." —
1856-ban elhatározták, hogy az országos téboly-
dát Budán a Lipótmezőre épitik. A helyi viszo-
nyokat ismerők többen figyelmeztették ezen urakat
arra, hogy mindenkép jó lenne máskép a hely,
csakhogy ama vidéknek nincs vize. Nem hajtottak
rá. Most oda jutottak, hogy az épités szükségeire
naponkint 300 akó vizet kell oda szállitni a Du-
nából. Hogy pedig kilátás nincs arra, hogy a kör-
nyéken elegendő vizű kútra akadhassanak, mu-
tatja azon körülmény, hogy az erdő fái nagy
számmal száradnak ki egymásután. Mire a rop-
pant költséges épület felépül, majd még költsé-
gesebb vizvezetésről is kell gondoskodni.

** (Egy eb mint gyujtogató.) Sajátságos eset
történt a mult héten Pesten, mely, ha idejében
észre nem veszik, nagy szerencsétlenség forrása
lehetett volna. A királyutcza elején egy gyufa-
raktár van, hova egy gazdátlun kutya, valószinü-
leg minden rosz szándék nélkül — bekullogott, s
a munkások oda is zárták. Később megéhezvén,
kaparni kezdte az ajtó elé rakott halmazt, ugy,
hogy az végre meggyuladt s 20,000 csomag gyu-
fa lett semmivé. Az akaratán kivül gyujtogató eb
ennek folytán szemevilágát veszté, s több nehéz
égési sebet kapott. Szerencsére a fojtó füstöt a
házban észrevették, mielőtt nagyobb veszedelem
támadt volna. A szerencsétlen kutyát, nehogy
sebei miatt az ebdüh kitörjön rajta, ki kellett vé-
geztetni.

** (Szilárd elhatározás.) Egy pesti fiatal
aranymüves, Kohn, egy hitelintézeti sorsjegyet
vett, azon elhatározással, hogy ha vele a legkö-
zelebbi huzás alkalmával nem nyer, magát főbe-
lövi. A sorsjegy nem nyert, s a fiatal ember a mult
vasárnap életének pisztolylövéssel véget vetett.

** (Uj találmány.) Egy öreg rézmetsző, Mis-
kovics Mozes, oly gépet talált föl, mely az összes
nyelvek betűit és szavai eredetét jelzi. E gépterv
kivitele módját a föltaláló a magyar akadémiának
kivánja fölfedezni, miután sok ideig volt az aka-
démiai okmányok rézmetszője.

** (Nevezetes kölcsön.) A dunagőzhajózási
társaság egy frakfurti háztól hir szerint harmadfél
millió ftnyi kölcsönt szándékozik fölvenni.

** (Nyitramegye Nestora), Bartakovics Já-
nos, jún. 27-ikén, élete 77-ik évében meghalt.
Ifjabb korában az első franczia háborúk alatt hadi
szolgálatokat tett, később megyei hivatalba lépett.
Nemes szive, emberszeretete, sokáig megőrzik
emlékét. Temetése Alsó-Lefanton nagy sokaság
részvéte mellett ment végbe.

— (Halálozás.) A fővárosi körökben nagy
részvétet gerjesztett egy lelki és testi tulajdonok-
kal dusan megáldott, nagy reményű ifjunak, Se-
gesváry Miklósnak, 19 éves korában történt gyá-
szos kimúlta. Az elhunytat édes anyja és nevelő
szülei Vincze Miklós ur és neje vigasztalhatlanul
gyászolják. A gyógyithatlan tüdő-bajban elhunyt
ifju hült tetemei Pesten a ref. egyházi szertartás
szerint megáldatván, a dabasi családi sirboltba
vitettek. Áldás emlékére!

(Adakozások.) A Vasárnapi Ujság szer-
kesztőségéhez mult héten beküldetett:

A pesti lipótvárosi templom épitési pénztára
számára: Pestről S. V. asszony 500 ft.

A magyar akadémia palotája.
(LXXIII közlés.)

A m. akadémia'palotájának épitése alkalmá-
ból a Vasárnapi Ujság szerkesztőjéhez ujabban
beküldött adakozások.

LXXIII közlés : Májerszky Frigyes 1 ftot.
Pestről S. V. asszony 500 ftot.' — Együtt a

két adakozás 501 ft.
Az előbbi I—LXXII közlésekkel együtt a

V. U. szerkesztőségéhez az akadémia számára
beküldetett összesen:

15,598 ft. 1 kr., 1 régi római arany, 1 husz
frankos arany, 112 db. cs. arany. 22 db. kétpftos
tallér, 1 orosz tallér 4 ujftos, 146 huszas, 18 ne-
gyedftos, 1 db. 100 pftos, 10 db. 10 pftos nem-
zeti álllamkölcsön-kötelezvény, és 1 db. 100 pftos
erdélyi urb. kötelezvény.

Nemzeti szinház.
Péntek, jún. 30. „Gizella" Ballet 3 szakaszban.

— A szinházi szünidők előtt ez volt az utolsó
előadás; de meglátszott rajta, hogy nemzeti szín-
házunk a balletet, e lábmüvészetet nem sorozza
ambitiói közé, s ennélfogva önálló ballet előadá-
sára elég erővel nem is rendelkezik. Különben az
előadás nagyszámu közönség előtt folyt le*

Julius l-töl júl. 31-ig, a szinházi szünidő
miatt, a szinház zárva van.

Szerkesztői mondanivaló.
7747. Kolozsvár. R. T. Szükséges volna czimét és

lakását pontosan tudnunk, hogy a lapot rendesen küldhes-
sük. Ez már régi óhajtásunk. Addig is jó remény fejében
utnak indítjuk.

7748. Tokaj. K. A. A kivánt szám elküldetett. Szol-
gálhatunk többel is? hová és meddig? Mielőbbi ujabb
találkozást óhajtunk.

7749. Pitvaros. S. I. Igen jól van az megírva, csak
azután azt ne mondja rá valami roszakaró, hogy : „Cicero
pro domo sua!"

7750. Arnoldstein (Karinthia). O. P. Szivesen meg-
küldenők a jegyzéket, de az itt nem kapható. Onnan kel-
lene azt kérni, a hol a vétel történt. Bécsi bankárok utján
legkönnyebben lehetne ahhoz hozzáférni. A kérdés az,
vajjon ön pénze elérkezett e az illető helyre, mert az efféle
pénzek gyakran el szoktak tévedni.

7751. Füle. N.I. Reméljük, hogy közelebbi levelében
a hangulat kedvezőbbre változásáról fog ön minket értesi-
teni. A jelen tudósitás kiadása számos akadályba ütközik.

7752. Korenica (Horvátország). E. F. A név és czim j
világos, olvasható kiírását kéri a kiadóhivatal, akkor nem i
fog megtörténni, hogy Dávid helyett Lajost irjanak — a I

mi különben nöm is valami nagy baj. További tudósitáso
kat az ottani állapotokról szivesen vennénk.

7753. Miklósfalva. G.M. Akifejtett buzgalmat nagy
elismeréssel fogadjuk. Az igért rajzokat s czikkeket kérjük.

7754. Pohorella. P. Az előfizetés után fenmaradt
21 ft. e napokban rendeltetése helyére indul.

7755. Schlatt. G. M. Üdvözöljük a törzsökös társat a
„glédában" s az úristen sokáig tartsa meg épségben azon
családot, mely azt igéri, hogy „mig él és mi is élünk",
mindig szivesen meg fog jelenni a sorban.

7756. M. Pályi. P. G. A ,.süveg" még mindig magán
muzeumunk birtokában van, mert bár több szakemberrel
közöltük, kielégitő felvilágositást róla nem kaphattunk
De azért reményünket még nem vesztettük, s ha csak-
ugyan oly nevezetességnek bizonyul be, mint a minőnek ön
tartja, akkor a n. muzeumban lesz illetékes helye.

7757. Markófalva. O. A czikkek csak elhalasztattak,
de nem fognak mellőztetni.

7758. Héviz. D. D. Hiszen ugy is a megirt czim alatt
jár a lap, rendesen és pontosan. Vagy megakadt volna
valahol?

7759. II. Mária asszonyhoz. Személyesen kézbe-
sitendő s a kapandó jó vagy rosz válasz azonnal zsebre
rakandó. Mi közbenjáróul ily ügyekben nem ajánlkozha-
tunk, ha még tizszer oly jeles volna is ezen versezet, mint
a milyen nem jelesnek találjuk.

7760. Zrinyi Boldizsár. .lőni fog, de csak ugy,
ha — lehet.

7761. Pozsony. Sz. L. Köszönet, a küldeményért. Az
időszerű közleményeket, igen szivesen veszszük, de rajzok
nélkül, mert ezekkel már elkésnénk.

— A Vasárnapi Ujság régibb évfolyamai. Eladó:
A V. TJ. és P. U. következö évfolyamai: Fél évekről:
1854-ik évi júl.- decz. fél évi V. U., 1856-ik évi júl.—
decz. fél éwi V. ü . és P. ü., 1858-ik évi jan.— jún. fél évi
V. U. és P. U. flgész évekről: 1855,- 1857,- 1859,- 1861,-
1862,- 1863,- 1864-ik évekről V. TJ. és P. ü. teljes példá-
nyai kötetlenül, tisztán , rendezve, és hiány nélkü! mind
összesen 40 á. é. fért kaphatók Csurgón Isay Nándor tani-
tónál. Utolsó posta Bodaik,

SAKKJÁTÉK.
288-ik sz. f. — Rakovszky-Vagyon Judittól.

(Pesten.)
Sötét.

c <1 e f
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

283-dik számu feladvány megfejtése.
(Vorwerk E.-től.)

Világos. gőtét.
1. Vfl—c4 dö-«4:
2. d4-d5 cS—d2:
3. Bf3-d3 c4-d3:
4. c2-c4 tetsz. sz.
5. Hg5— fmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Miskolczon : Czenthe József. — -Apáti - Keresztúron:
Szántó J. — Pesten: Cselkd György. — A pesti sakk-kör

Rövid értesítés. Szalacs: Zs. E. A fönnmaradt 80
kr. az ön további rendelkezését várj a.

Hónapi-,5a

hetinap

9
10
l l
12
13
14
15

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
Szomb

Katholikus és

H
Protestáns

naptár
Julius

™ 5 Lukreczia
Amália
Pius pápa
Henrik csász.
Margit szüz
Bonaventura
Apostol, oszlása

A 4 Anatolia
Ilma
Eleonora
Nábor
Ödön
Karolina
Jáczint

HoIdfényváltoKások.

E Tl-N A P T Á
Görög-orosz

naptár
Junius (<5)

27C5Pét.f.bv.
28
29
30

1
2
3

Cyrill
Péter és Pál
12 Apostol
Julius
Sari. B. Assz.
Jáczint vért.

Izraeliták
naptára

Thamuz
15 Anna
16
17 Szór. bőit
18
19
20
ílSab.Dib.

Utolsó negyed 15-kén 5 óra

R.

6.

15
15
15
15
15
15
15
43

p-
45
43
41
40
38
36
34

N
1 '

<s.
4
4
4
4
4
4
4

a p

a
P-

12
13
14
15
16
17
18

(S.
7
7
7
7
7
7
7

p-
57
56
55
55
54
53:
52

perczkor délután

í '3
hossza

6.

8
8
8
8
8
8
8

p-
15
17
19
20
21
24
26

6.

8
8
9
9

10
10
l l

H

P-
5

43
16
47
17
51
21

o l d
nyüg.

<S.

4
6
7
8
9

l l
0

p.
50

7
19
S2
47

2
15

1

TARTALOM.
A magyar kir. udvari főkanczellár (Mailáth György

arczképe). — Jaj öregem . . . Sajka Teréz. — Képek Szi-
bériából- — A budapesti juniusi napokból (képpel). — A
budai városház (képpel). — István főherczeg Schaumburg-
ban (képpel). — llételpatak s a melegforrás. Mitrovits
Qyula- — „Ez a világ a legjobb világ" — a csillagászat
itélőszéke elött. Berky Gusztav. — Trencsénmegye! irók.
— A kőszénpor hatása az emberi szervezetre. —Egyveleg.
— Tárház : Irodalom és müvészet. — Egyház és iskola. —
Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. —
Közlekedés.— Balesetek, elemi csapások. — Mi ujság? —
Adakozások. — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondani-
való. — Sakkjáték. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-utczal.sz.
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HIRDETÉSEK.
1065 (9-12)

SIGL 6.,
gépgyára Bécsben,

IX. Bezirk, Eisengasse Nr. 5,
ajánlja az általa készitett mezőgazdasági gépeit.

ugymint:
Locomobile cséplőgéppel együtt:

egyszerü tisztitó-múvel, kettős tisztitó-müvel
10 lóerőre

4600 5100 4750 5250 ft. a. é.
t'séplögépek emelö-csigaval:

3 4 6 lóerőre, kézi-cséplőgépek

270 300

Garret-féle 13-soros,

350 400 ft. a. é.
Vetógépek:

Hornsby-féle 13-soros,

200 ft. a. é.

Smith-féle széles szórással

400 500 200 ft. a. é.
Nyitvaálló emelé-csigak:

1 2 3 4 6 lóerőre
250 860 360 450 550 ft. a. é.

végett

Örlö-mnlmok , tisztító-malmok. kukoricza-inorzsolók . répametszö-
gépek, szögirányos boronak. szecskavágók stb.

Eredeti angol gépekből saját gyártmányainkkali összehasonlítás
szintén raktár tartatik.

A gépek szilárdsága- s hasznavehetőstígeért jótállás biztosittatik, s különleges
kívánatra a gép itt próbakép mozgásba tehető.

Részletes árszabályokat a legnagyobb készséggel s bérmentesitve bocsátók
rendelkezés alá.

Ajánlom továbbá a már evek hosszu során a legjobb hírben álló telepit-
vényemet. mindennemü álló-gözgépek. gftzmozdonyok. hajógépek, örlo-,
fűrészelő- és olajmalmok elkészitésére; elfogadok továbbá:

Papir- és cznkorgyar. valamint serfözési és köszénbánya! felszerelé-
seket, mühelyek berendezését, szivattyuzó-mtlvek, rézműves munkálatok,
könyvnyomó-gépek stb., és vasöntödéi tárgyak elkészítését.

*Az imént elősorolt tárgyak szemügyre vételével mindenki könnyen meggyőződ-
betik arról, miszerint habár mezőgazdasági gépeim raktára Bécsben a legnagyobb
s tartalomra nézve a leggazdagabb is, a készlet előmunkálataira megkivántató nagy
tőke befektetését feleslegesnek tartom, minélfogva tisztelettel felkérem mindazokat,
kik elébb idézett géptárgyak kivitelével engem megbizni óhajtanának, hogy meg-
rendeléseiket mihamarább hozzám intézzék, mely által azon helyzetbe jutok, hogy
rendkivüli kívánalmaknak is gyorsan és tökéletesen megfelelhetek; a nálam vásárolt,
és hosszabb használat után megrongált gépeket a lehető legrövidebb idö alatt ismét
haszonvehetóvé teszek.

Ez alkalommal nem hagyhatom érintetlenül, miszerint azon cselfogások, melye-
ket egy angol czég itteni fiókrnktára ez eddig vállalataim ellen intézett, — csak is
arra alkalmasak, hogy versenyzésem jelentősége, s azon fokot, mely őneki semmi-
esetre inyére nem lehet — világossá tegye — anélkül, hogy engemet hasonló eszközök
követésére birhatna, a fennérintett czég ezen eljárására jobb és olcsóbb gépek kiálli-
tásával felelek.

Végül azon biztosítással lépek a nagyérdemű gazdaközönség elé, hogy gyárt-
mányaim jósága, szilárdsága, czélszerüsége és munkaképessége felett mindazon
kezességet átvállalom, mely csak egy tisztes üzletczégtöl várható, s kérem, legcse-
kélyebb próbamegrendelés által az itt mondottakról szives meggyőződést szerezni.

Árverési-hirdetés.
1864-ik évi augustus h<5 22-ikén legmagasabbA CSÁSZÁR Ó FELSÉGE

elhatározása folytán a bécsi cs. kir.

KINCSTÁRI PORCZELLÁN-KÉZMU-GTÁR
megszüntetése iránti előterjesztést legkegyelraesebben helyben hagyni méltóztatott.

Ezen legmagasabb elhatározás következtében egyszersmind a Pesten, uriutcza
10. sz. alatt Berrich Engelbert-nél létezett cs. kir. porczellángyári bizományraktár
megszüntetvén, az itt létező porczellán-áruk, árverés utján eladandók lesznek.

A tisztelt közönségnek alkalom nyujtatván ezen, egy évszázad óta kitünő tulajdo-
nairól hirneves bécsi porczellán legkülönnemübb, átalános háztartási, szállodai,
éttermek, kávéházak sat. felszerelésére megkivántató, mint városi ugy vidéki használatra
alkalmas czikkek, névszerint: ét. kávé. thea, ozsona-edény s mosdó készülékek,
virágedények és tartók, alakok, mellszobrok, képek sat. előnyös megszerzésére,
mely összes tárgyak tetsz6s idom, megnyerő diszités és állandó aranyzásuk miatt kitűnők.

Az árverés a főúton Tüköry-féle (ezelőtt Spiegl) házban levő cs. kir. fővámhivatal
5-ik számu raktára helyiségeiben, folyó évi julius 10-dikén kezdődik és után következő
napokon folytattatik.

Ezen ániraktár különösen gazdag választékát képezik: a gyógyszertári, vegy-
tani, fényképészeti sat. czikkek készülékei.

Netaláni további felvilágositások végett a fent kijelelt 5. számu raktárban szóbeli
vagy irásbeli megkereséseket készségesen elfogadván, minden megbizás legkielégitőbben
teljesittetni fog. - Pesten, l>>65-ik évi junius hó 30-án.

A cs. kir. kincstári

1206 (2-3) porczelliÍH-kézmíí-gyár-iítazgatóságtól.

Nagyigmándi szénsavas keserviz-forrássó
és abból készült

PEZSGÖ-POROK
(magyar Seidlitz-porok).

A nagy-igmándi szénsavas-keserviz, mely oldó s kiürítő sós
részeinek dusságát, azok hatását mérséklő és emészthetőségét előmoz-
dító szénsav tartalma által koronázza, méltán a leghiresebb s legelterjedtebb külföldi
keservizeket helyettesíti, s azok behozatalát hazánkba feleslegessé teszi. — E viznek a
az abból készitett sónak átalában beismert jótékony hatása, ugy azon elterjedés, melynek
azok már eddig örvendenek, ösztönöztek engem, miszerint ezen gyógyhatásu szereknek
közönséges használatát minélinkább elősegitsem. — E törekvésemet azáltal hiszem elér-
hetni, hogy én a nevezett sóból pezsgő-porokat is készítek, melyek a gyógyforrás alkat-
részeit magukban tartalmazzák, és hatásukra nézve a világszerte ismert Seidlitz-porokkal
egyenlők.

Egy 25 hárommeszelyes üveget tartalmazó idei töltésű ládaviz, gyógyjavalattal
ellátva 6 ft. 25 kr. — Egy ekatula (12 pár) pezsgő-por használati utasítással 1 ft. 20 kr.
— Egy font gyógysó faszelecczében 'i ft 50 kr.

Készpénz-fizetés vagy utánvétel mellett nagyobb megrendeléseknél jutányosabb
ár szabatik.

CZW Megrendelhetni Rév-Komaromban alulirotnál,
Aradon: Habereger G., Walter és Weisz., Sziklay Antal gyógysz.. — N.-Bányáa:
— Baján: Deutsch Móricz, -- Bonyha- Papp Simon gyógysz., — N.-Becske'rek :
don: Kramolini Józ<ef gysz , —BUDÁN : Kellner Ede gyógysz., — N.-Igmándon:
Iványi János, Iványi M , — O-Bndan: Jas- Pachl Sándor, — ÍV.-Lakon: Lenhard Ja-
sovics M., — B.-Diószegen: Kovács József kab gyógysz., — Nyíregyházán: Bertalan
gyógysz., — Bécsben: Rock Gusztáv ás- Pál gyógysz., — N.-Varad : Bakats József,
ványvizek főraktárában „zum jjrauen Igei ' Pozsony : Pisztory Bódog gyógysz., Lábán
Wildpretmarkt Nr. 6, — Csakvár: Lukács Károly, Pécsen": B. Herczog, — Pápán :
Gyula gyógysz.. — Csuzon: Jezovics Sán- Tscheppen Eduárd, — PESTERI: Jezovics
dor gyógysz., — Csornán : Klebel Ferdi- Mihály gysz., Sztupa György, Kochmeister
nánd, —Debreczen: Csanak József, Zicher- Frigyes, Vágh Lajos, Édeskuthy L , Tunner
mann Hermann, — Eger: Veszélyi János János, Prückler Ignácz, Mórán János, Reiss

yógysz., Bayzath Jozsef, — Esztergom:
Éinczinger János, Brenner J., — Eszéken:
R i S R i h l

Márkus. Morgenstern Isidor, Jákabfy Miklós,
Weisz Flórián, Czeripp Károly, Gyarmathy

Reissner és Schvarz, Richterlgnácz, Hollup G., Ebenführer V., Spuller Ferencz, Luko-
Mihály, Lájpczig János, — B.-Füreden : vics József, — Pétervarad: Lang Mátyás,

ésEllér Gyula gysz., — Gyöngyös: Pásztory
Lajos gyógysz., — Győr: Kautz Ignácz
gyógysz., Lenner Ferencz, Micheller Antal,

— Rzeszow (Galiczia): Schaitter J.
társa, — S.-Alja-Ujhcly: Teich Zsigmond,
— Sz.-Fehérvar: Sav Rezső és Wimmer

Prettenhoffer. Deáky Viktor, — Jolsván : Adolf gysz., — Szeghalom: Kiss Ferencz
Maleter Albert, gyógysz., — Kolozsvártt gysz.,—Szolnokon: ScheftsikIstván gysz.,
(Erdély) : Wolf János gysz., Engel József - - - - —
gyógysz., — Kecskeméten: Mády J., Papp
Mihály, — Kis-Czel : Miszory Ferencz

— Szerdahely : Ehrenreiter, — Sárköz-
Ujlak: Jőrös Ignácz gyógysz., — Szeged:
Schwarz Móricz, Lausevits G.. — Tabon:

gyógysz.. — Levan: Boleman Ede gyógysz., Krebsz Vilmos gyógysz., — Tatában : Szett
j — Mezö-Berény: Nárczisz János gyógysz., ; Antal gyógysz., NirtíttFerencz gyógysz., —
;— Mooron: Netter Ignácz, Gansl Fülöp, Temesvár: Babucsnik Ágost, — Wer-
i — Miskolczon: Csáthy Szabó István gysz., schetz: Blum József, — Vácz: Bodendor-
j dr. Szaoó Ggyula gyógysz., — Mosony: fer József, — Zólyom : Thomka Lajos
Tróján József gysz., — Mohács: Deutsch
Sándor, Bodendorfer József, — M.-övár:

Schitiidthauer Antal,
gyógyszerész a „Megvál tóhoz" Komáromban.

Sorsjegyek részletfizetésre}
1 Credit-sorsjegy 8, 10, 12 ft., — 1 Gőzhajózási sorsjegy 6,8, 10 ft., — 1 Salm-
sorsjegy 2%, 3 ft, — 1 Clary-sorsjegy 2'/2, 3 ft., — i Waldstein-sorsjegy 2, 3 ft.

(Havonkint vagy évnegyedenkinti fizetéssel.)
A részletek mennyisége, a sorsjegyek mindenhavi árfolyamával változik, s már az
első részlet befizetésével az illető tulajdonos a reáesó netaláni nyereménynek

okvetlen birtokába jut.
10 Credit-sorsjegyre 20 évnegyedes részletben 10 ft.
10 J860-Í sorsjegyre 20 „ „ g ft.
101864-i 100ftossj.25 „ „ 6 ft.
20 1864-i 50 ftos sj. 25 „ „ 3 ft.

25 évnegyedes részletfizetéssel 4 ftjával.

Társjátékok:

O

Hogy ha valaki a társaságba belépni akar, az a többi részvevővel mit se törődjön,
s a részletfizetésen kivül csakis a törvényszabta bélyegdij lefizetésére köteleztetik.

Gőzhajózási,
1854-iki,
Salm,
Clary,
Waldstein,

10 darab sorsjegy vételénél 10% engedményeztetik. 1080 03—0)
Gyors és szilárd MW¥~̂ W~fc fM I kT~^ W% á^i k Bank- és pénzváltóüz-

szolgálat biztositása H m , K # i • * í4 j K 1W A léte Pesten, Dorottya-
mellett. I l U l l C J VJLJB1 \JI IM.# utcza,háznégyszög8.sz.

Vidéki megrendelések a leglelkiismeretesben eszközöltetnek.

ígérvények
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, julius
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„ julius
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2
2
2

ft.
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—
—
50
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VALÓDI PAGLIANO-SYEUP,
Girolamo P a g l i a n o flórenczi profeszortól egyenesen ideszállitva,

különböző mennyiségben kapható:
a magyarországi főraktárban TÖRÖK JÓZSEF

* gyógyszerész urnál Pesten, király-utcza 7. szám alatt.
Egy eredeti üvegcse ára 2 ft.

Í W * Az ismételadók igen kedvező engedményben részesülnek. "^KS
E szörp tisztítja a vért, eloszlatja a megromlott nedveket, megritkitja és megjavítja

azokat, következésképen mindazok, kik e szörpöt havonkint két napon át használják, jó
egészségnek örvendnek. E szörp sok oly betegséget meggyógyít, melynél az orvosi szer
ekély javulást eszközölt. " 1169(7 — 12)

PIRN1TZER TESTVÉRÉÉT
pénzváltó- és bizomány-üzlete Pesten, Dorottya-utcza 10-ik szám alatt,

foglalkozik:
1. Mindennemü állam- és iparpapirok, sorsjegyek, földtehermentesitési és elsőbbségi

kötvények, záloglevelek, arany- s ezüstpénznemek, bankjegyek és devisek bevásár-
lásával s eladásával.

2. Magyar bank- és iparpapirok bevásárlásával s eladásával.
8. Mindennemü értékpapírokra! kölcsönadással s az előlegezett összeg vagy egyszerre,

vagy részletenkínt fizethető vissza.
4. Utalványok s hitellevelek kibocsátásával,

szerinti látra.
Európa bármely váltópiaczára, tetszés

6. Lejárt szelvények és kötelezvények beváltásával s kihuzott sorsjegyek leszámíto-
lásával.

6. Kisorsolható mindennemü értékpapírok megvizsgálásával.
7. Működési körünkbe vágó minden megbizások elvállalásával s azok elintézésével,

a pesti, bécsi s kül börzék számára,

a legméltányosb föltételek alatt.
Ajánljuk továbbá értékpapiraink bevásárlását

részletfizetések mellett,
mint azok legkönnyebb beszerezhetési módját. — Az összegek, valamint a fizetési határ-
idők egészen a vevők tetszése szerint osztatnak fel, kisorsolható értékpapíroknál, az első
részlet befizetésével a netaláni nyeremény már a vevőnek azonnal s egyedüli birto-
kába esik.

Kamatozó papirok azonban azon előnyt nyujtják, hogy a szelvények a vevő birto-
kába mennek át, s igy a beszedendő kamatok csaknem azon összeg-többletet, melyekkel
az értékpapírok a napi árfolyam szerint magasbban vásároltattak meg, egyensúlyozzák.

Hogy a t. cz. közönségnek bárminemű sorsjegyek beszerezhetése megkönnyittet-
hessék, s hogy mindenkinek alkalom nyujtathassék, csekély havi részlet-fizetéssel saját
választása szerint egyidejüleg legalább is 5 darab különnemü sorsjegynek birtokába
juthatni, alább következő összeállításokat rendeztünk :

4'/J ft. havonkint: 1 Windischgratz-,Waldstein-,Como-,Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
1 Salm-, Genois-, Windischgratz-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.6

7
8
8%
9
9

lü
1 1 %
12
14
16
18
22
24
30

Különösen előnyösek az általunk rendezett

társasjátékok 10 részesre,
melynél a részvevők mindegyike vagy 20 hó alatt havonkinti, vagy 20 hó alatt '/« éven-
kinti részletben egyenlő öszletet fizet. Az első részlet lefizetése alkalmával a részvevők
mindegyikének részletfizetési levelek kézbesittetnek, melyen az illető 10 sorsjegy föl-
jegyezve vau, s a tagtársak mindegyike tizedrészre mind a 10 sorsjegyre játszik. Az
utolsó részlet lefizetése alkalmával a részvevők mindegyikének egy eredeti sorsjegy szol-
gáltatik ki. Ezen társasjátékok azon elönynyel kínálkoznak, hogy hosszabb idő alatt
10 különnemü sorsjegyre játszik, s végül az utolsó csekély részlet-összeg lefizetése által
egy eredeti sorsjegy birtokábajut.Ajelenre nézve ajánljuk következö társasági biztosító-
leveleinket:

A. 10 hitelintézeti sorsjegyre 7 ft. 60 krjával 20 havi részletfizetéssel.
B. 10 1864-iki 100 ftos sorsj. 5
€ . 10 1864-iki 50 ftos sorsj. 2
D. 10 1860-iki 100 ftos sorsj. 5
E. 10 hitelintézeti sorsjegyre 9
F. 10 1864 iki 100 ftos sorsj. 7
G. 10 1864-iki 50 ftos sorsj. 3
H. 10 1860-iki 100 ftos sorsj. 8
1. 50 Rudolf-sorsjegyre 8
K. Minden ausztriai sorsjegy 4

Az I. alatti társaságban 10 személy 60 különféle Rudolf-sorsjegyre játszik, azaz:
annak 10-ed részére, s az utolsó részlet lefizetése alkalmával a részvevők mindegyike
6 darab eredeti Rudolf-sorsjegyet vesz át.

A K. alatti társaságban 20 személy minden ausztriai sorsjegyre játszik, ehhez járul
egy bádeni sorsjegy, 6'» éven át; az utolsó részlet lefizetésekor a sorsjegyek árfolyam
szerint eladatnak, s az abból bejött öszlet egyaránt felosztatik.

Ezen társaságok bármelyikébe egyesek is beléphetnek, anélkül, hogy egyik rész-
vevő a másikkal törődnék.

Ezen összeállításoknál s egyátalában részlet-fizetésekrei eladásoknál, a sorsjegyek
a napi árfolyam szerint számittatnak 6% hozzáadással évenkint és V«'/o provisio.

Még arra is bátrak vagyunk a t. cz. közönséget figyelmeztetni, hogy kívánatra
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e8y negyedévi részletfizetéssel.
egv negyedévi
egy negyedévi n

egy negyedévi „
havonkinti „
egy negyedévi „

különnemü sorsjegyeket állítunk össze, s azokat tetszés szerinti határidőre történendő
részletfizetésekre áruba bocsátjuk, melyet különösen alakuló magány sorsjegy-társula-
toknak ajánlunk.

0 ^ " Más pénzváltó-házak által — részletfizetési üzleteket illetőleg —
hirdetett kombinátiók, általunk is eszközöltetnek, s az erre vonatkozó kérde-
zésködésre gyors kivitel biztosittatik.

ÍGÉRVÉNYEK

, 1 1864-ki 50 ftos, Pálffy-,Genois-,Windischgratz-, Keglevich-sorsj.
, 1 4% trieszti 50 ftos, Como-, Pálffy-,Waldstein-, Rudolf-sorsjegy.
, 1 1839. 50 ftos, Salm-, Pálffy-,Windischgratz-, Keglevich-sorsjegy.
, Eszterházy-, Clary-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
> 1 4% gőzhajózási, budai,Waldstein-, Windischgratz-, Rudolf-sorsj.
, 1 1864-ki 100ftos,Pálffy-,Waldstein-,Windischgratz-,Keglevich-sj.
, 4°/o trieszti 100 ftos, Salm-, Genois-, AValdstein-, Rudolf-sorsjegy,
i 1 hifel, 1864-iki 50 ftos, Salm-,Waldstein-, Keglevich-sorsjegy.
, 1 1860-iki 100 ftos, 1864-ki 100 ftos, Salm-, Genois-, Rudolf-sorsj.
, 1 hitel, 1860-ki 100 ftos, 1864-iki 50 ftos, Salm-, Rudolf-sorsjegy.
, 1 4% 1854-i 250 ftos, 1864-i50 ftos, Clari-,Waldstein-,Keglevich-s.
, 1 hitel, 1860-iki 100ftos, 1864-iki 100 ftos, 1839-iki 50 ftos sorsj.
i, 1 1839-iki egész, Salm-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
„ 5% 1860-iki 500 ftos, 1864-iki 50 ftos, Genois-, Clary-, Rudolf-sj.

Részletes sorshúzást t nök. valamint részletfizetési program ra ok ingyért szolgáltatnak ki.

mindennemü sorsjegyekre és minden sorshúzásra, nálunk legjutányosb áron kaphatók.
Az 1864-ik évi deczember l-jén történt 1864-iki sorsjegyek kisorsolásánál a 808-ik
sorozat huzatott ki 1—50 számmal, s Ígérvényekre általunk adatott ki — 2000, 1000,
400 stb. nyereménynyel.

£ZgT~ Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek és azok postai
utánvét mellett is eszközöltetnek.

( £ y Bizományosoknak, részletfizetési leveleink s ígérvényeink eladásánál a lehető
legnagyobb kedvezmény biztosittatik. 967 (18 —52)

A magyar földhitelintézet
sorsolás alá esö 51/* %-os záloglevelei

oly értékpapírok, melyeknek összegei földbirtokra elsö helyen történt betáblázás által biztositva, s hivatalos
kimutatások szerint két-háromszoros értékü jelzálog által fedezve vannak.

'E jelzálogi biztosítékon kivül kezeskedik még a záloglevelek biztosságaért:

az intézet alapítványi tökéje, — a tartalék-alap, — a törlesztési alap,
kölcsönös jótállása

az intézet valamennyi adósának, kik egyetemlegesen, egy mindnyájaért és mindnyája egyért, egész ingó és ingatlan
vagyonukkal kezeskednek a záloglevelek birtokosainak az intézet kötelezettségeiért.

A záloglevelek, melyek 34'/« év alatt, félévenkinti nyilvános sorsolás utján teljes névértékök szerint visszafizet-
tetnek, 1000, 500 és 100 ftra szólnak, ö'/s %-kal kamatoztatnak, s a jelenlegi árfolyam szerint évi 7 %-ot jövedelmeznek,
nem számitva bele azon töke-nyereményt, mely a teljes névszerinti értékben visszaváltás folytán a vásárlási ár és a
névérték közötti különbözetnél fogva a vevő javára esik.

Minden záloglevél félévi kamatszelvényekkel van ellátva, melyek évenkint kétszer, és pedig máius és november
I-ső napján, minden adólevonás nélkül, váltatnak be, s pedig nemcsak Pesten az intézet pénztáránál, hanem minden
európai börzepiaczon, valamint azon kereskedő-házak által is, melyek a záloglevelek eladásával foglalkoznak.

A záloglevelek legfelsőbb rendelet szerint

á r v a p é n z e k , a l a p í t v á n y o k ,
s egyebek biztositására is fordíthatók, különösen pedig alkalmasak

biztos tőke-elhelyezések és az aggkor biztositására,
miután föltétlen biztositékot, s most vásárolva,

7° o évi jövedelínet és biztos tökenyereményt
nyujtanak.

, S^ 1 * Az emlitett záloglevelek, a napi-árfolyam szerint, kaphatók PESTKX: Malvieuv C. J.. Wahrinann és Ka
• A°U1 l e s t v é T e k czimü kereskedő-házaknál; - BKCSBE*: M. Schnapper, Johann Ribarz, L. Kpstein uraknál: —

videKen: a Magya r biztositó-társaság főligynökségeinek legnagyobb részénél; bérmentesítve küldőit pénzért azonban
posta utján macától az intézettől is megszerezhetők. 1083 (8—0)

Juh-eladás.
Néhai Vágó Antal hagyatékához Kocsér

pusztán (N.-Kőrös mellett) a pusztabiró
közbejöttével bármikor megtekinthető 300
darab ürü, 300 anya és 150 db. l ' / 8 éves
juh szabad kézből eladó. A megkeresések
vagy ajánlatok Jász-Apítira özv. Vágó
Antalnéhoz intézendők. 1201 (1)

Titkos

BETEGSÉGEK,
ujonnan keletkezettek

8 nap alaff
minőségre nézve

48 óra alaít
meggyóg-yittatnak

dr. Fux J.
23 év óta fenálló rendelési intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságá-

ban háborgattatnék.
Rendel: d. u. 1—4 óráig.

Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leg-
gyorsabban eszközöltetnek.

Lakása: Király-utcza, 24. sz a. I-ső
emelet 1193 (1—12)

Haszonbérlés.
Dobóczky lgnácznak Heves mezőváros

határában fekvő tagositott cs Pély helység
határbeli időközben okvetlenül tagositandó
részbirtokai J867 január 1-sejétől kezdve-
hat vagy több évre haszonbérbe adandók
levén, a bérleni vágyók a Hevesen lakó tulaj-
donossal értekezhetnek. 1196 (1—3)

t
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Pesten, felduna-sor 52., 53. sz.,
királyi kizárólagos szabadalmazott

gépkoczkatalaj-gyárának
főraktára

létezik

sii:ili ilu:il u\o\\u\
papirkárpit-táráhan, a lánczhidnak átellenében Pesten,

a hol mintatáblák megtekinthetők, valamint rnjzok és árjegyzékek kívánatra kiszolgáltatnak. Ezen főraktárban koczka-
talajok és az oly igen kedvelt amerikai padozatok nagy mennyiségben és bőséges választékban kaphatok, melyeknek szilárd

és tökéletes száraz fából készitett kitünő minőségeért a gyár tulajdonosai

két évi jótállást 1094 (11 — 12)

nyujtanak. — A főraktár a megbízásoknak legpontosabbra szabott gyári-árak szerint felel meg, a koczkatalajok lerakását
átvállalja, s pedig mind Pesten, mind a vidéken az árjegyzékben közelebbről érintett feltételek alatt.

Bérbe adandó

angol gőzcséplök
iránt

szóbeli vagy levél általi megkeresésre érte-
sitést ad

VIDATS ISTVÁN
gépgyára Pesten, két nyul-uteza 8. sz.

1194 (1-3)

PÁLYAZ1T.
Szatmármegyében, az Avas-Marosfalvai

vasgyártársuláda- egyletnél ürességbe jött
egy sebészorvosi állomás, évi fizetése 200 ft.
o. é , szabad szállás, 6 • öl fa. A praxist
helyben a nem egyleti tagoknál, ugy a vidé-
ken 1 napi járó földön gyakorolhatja.

A kérvények, törv. másol, diplomával el-
látva, négy bét alatt ezen gyárigazgatóság-
boz beküldendők.

Avas-Marosfalva, 1865. junius 30-dikán
A vasgyár-igazgatóságtól

MOSER MÁRTON,
igazgató. 1204 1—3)

Erczkoporsók főraktára

IBESCHORNER A. M. és TÁRSA
elsö k. kizár. szab. gyárából

Pesten, kis-hitliitcza, a ..vntlászküri" mellett.

Ezen, minden hitvallásnál használható érezkopoi\*ók csélszerübbek, tartósabbak,
K szebbek és nem drágábbak a fakoporsóknál; nagy választásban, felnőttek szamaras

: csekély áron 20, 25, 30, 4O — 5O frt. stb., kaphatók gyermekek számára, 4, 5,
£ 8 — 20, ftért, továbbá gazdagon ékesített disz-ércz-koporsók kettős fedéllel lég-

! mentesen zárhatók 100, 200 — 250 ft. darabját ajánl a fenvezett főraktár mind
! azoknak, kiknek szomorú kötelességük, drága halottaikat méltó és kegyeletes

E módon eltakaritani.
Ezen ércz-koporsóknak tartósságuk és olcsóságuk mellett még azon nagy

! előnyük van, hogy azoknak használása által a hulláknak oly kellemetlen átázása
| egészen mellőztetik, és a koporsó bezárása minden zaj nélkül a legcsendesebb módon
• egy kulcscsal történik.

t\ A holtak épitett kriptákbani eltakarításánál az eddigi fakoporsók éppen nem
| czélszerük, mert a temetőben levö épitett kripták természetük szerint nedvesek, mi

által a fakoporsók a hullákkal együtt gyorsan rothadásba mennek á t ; a mi pedig
> nem czélja az oly költséges családi kriptáknnk. Ennek mellőzésére nincs más mód,
[mint érczkoporsókat választani; azok a hullák átszállitására is nagyon czélszerüek,
' és ajánljuk szolgálatunkat a hullák átvitelére sirokból kriptákba sat-
| A halottak átvitelére távolabb nyughelyekre ezen érczkoporsód nélkülőz-
i hetiének; azok illyen alkalommal,ha kivántatik,légmentesen elzárhatok.Egyeszers-
[ mind átvesszük a hullák elszállítását minden irányban.

Mindennemü szcmffidelek, koporsópárnák és mátráczok, virágok nálunk
| a legolcsóbb gyári áron kaphatók.

Megrendelések a vidéki városokban és helységekben történő
| halálozásoknál azonnal teljesittetnek, és a megrendelt tárgyak a legkö-
| zelebbi vasuti vagy gőzhajózási állomásra küldettnek ugy, hogy távirat
Sutján történt megrendeléséknél a küldemények 30 mérföldnyi távolságra
$ a temetéshez még jókor érkeznek. 1093 (4—10)

LISZKAI F. PEZSGŐ-BORKÖVE.
E pezsgő-borkőnek számtalanok által való használata, s azon sikeres jó eredmény,

melyről mindenki tanuskodhatik, ki csak ez egyszerü pezsgő-porokat igénybe vévé,
inditott arra, hogy a nagy közönségnek tudomására juttassam, ama buzgó óhajtással,
hogy mindazon szenvedő embertársaimon segíthessek általa, kik akár az aranyér kelle-
metlen bántíilmaitól gyötörteinek,akár gyomorgyengeségben, avvagy gyakori csömörben,
sárgaságban, tartós fejfájásban, sérvésben, s mindazon bajokban szenvednek, melyek a
gyomor defektusai által idéztetnek elö.

E pezsgö-borkö kiemelendő előnye az, a mi az ugynevezett finnyás-betegekre igen
kedvező: hogy a Sz. ídlitzi pezsgőknél nagy mértékben kellemetesebb izöek, köny-
nyebben bevehetók és sikeresebb hatásuak! — mely állításról egyébiránt tanúskod-
janak a maga idejében mind azok, kik használandják.

§&~Kaphatók egyedül B.-Uj v á r o s o n , Debreczen mellett, a „sz. háromsághoz"
czimzett gyógyszertárban.

6 adagos csomag ára 15 kr.. _ 12 adagos csomag 80 kr., használati uta-
sítással.

Í W * Mindazon t. cz. gyógyszerész, avvagy kereskedő urak, kik e pezsgAborkö-
porokat bizományba venni kivánják, tessenek íevélben nálam jelentkezni, s részükre

±iz száztólit leengedek készpénz-fizetés mellett. H9ő (1 — 5)

B e k ü 1 d e t e t t.

Dr. Popp J. G fogorvos Anatlierin-szájvize.
Azon t. cz. közönségnek, mely a nyári évszak folyama alatt utra vagy külföldi

fürdőre kelni akár. ajánljuk itthelyt a forrásnál, hogy lássa el magát dr. Popp-féle hir-
neves Anatherin-szájvizével,hogyha annak valódiságáról s hathatósságáról meggyőződést
szerezni óhajt, mert daczára a sok szabadalomnak, multra és védjegynek, mégis sok
hamisitás fordul elö. Minél nagyobb egy elismert gyártmány után a kérdezősködés,
annál nagyobb et őt vesz azon a kuruzsolás, minélfogva bátrak vagyunk az illetőket arra
figyelmeztetni, hogy az Anatherin-szájvize a bel-és külföld azon raktáraiban kapható
csak valódi minőségben, melyek időről időre a hirlapokban közölve vannak.

Hogy épen a Popp-fVle Anatherin-szájviz hathatóssága a fogak és szájra nézve
fölülmulhatlan . arról eléggé keze:kednek a legjelentékenyebb személyiségek bizo-
nyitványai.

Mely ezen hirnevet szilárd alapra fekteti, az, hogy nemcsak azok, kik ezen Popp-féle
Anatherin-szájvizet használják, annak dicső voltát elismerik, hanem a legelőkelőbb
orvosi egyéniségek is ezen Anatherin-szájvizet minőségre nézve kitünőnek tartják s
bizonyítványaikkal támogatják. A keletkezési forrástól messze a határon túl, az osztrák
birodalmon kivül a Popp-féle Anatherin-szájviz utat tört magának, Franczia-, Angol- és
Oroszországban a Keleten és Amerikában elterjedve naponkint ujabb fogyasztókkal
találkozik. A kik ezen vizzel száj s fogaik ápolását megkezdik, azok jótékony hatását
érzik, s kiki magának tulajdonítsa, hogy ha ezen szájvíz nélkülözése által száj s fogaikat
elhanyagolják. Az Anatherin-szájviz nem fényüzési czikk, melyet a nyerészkedés a hiúságra
kigondolt, hanem az egy egészségi gyógyszer, mely a művelődésben minél előbbre halad,
annál átalánossabbá kell válnia. 1203 (1—3)

!\T a g y

raktári helyiségek adandók bérbe.
Az aratás közeledvén, a kereskedést, üzó t. cz. közönség a m. t. Akadémia palotája

alatti 227 négyszeg ölet tartalmazó száraz, világos, és a rakparttal két alagut által
összeköttetésben levö raktári helyiségekre figyelmeztetnek. Ezen raktárak vagy egészben
vagy részletenkint egy vagy több évre bérbe adandók. Közelebbi tudósitást nyerhetni
az épitési irodában, az Akadémia palotájában I-ső emelet. 1207 (1 0)

Heckenast Gusztáv kiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4. sz.)
megjelent és kapható:

KÜLÖN FÜGGELÉK
az ideiglenes törvénykezési szabályokhoz.

Ideiglenes sajtórendszabályok.
(Tartalom : 1865. junius 8-ki k. kir. leirat. — Birósági utasitás. — 1852-ki sajtó-

. . rendtartás).
Hiteles kiadás.

Nagy 8-rét (46 lap). Borítékba füzve 4 0 kr. — Postán küldve 50 kr.

A PATKÁNYOK ÉS EGEREK
biztos é$ gyors kiirtása

egy csász. kir. kizár, szabadalm. irtószer által. — Gyertya-alakban 1 darab ára 50 kr

Valódi minőségben kapható:
PESTEN: Török József gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik sz. a.,

továbbá:
Csáktornyán: Kárász A. — Keszthelyen: Wünsch F., — Kolozsvártt: Wolf J- —
Pozsonyban: Scherz Fülöp. — Sopronban: Pachhofer, — Varasdon: Halter D. F., —

Verőczén : Biisz J . K. uraknál. 1150 (6—12)

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

29-ik szám. Tizenkettedik évfolyam.

Pest, julius 16-án 1865.

Elöfizetési föltételek 1865-dik évre : a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai 1'Jdonságokat illetőleg, 1863. november l-töl keidve : Egy, négyszer hasábzott petit tor ára, vagy annak helye egyszeri igtatísnál 10 krt>»;
bárom»or- vagy többszöri igUtisnAl csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg ea Altenában : Haasenstein és Vogler. — M.-Frankfuribau :
Otto Molllen ét Jargcr könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — és Pesten : a kertész-gazdászati ügynökség is. Józseftér, l l . sz. a. Bélyeg-díj, külön minden igtatás után 30 ujkr.

A hazánk politikai viszonyaira nézve
örvendetes hirek és események sorában, me-
lyek Ö Felsége budapesti utját megelőzték
s követték, gyakran halljuk emliteni gróf
Eszterházy Mór nevét. Minden jel oda mutat,
hogy a bécsi kabinet e minisztere régóta
arra használja fel egész befolyását s erejét,
hogy a minden áron czentralizáló miniszte-
rium keblében (melynek ö tárcza nélküli
tagja) oly válságot idézzen elő, mely mind a
birodalom javára, mind különösen hazánk
jóllétére üdvös következményű lehessen.
Ezen miniszterium elbocsáttatása és az uj
fökanczellári kineveztetés által
az első nagy lépés, mely e vál-
sághoz vezet, már megtörtént,
s azon reményt táplálja most
az egész ország, hogy a köz-
figyelemmel és helyesléssel ki-
sért kezdeményezés a haza bol-
dogságának egy uj és állandó
alapkövét fogja képezni. ••'-:

Valóban áldanunk kell a • ?/f
gondviselést, mely minden ne-
héz időkben, midőn a haza sorsa
válponton állott, adott nekünk ;.
fennkölt lelkü s tiszta ér-
zésü férfiakat, kik emelkedet-
tebb szempontból nézvén a dol-
gok folyását, hivatva érezték
magukat arra, hogy az egymás
ellen törő vagy egymással meg-
egyezni nem akaró elemek kö-
zött a közvetítő szerepét elvál-
lalják s az engesztelés, kibékités
és az érdekek kölcsönös mél-
tánylásának nagy munkáját siet-
tessék. Az ösi Eszterházy család-
ban, melynek tagjai többnyire
épen oly közel állottak a trón-
hoz, mint a nemzethez, a mul-
tak történetében gyakrabban
találunk ily közvetitési szerep
egyes példáira. Talán egy ma-
gyar család sincs, mely any-
nyi különböző pályán oly sok
és kitünö egyént tudna felmutatni, mint az
E szterházyaké. Ha az egyházi pályát nézzük,
ott találjuk a szegények mesés bökezüségü
pártolóját, gr. Eszterházy Imre esztergomi
érseket (1725-1745) s gr. Eszterházy Károly
egri püspököt (a mult század végén); ha a
polgári főméltóságokat tekintjük, ott látjuk

Gróf Eszterházy Móricz.
a két nádort, Eszterházy Miklóst (1625.) és
fiát Pált (1681 — 1712); Eszterházy József
országbírót stb.; ha a katonai vitézséget
keressük, ott van a Vezekény alatt a tö-
rök ellen harczolva elesett négy Eszter-
házy (László, Ferencz, Tamás és Gáspár,
1652), ott van Eszterházy János, Miklós,
Zsigmond, kik Eszterházy Pál nádor zász-
lója alatt Budavár visszavételénél küzdöttek
(1686), ott van Eszterházy Antal és Dániel,
kik Rákóczy Ferencz hadvezérei voltak; s
ha végre a diplomatiai pálya ügyességet és
finom szellemet igénylő pályáján tekintünk

G R Ó F E S Z T E R H Á Z Y M Ó R I C Z.

szét, ismét az újabbkori Eszterházyak sorá-
ból kellene több nevet említenünk ; söt még
az irodalmi munkásság is megtalálta köztök
hiveit, mint ezt a két nádor hátrahagyott
számos jeles müvei bizonyitják, melyek a kö-
zelebbi években Szalay László rendezése mel-
lett diszes kiadásban ujra világ elé bocsát-

tattak. A 17. és 18-ik század belháboruiban
az Eszterházyak, különösen a két nádor,
Miklós és Pál, gyakran voltak azon helyzet-
ben, hogy a trón és nemzet egyforma biza-
lommal viseltetvén irántuk, a kiegyenlítés
nehéz müvét sikeresen oldották meg. A dy-
nasztikus érzelem és hazaszeretet szerencsés
vegyülete volt bennök azon hatalmas erő,
mely a legszélsőbb eltérések kiegyenlítésére
képessé tette őket.

E nagytekintélyű ösi családnak egyik
méltó utódja azon férfiu, ki iránt lapunk
mai számában elismerésünk csekély adóját

kivánjuk leróni. Gróf Eszterházy
Móricz gróf Eszterházy Miklós
nádornak a íraknői ágon leszár-
mazott egyenes utódja. Született
1807. szepr.23 an; atyja az egy-
kori jobbágyok elött még most
is áldott emlékezetben álló, nagy
kegyességü földesur gr. Eszter-
házy Miklós, anyja Roisin Fran-
Qoise marquisnö volt.

Gróf Eszterházy Móricz első
ifjusága óta a diplomatiai pá-
lyára készült s az elsö gyakor-
lati alkalmazást Metternich her-
czeg kabinetjében nyerte, hol a
mai osztrák külügyminiszterrel,
Mensdortf-Pouilly gróffal egy-
időben szolgált s a két fiatal
tehetség annyira kitünt, hogy
már akkor átalánosan Metter
nich hg. egykori utódjaiul te-
kintettek. Később mint követ-
ségi titkár működött több kül-
földi udvarnál, utóbb Hollandiá-
ban, Berlinben, s több más né-
met udvarnál mint követ, végre
a római kúriánál mint nagykö-
vet képviselte az osztrák csá-
szári udvart. Rómában maradt
mindaddig, mig báró Bach a ró-
mai kúriával az azóta sok pa-
naszra alkalmat szolgáltatott
„konkordátumot," még pedig a

nagykövet előleges tudta és meghallgatása
nélkül, megkötötte. Ez időben (1856.) nagy-
követi állomásáról lemondott s haza jött,
hol fehérmegyei gesztesi szép uradalmában,
Csákvárott, a közügyektől távol, csendes
magán életet élt,

A bekövetkezett mozgalmas idők őt


