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Uj előfizetési fölhívás

MAGYAR SAJTÓ
nagy politikai lapra.

Elöfizetési föltételek:
Postán küldve:

3 hóra (Anjsnsfus—Október) . . . i . • 2 ft. 5 0 kr.
6 hóra (1865/66. Aug .-Január ) 5 ft. — kr.

Buda-Pesten házhoz hordntva az elöfizetési árak ugyanazok.
A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.

A „Magyar Sajtó44 kiadó-hivatala
("egyetem-utcza 4-ik szám).

Sorsjegyek részletfizetésre;

Társjátékok:

1 Credit-sorsjegy 8, 10, 12 ft,., — 1 Gózhajózási sorsjegy 6,8, 10 ft., — 1 Salm-
aorsjegy 2'/a, 3 ft., — 1 Clary-sorsjegy 2'/«, 3 ft., — 1 Waldstein-sorsjegy 2, 3 ft.

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

okvetlen birtokába jut.
10 Credif-sorsjegyre 20 évnegyedes részletben 10 ft.
10 l86"-i sorsjegyre 20 „ „ 8 ft.
10 1864-i 100 l'tos sj.25 „ „ 6 ft.
20 1864-i 50 ftos sj. 25 „ „ S ft.

25 évnegyedes részletfizetéssel 4 ftjával. • 3Mi
Hogy ha valaki a társaságba belépni akar, az a többi részvevővel mit se törődjön,
8 a részletfizetésen kivül csakis a törvényszabta bélyegdij lefizetésére köteleztetik.

Gőzhajózási sorsjegyre 4 ft. — kr.,
1854-iki „ „ 6 ft. — kr.,
Salm „ „ 2 ft. 50 kr.,
Clary, „ julius 80-án, 2 ft. 50 kr, 1 «> Jí
Waldstein, „ julius 15-én, 2 ft. — kr ,

10 darab sorsjegy vételénél 10% engedménygztetik. 1225 (1—0)

Gyors «s szilárd f f f l W\ I T T I f^ f | f] k B l í n k - é s pénzváltóüz-
szolgálat biztositása • • B̂  J 6 » # i l l l ^ j l l l Y IM l e t e pesten. Dorottya-

mellett. 1 I U 1 I f j J L F U I t \M i l * utcza.háznégyszög3.sz.
Vidéki megrendelések a leglelkiismeretesben eszközöltetnek.

ígérvények j
(Promessen) [

Köszönetnyilvánítás.
Én a pesti biztositó-társulat pécsi föiigynökségérél szöleim idei termését biztosit-

ván, e biztositás után már másnap, nzaz f. hó 12-én a termés az akkori jégesö által kárt
szenvedett. Daczára hogy a biztositási kötvény még kezemben nem volt, a pécsi föügy-
nök ur káromat felvetette s megtérítette.

E szilárd gyors és készséges eljárásért ezennel elismerésemet nyilvánítva, jó lélek-
kel ajánlhatom szölógazdáink figyelmébe az érintett pesti biztosító-intézetet, melynek
főügynöke, Hartmann A n t a l ur, a károsodottak érdekét ritka részrehajlatlansággal
karolja fe). miért is köszönetünket megérdemli. — Pécs, 1865. julius h<5 16-án.

i2ig (i) lláiiH'ay Simon.

Csak 4 forint fizetendő
azok részéröl, kik az általunk 20 részvevőre alakított sorsjegytiírsulatbin ré«zt venni
óhajtanak, 20 db. ausztriai sorsjegyre 1 35 forintos badeni sorsjegy hozzáadásával,
melyekre évenkint

3 8 h u z á s e s i k .
25 évnegyedenkinti részletbefizetés után 4 ftjával egy részletjegyre az összes sors-
jegyek a 20 részvevők birtokába jutnak. Bélyegdij e^yazermindenkorra 68 kr.

Ajánljuk továbbá részvény-jegyeinket 20 hitelintézeti sorsjegyre 25 evnegye-
denkinti részletfizetéssel 8 forintjával. Bélyegdij egyszermindenkorra 1 ft. 30 kr.
10 db. 1860-iki és 10 darab 1864-iki 100 forintos sorsjegyre, 25 évnegyedenkinti
részletfizetéssel 6 ftjával. Bélyegdij egyszerrnindenkona 90 kr. E sorsjegytársu-
latokban egyenkint mindenki beléphet, anélkül, hogy egyik részvevő a másikával
törődnék.

MORGENSTERN A. és TÁRSA
pénzváltó-irodája Pesten, nagj hid-utcza 9. szám alatt.

_ _ Levélbeli megrendelések gyorsan teljeaittetnek; részletes programmok
kívánatra ingyért szolgáltatnak ki. 1224 (1—0)

Marhabetegség és marhavész ellen,
mely a forró nyári-időben a szarvasmarhák, sertések s még a lovak közt is nagy mérték-
ben dühöng, a KORNEUBUKGI MARHAPOR, mint házi-óvszer a legnagyobb

sikerrel alkalmazható, s valódi minőségben a következö czégek által rendelhető meg :
PESTEN Török József gyógyszerésznél, király-utcza 7. sz., Thalmayer A. cs társa,
Halbauer testvérek, Glatz J., - BUDÁN: az udvari gyógyszertárban, Aradon:
Probst F. J., Tones és Freiberger, — Brassóban: Heszheimer és társa, Gyertyánffy é>
fiai, — Debreczenben: Bignio ,T., Csanak J., — Detlán : Braumüller, — Eperjesen:
Zsembery J., — E«zékrn: Deszáthy J., — Esztergomban: Burbrauer C. J., —
Egerben: Tschögl J., — Gyöngyösön: Kocziánovich, — Kassán: Novelly A.,—
Kolozsvártt: Wolf, — Komáromban: Belloni A., Zicgler és fia, — Mohácson: Kögl,
— Nagyvaradon: Janky A., — Nagy-Kanizsán: Feszelhofer és Rosenberg, — Pan-
csován. Rau^chan és fiai és Gráf,— Pozsonyban: Scherz F., Hackenberger testv.,
Waritsek, Kovác.-' J., — Rozsnyón: Posch J., — Sopronban: Pachofer L., Müller P.,
Mezey A, — Székesfehérvárt!: Legmann A. L., Kovács P., — Szegeden: A'gner, —
Selmeczcn: Dimák, Zelenka, — Szepesvarailyán: Fest J.B , — Szolnokon: Scheftsik
István, — Sziszeken: Dietrich A , - Temesvárit: Maxer és Saüer A., BubusDÍk, —
Trencsénben: Kulka és Weisz, — Vátzon: Bodendorfer, — Varazsdon: Halter F. és-

Koterba. — Veszprémben: Lang J. és Tuszkau M. 1151 (4—9)

A magyar földhitelintézet
sorsolás alá esö 5% %-os záloglevelei

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

E jelzálogi biztosítékon kivül kezeskedik még a záloglevelek biztosságaért:

az intézet alapítványi tökéje, — a tartalék-alap, — a törlesztési alap,
kOIcsönOs 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 31'/. év alatt, félévenkint! nyilvános sorsolás utján teljes névértékök szerint visszafizet-
tetnek, 1000, 500 és 100 ftra szólnak, 5'/» %-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 május és november
1-sö napján, minden adólevonás nélkül, váltatnak be, s pedig nemcsak Pesten az intézet pénztaránál, 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 ,
8 egyebek biztositására is fordíthatók, különösen pedig alkalmasak

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

7% évi jövedelmet és biztos tökenyereményt
nyujtanak.

8 ^ * Az emlitett záloglevelek, a napi-arfolyam szerint, kaphatók PESTEN: Malvienx C. J., Wahrmann és fia
Báron testvérek czimü kereskedő-házaknál; - BÉCSBEN: M. Schnapper, Johann Rlbarz, L. Epstein uraknál; —
vidéken: a Magyar biztositó-társaság fóügynökségeinek legnagyobb részénél; bérmentesítve küldött pénzért azonban
posta utján magától az intézettől is megszerezhetők. 1083 (11—0)

PÁLYÁZAT
tanítói állomásra.

A győri ágost. evang gyülekezet részérőí
a III. és IV-dik elemi osztályu 500 ft. évi
fizetés, 2 öl kemény és 2 öl lágy tiizelő fa,
ugy szabad lakás illetményével egybekötött
tanitói állomásra pályázat hirdettetik. A
megválasztandó köl éles leend egyszersmind
a vasárnapi iskolában is külön díjazás mel-
lett tanitani s állomását még folyó évi szep-
tember hó l-sej(in elfoglalni.

A pályázni kivánok felhivatnak, hogy
szakképzettségükről szoló bizonyítványok-
kal ellátott folyamodványaikat legfeljebb
folyó évi augusztus hó 10 kéig alulírotthoz
beküldeni el ne mulaszszák. — Győrött,
julius 9-én 1865.

PERLAKY DÁNIEL,
a györi ágost. evang, gyülekezet fel-

ügyelője. 1217 (3—3)

Bérbe adandó

angol gőzcséplök
iránt

szóbeli vagy levél általi megkeresésre érte-
sitést ad

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

1194(2—3)

Zongora.
Egy, még igen keveset átjátszott 7 nyol-

czadfogásu s jó hangzatú szárny-zongora-
eladandó, Kerepesi-ut, Zeilinger-féle házban,
I-ső emelet 12. sz. a. ajtd. 1227 (1-3)

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

Tizenkettedik évfolyam.32-ik szám.

Pest, augusztus 6-án 1865.

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

O Hirdetési dijak, a Vasárnapi ujság és Politikai l'j donságokat illetőleg, 1863. november l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott p.-tit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba j
háromszor- vagv többszöri igtatásnál csak 7 krba számitutik. - Külföldre nézve kiadó-hivatalunk száraára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altoaában : Haaseustein és Vogler. - M.Frankrurtban:
Otto Mollieii és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos. - és Pesten: a kertész-gazdászati ügynökség is. József-tér, 14 sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

D r . B u g á t P á l .
(1793-1865.)

A nagyszerü hadjáratban, mely a ma-
gyar nyelv uj birodalmának meghódításáért
Kazinczy vezérsége alatt folyt, egy fö dan-
dárt, a természettudományok dandárát azon
férfiu vezette, kinek arczképét ime közöljük:
Bugát Pál. Ama hősök egyike ö, kik nyel-
vünk területéről a betolakodott idegen és
Ízléstelen kifejezések légióit elűzték, s azt
derék magyarokkal népesítették meg.

Bugát müködésének java több mint egy
embernyommal mögöttünk van, s részben
ez az oka, hogy a mai nemzedék szinte nem
is tudja már, mi az voltakép, a
mit Bugátnak köszönhet. Régi
bajnok, a kit az uj kor inkább
nevéről ismer, mint tetteiről. —
Egyike a Magyar Akadémia ős
tagjainak, kik kőzül jelenleg már
csak hárman vannak életben,
Bitnicz, Gebhardt és Toldy.

Bugát 1793-ban ápril 19-kén
Gyöngyösön született. Az orvosi
tudományokat a pesti egyetemen
elvégezvén, 1818-ban tudorrá
lett. Már a következö évben ta-
nársegédképen müködött, 1822-
ben pedig az orvosi kar tagjául
vétetett föl. A következö két év
alatt, 1823-ban és 1824-ben, há-
rom felföldi városunkban, Baka-
bányán, Selmeczen és Bélabányán
— mindenütt csak nehány hóna-
pig— főorvoskodott, s még 1824-
ben visszakerült Pestre, hogy azt
többé el se hagyja. Az 1824/5-iki
tanév elején ugyanis az orvosi
egyetem egyik tanárává nevez-
tetvén ki, megnyilt előtte a tér,
helynek mivelését élete fölada-
tául tüzte ki. E föladat nem volt
csekélyebb, mint meghonositani
a magy a r nyelvet az orvosi és
átalában a természeti tudomá-
nyokban, meghonositani azt a
tudomány csarnokaiban is, elöször neveze-
tesen a magyar egyetemnél. E nagy fölada-
tot Bugát fényesen meg is oldotta.

Számos idegen tankönyvet ültetett át
a magyar irodalomba, 1831-ben megin-
ditotta, Toldyval, s folytatta késöbb Flór-
ral, az elsö magyar orvosi folyóiratot, az
Orvosi Tárt; 1833-ban, ugyancsak Toldy-

val, orvosi szókönyvet adott ki, résztvett
az akadémiai Zsebszótár szerkesztésében.
1843-ban pedig fő munkáját, a Természettu-
dományi Szóhalmazt bocsátotta közre.

A természettudományok mivelését elő-
mozdítandó az egyetemen és akadémián ki-
vül is — mely utóbbinak fölállása óta rendes
tagja volt — külön társulatot indítványo-
zott, mely mint Magyar Kir. Természettudo-
mányi Társulat csakugyan megalakult s
máig is virágzik. E társulatnak Bugát több
izben, az utóbbi évek alatt is, elnöke volt.

Dr. Bugát Pál. — (Schrecker fényképe után.)

Mivel 1849-ben az ország főorvosi hiva-
talát elvállalta, 1850-ben elvesztette tanári
állomását, s ezóta, magánzóul, visszavonulva,
csak kedvencz foglalkozásának, a magyar
műnyelv mivelésének élt mind haláláig,
mely f. évi júl. 9-dikén, élete 73-dik évében
következett be.

Másnap Toldy Ferencz az Akadémiában

emlékbeszédet tartott fölötte, példákkal
mutogatva, mily rendszeresen, mily szeren-
csével s mily nagy mérvekben alkotta meg
Bugát természettudományi műnyelvünket.
Az alapfogalmak megjegyzésére elvont gyö-
köket válogatott ki csodálatos tapintattal
mind az avult és tájbeli, mind a közönsége-
sen divó szókincsből; ezekből származékokat
alkotott ritkább képzőink (acs, ecs, am, em,
any, eny, ör, Ör, asz, esz, stb.J segedelmével:
igy támadtak oly rövid és bánhatós műszó-
ink, melyeket könnyen lehetett akár össze-

tétel utján más szókkal egybe-
forrasztani, akár közönséges kép-
zőkkel igékké s mellékszókká
módosítani. A láz és lob (hideg-
lelés és gyuladás helyett), lobláz
(gyuladásos hideglelés helyett),
izom (inashus helyett), mirigy
(ikráshus helyett), ideg és ducz,
szalag és sejt, ütér és viszér,
gátőr és rekesz, csip és agy, stb.
stb. mind őneki köszönhető mű-

% szavaink. Mily csinosan és sza-
batosan pótolja például a l l tagu

ígj^ musculus sternothyreoideust, a 4
íS^ 5 * tagu mellszakizom, a 13 tagu

musculus sternocleidomastoideust,
* az 5 tagu mellkulcs-csecsizom!

De a tudományból a közé-
letbe is átment számtalan mű-
szava Bugátnak; és midőn ma
valamely szerelmes kisasszony
szive hajlamát emlegeti, vagy a
közkatona rohamról beszél, vagy
a szolgáló jó étvágyat kiván, már
nem is tudják, hogy mindezen
eszméket magyarul Bugát fogal-

• ' • r l mázta nekik.
-.•ff:-. Szerencséje s könnyüsége a

; ' szóalkotásban Bugátot tulságokra
is ragadta, gyakran vakmerően
bánt a nyelvvel, gyakran tulment
a szükségesen, s különösen a Szó-

csintan (a mi alatt ő a szócsinálás tanát érti)
sok gunyt és megtámadást zúdított ellene.
De tévedései nem csökkentik valódi érdemét,
az pedig elég nagy arra nézve, hogy a nem-
zet mellette felejtse el tévedéseit, ö volt az
elsö, ki tudományos műnyelvünket rendsze-
resen fejlesztette, számára bánhatós és mó-
dosítható, rövid és szabatos műszókat alko
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tött, szóval, nyelvünket a tudományos hasz-
nálatra teljesen alkalmassá tette; s igaza
van Toldynak, midőn azt mondja, hogy a
nemzetet helyesen szólni Révai tanitotta,
szépen Kazinczy, müszabatosan Bugát.

Ez az ö fényes érdeme, mely mellett
minden hibája homályba borul; ez dicső-
sége, mely számára a nemzet háláját biz-
tositja.

A hol én születtem . . .
A hol én születtem, ott a lég is enyhébb,
Pirulóbb a hajnal, rózsásabb az alkony;
Nincs a kerek földön, mint itt derekabb, nép,
Kezükben az eke, mézes dal az ajkon.
Járja itt a dolog, a jókedv sincs távol,
És e kettő együtt csak áldást teremhet;
Még a fellegek is szebbek itt, mint máshol, —
— Légy fiadtól áldva, oh föld, köszöntelek!

— Jól emlékszem reá, — midőn gyerek voltam,
Mint megfutkároztam ott a puszta rónán; |
Nem mondom, hogy néha tán meg nem botoltam, i
No de mindannyiszor fel-fel is kelek ám. |
S ha a nap hevétől fölhevülve égtem,
Meghúztam magam egy cserjés bokor mellett,
S eltekintek messze . . . tul a messzeségen . . .
— Légy fiadtól áldva, oh föld, köszöntelek!

Szerettem a síkot, a szép kinyílt rónát,
A hol testem lelkem szabadon járt szerte,
Hol az alvó csendtől lágy érzés fogott át,
S azt hivém, hogy minden értem van teremtve...
Gondolatim jöttek, mentek s változának,
Mint a kósza felhők serge fejem felett,
S gondolám:kell lenni még egy szebb hazának...
— Légy fiadtól áldva, oh föld, köszöntelek!

Igy teltek az évek. Én nagyobbá lettem,
S felgyűlt lelkemben az ábrándok világa:
Ha egy kis szél illant s búgott el felettem,
Bús, panaszos hangja engemet ugy bánta . . .
Keresem a magányt; fájt az is, hogy éltem,
Gyakran leülék a szőke Maros mellett,
S elalván a malmok kerepelésében . . .

Légy fiadtól áldva, oh föld, köszöntelek!

Oh ti szép idők! ti aranyszínű álmok!
Oh miért, hogy tőlünk oly rohanva futtok?!...
— Ha nyári esőben buborékot látok,
S ablakra lehelek, mind eszembe juttok!. . .
— És igy álmodozván a boldog jelenben,
Rajongó ifjúvá lett a játszi gyerek;
Ám a Marost s pusztát még mindig szerettem . . .
— Légy fiadtól áldva, oh föld, köszöntelek!

Igy teltek a napok, csak ugy, mint az órák,
Ekkor gyuladt szivem első szerelemre!
Itt érzem először az életnek gondját,
A mint szép jövőjét lelkem szőni kezdte . . .
S innen mentem én el, el a nagy világba,
Vivén magammal sok álmot... szegénységet...
S ide térek vissza a harcztól kiállva, —
— Légy fiadtól áldva, oh föld, köszöntelek!

Benedek Aladár.

Pozsony multja és jelene.
Elsö közlemény.

(Folytatás )

1608-ban II. Mátyás koronázcatása alkalmá-
val az 58 év óta az országon kivül volt korona
visszahozatván, az itteni várban őrizetül letétetik,
s koronaőrükül Révay Péter és Pálfy István vá-
lasztatnak. A 46 év óta üres nádori méltóságra
pedig Illésházy István emel'étik.

Tiz év mulva II . Ferdinánd koronáztatása
után Bethlen Gábor beütvén Magyarországba,
előbb Kassát, később Pozsonyt is elfoglalja. Mi-
előtt azonban itt a várba bevonulna, a székes-
egyházban r. katholikus és protestáns isteni tisz-
teletet tartat. 1619-ben szinten ő országgyűlést
hiván össze, a rendek királylyá választják, mely
méltóságot azonban ő el nem fogad; de a koronát,
melyet később Zólyomba s onnan Ecsedre szál-
líttat, magánál tartja. A következett évben ismét
országgyűlést tartatván, ezen a béke föltételei
megállapittatnak, s 1622-ben Nikolsburgban,
Morvaországban megerősittetnek. Az emlitett
országgyülés végén szövetség létesül, de Ferdi-
nánd beleegyezése nélkül, Magyar-, Csehország és
Ausztria közt. Ugyanazon évben Dampierre 8000
emberrel Pozsonyt megszállván, Bethlen seregei-

vel az u. n. halászkapunál megütközik és a csatá-
ban elesik. 1621-ben Bethlen ujra megjelent és
pedig 15,000-nyi sereg élén Pozsonyban, melyet
szorgalmasan megerősittet. De mielőtt még a
munkálatokat befejezhetné, kénytelen Bouquoy
császári tábornok tulnyomó erejének engedni.
Nemsokára vissza akarja foglalni a várost, s e
czélból előlegesen kisebb csapatokat küld,melyek
azt nyugtalanítsák. A császári sereg parancsnoka
nem bízván a lakosság hűségében, ármánynyal
és erővel minden fegyvert beszedet, sőt a hadi-
tanácsban azt is elhatározták, hogy a parancsnokié
tábornok, Scbwend, égettesse le a külvárosokat,
nehogy ott az ellenség tartózkodhassak. Még
füstölögtek az elhamvasztott épületek romjai,
midőn Bethlen a közel magaslatokon megjelent,
s tábort ütvén, komoly készületeket tett a város
ostromlására. El is kezdődött az ostrom, és a
császári parancsnok látván, hogy a falak nem
lesznek képesek Bethlen ágyúinak ellenállni, ki-
rohanási kisérletet tett, de siker nélkül. A csá-
szárnak már hirül vitték, hogy a várost föl kell
adni, midőn a haditanács 5000 olaszt és 1000 vasast
küldött Carazoli Tamás vezérlete alatt erősítésül.
Ezeknek megérkezte után sikerült a kirohanás,
ugy hogy Bethlen serege kénytelen volt főhadi-
szállására Nagyszombatba visszavonulni.

1622-ben a nikolsburgi béke után a koronát
ismét Pozsonyba hozták, s a város az ide Ausz-
triából, Morva-, Stájerországból és Karinthiából
bevándorló protestánsok szorgalma és kereske-
dése által virágzásnak indult.

1644-ben itt gyült össze a császári sereg,
mely Rákóczy erdélyi fejedelem ellen volt indu-
landó. A következett évben attól tartottak, hogy
már a szomszédságban czirkáló svédek Pozsonyt
is elfoglalják. Hogy tőlök legalább a koronát
megmentsék, ezt a nádor rendeletéből Győrbe
szállitották, s csak 1647-ben hozták vissza. A
III. Ferdinánd alatt itt tartott országgyülések
közül legnevezetesebb az 1646-iki, mely a linczi
békekötés beczikkelyezése által a protestánsok-
nak szabad vallásgyakorlatot biztositott.

1672-ben az érsek-ujvári török megszálló
sereg egészen a pozsonyi kapuig nyomulván, ki-
mondhatatlan pusztitásokat vitt végbe, melyek-
nek megakadályozása végett Sellye és Sempte
várai megerősittettek.

1683 ban Lipót hosszabb ideig tartózkodott
Pozsonyban, hogy az e város és Köpcsény közt a
törökök ellen fölállított hadsereg fölött szemlét
tartson. Mialatt a törökök Bécset ostromolják,
Tökölyi Imre saját 30,000 emberével és 10,000
törökkel Pozsonyt 87állja meg. Miután a lakoso-
kat 8Íkeretlenül szólitotta volna föl a város föl-
adására, a külvárosokat felgyújtja. De miután a
városiaknak legtávolabbról sem mutatkozott re-
mény az ostrom megszüntetésére, végre a várost
föladták. Azonban nemsokára a Lotharingi her-
czeg ismét visszafoglalta. Mindamellett a Bécs
körül czirkáló törököktől ezután is sokat kellett
szenvednie, mely gyakori pusztításait egyes csa-
patoknak a polgárság megakadályozandó, szintén
több izben kirohant; mi miután többnyire süker-
rel történt volna, egy izben a saját tűzhetyöket
ótalmazó bátor polgárcsapat a lesben ólálkodó
törökök által egyig lekonczoltatott. De a háboru-
nak mindez iszonyai nem voltak képesek az itteni
lakosok jóllétét kimeríteni. Sőt inkább a kereske-
dés és ipar élénk forgalma folytán gyorsan és
tartósan emelkedett, ugy, hogy a Tökölyi féle
mozgalmak és török háb >ru által okozott károk
daczára, a külvárosok rövid idő alatt fölópültek s
a lakosok száma, édesgetve a jóllét uj forrásai
által, napról napra növekedett.

1703 és 1711 közt Pozsony ismét érezte a
dühöngött háboru veszélyeit. Rákóczy Ferencz
seregei ide is eljutottak, s a külvárosokban nem
csekély kárt okoztak; különösen elhajtották a
marhát, legázolták a vetéseket és szőlőket, aka-
dályozták ezek mivelését s lefoglalták a termést.
Egyes előkelő polgárok fogságra jutottak és csak
nagy összegeken vokak kiválthatók; malmok és
majorok elhamvadtak. Végre Forgách Simon ka-
pott megbizást, hogy a császárhoz hiven maradt
várost 4000 emberrel ostromolja s tűzzel és vas-
sal elpusztítsa, mely megbizást ő azonban, vagy a
polgárok ajándékai által megvesztegettetve, vagy
azon reményben, hogy Ausztriában gazdagabb
zsákmányra akad nem hajtott végre.

Emlitést érdemel az itt 1713-ban dühöngött
pestis is, mely a belvárosból 385, a külvárosokból
2535, a várból 120, a várhegyről és váraljáról
409, a városi kórházból 411, összesen 3860
egyént ragadott el; mig a felgyógyultak száma
1561-et tett.

Itt tartatott az 1723-díki nevezetes ország-
gyülés is, melyen a sanctio pragmatica vagyis az
uralkodó-ház leányági örökösödése megállapitta-
tott. Ugyanekkor a magyar kir. helyt, tanács
székhelyéül Pozsony, a királyi és hétszemélyes
tábláéul Pest jelöltetett ki, a kerületi táblák
Nagyszombatban, Kőszegen, Eperjesen és Nagy-
váradon helyeztetvén el.

Pozsony és az egész ország történetében
nevezetes a magyar nemzet páratlan loyalitásáról
tanuskodó 1741-diki országgyülés, midőn Má<-ia
Terézia megkoronáztatott, férje I. Ferencz, loth-
ringeni herczeg pedig uralkodó társul nyilvánít-
tatott. Ismeretes, hogy a hat hatalmas fejedelem-
től megtámadott fiatal királynő féléves fiával,
Józseffel karján szept. l l . az összegyűlt rendek
előtt megjelenvén, latin nyelven ekkép szólt:
„Elhagyatva barátaimtól, üldöztetve ellenségeim-
től, megtámadtatva legközelebbi rokonaimtól,
egyedüli menedékem a ti hííségtek, bátorságtok
és állhatatosságtok. Kezeitekbe teszem le kirá-
lyaitok lányát és fiát, tőletek várnak segélyt!"
Ismeretes az is, hogy a nemzet képviselői lelke-
sülten egyhangulag ekkép kiáltottak föl: ,,Vitam
et sangvinem pro rege nostro Maria Theresia"
(Vérünket és életünket királyunkért, Mária Te-
réziáért!")

1760-ban fölállittatván a magyar nemzeti
testőrsereg, szept. 18. gr. Pálffy Miklós királyi
biztos kezeibe az akkor még érseki nyári palota
előtti nagy téren (Fürstenallee) a hűségi esküt
letette. — A következett években Mária Terézia
több izben látogatta meg Pozsonyt, leginkább az
itt tartózkodott Krisztina főherczegnő s annak
férje Albrecht herczeg királyi helytartó kedveért.
Tagadhatlan, hogy e körülmény nem kevéssé já-
rult a város iparának, kereskedésének, szépi-
tésének és átalában művelődésének emeléséhez.
Az emlitett herczegi pár lakása Pozsony 1765-től
egész 1780-ig, tehát 14 éven keresztül rolt.

1784-ben a magyar koronát a várból Bécsbe
szállitják. A következett évet egy rendkivüli sze-
rencsétlenség tette Pozsonyra nézve nevezetessé,
t. i. hogy a székes-egyházban az érseki helyettes
által eszközölt bérmálás alkalmával a tolongás
közben hat egyént agyonnyomtak. Ugyanekkor
megtiltották, hogy a nők templomokban kalapo-
kat s más illetlen öltözetet viseljenek.

1787-ben Pozsony is elvesztette városi önál-
lását, közigazgatási ügyekben a megyének, gaz-
dászati tekintetben pedig a kir. kamarai igazga-
tóságnak rendeltetvén alája; a helytartótanácsi
épületet a főtéren katonai laktanyává alakították.
De már 1790-d ki májusban a vármegye gyűlésé-
ben kihirdettetett, hogy a közügyek ismét ugy
fognak kezeltetni, mint 1780. eiőtt.'

1796-ban Pozsonynak uj alkalma nyilt
hazafiui áldozatkészségét tanusitani. Mely al-
kalmat meg is ragadván , a hadi költségek
födözéséhez önkényt 2000 mérő zabbal járult.
Ugyanazon évi szeptemberben ujabb önkéntes,
és pedig 14,000 ftnyi és 100 ujoncznyi ajánlatot
tett. És midőn azon évi novemberben az ország-
gyülés 50,000 ujonczot ajánlott meg, ezekből
Pozsonyra ujra 130 legény esett. Négy évvel
utóbb pedig a fölkeléshez 108 emberrel járul.

Az állandó hajóhíd 1802-ben állitatott föl.
1805-ben mutatkoztak Pozsony vidékén első

izben a francziák. Nov. 15-dikén ugyanis a Duna
jobb partján 30 ember jelent meg; de ezek két
nap mulva eltávoztak. Ennek következtében ál-
landó bizottmány neveztetett, mely a városházá-
nál folytonosan ülésezvén, meg volt bizva, hogy
az előfordulandó változásokhoz képest rögtön
intézkedjék. Ugyanazon hónap 27-dikén ujra 300
franczia lovas jelent meg a jobb parton, s ezek
a hidat el is foglalták. Még ugyanaz nap este
Gudin osztályparancsnok vezérlete alatt 9000-nyi
sereg vonul be. De már 30-dikán jelenti Gudin
tábornok az állandó bizottmányhoz intézett udva-
rias levelében, hogy császárjától parancsot kapott,
a várost és a magyar területet elhagyni. Ennek
következtében másnap az egész sereg, a legna-
gyobb rendben elvonult. Ez első betörés alkalma
vál Pozsony, az azon drága időben teljesitett
élelmezésen s a városi pénztárból szénáért, zabért,
borért stb. kifizetett 10,049 ft. 17 kr., kivül, más
kárt nem szenvedett. A magán vagyon, a királyi
pénztárak,sértetlenek maradtak.Decz. l l .az ausz-
terliczi ütközet után ujra egy vadászokból álló
előcsapat vonult be, melyet más nap nyomban a
Davoust parancsnok alatti hadtest követett, mely
hat gyalog, egy lovas és egy vadászezredből állt a
hozzá tartozó tábori karral és tüzérséggel. E nagy
számot magán házakban,laktanyákban ésa várban
kellett elhelyezni, kivéve a lovasokat, kik a Du-

nán tul az elválasztó vonalt szállták meg. Egyéb-
iránt a tisztek szigoru fegyelmet tartottak. És e
hadsereg nagy része nem sokára Bécsbe vonult.
Deczember 20-án jöttek a cs. kir. osztrák követek
hg. Lichtenstein János altáborszernagygyal, gr.
Gyulay Ignáczczal és Hoppé államtitkárral, hogy
a másnap megérkezett Talleyrand franczia mi-
niszterrel a béke föltételeiről alkudozzanak. E
béke decz. 27-én megállapittatván 8 aláiratván, a
történetben „pozsonyi héke" nevet visel.

1806. jan. 6. és 7-én az egész franczia sereg
Hainburgon keresztül elvonult Bécsbe. Itteni
tartózkodása a városi pénztárnak az auszterliczi
ütközet óta 82,516 forintjába került. A háboru
által okozott költségekhez járult azon 2797 fo-
rintnyi adomány is, melyet Pozsony 1807-ben a
beteg katonák jobb ellátása czéljából gyüjtött.

1809-ben uj és pedig nehéz látogatásnak volt
a város kitéve, midőn a Duna jege összetorlód-
ván, az alacsonyabb utczákat elözönlötte, a parton
volt valamennyi hajót elsodorta és összezuzta, és
számos épületet lerombolt. A viz e városnak csak-
nem felét elborította. Az emberek a csatornákból
előtolult viz elől alig menekülhettek, prédául
hagyva minden vagyonukat. A tuisó parton fekvő
Ligetfalva, hol a Duna a gátat elszakitá, egészen
elpusztult. — Nem sokára e szerencsétlenség után,
máj. 16-án a tulsó parton ismét ellenséges lovas-
csapat mutatkozott, mely 20-dikáig itt időzött.
Ekkor az Oroszvárott, Farkasvölgyben és Ham-
burgban tanyázott csapatokkal együtt eltávozott.
A túlparttal dereglyéken és csónakokon azonnal
megnyilt a közlekedés, melynek és a szomszéd
Ligetfalvának biztositása végett császári katona-
ság szállíttatott át. Ez utóbbi hely felé Farkas -
völgy és Hainburg felől mintegy 4000 főnyi gya-
logság, egy erős csapat lovasság által födöztetve,
vonult. A lovasság, sőt a gyalogság egy része is
a támadások támogatása tekintetéből kellő távol-
ságban maradt. De 2000 gyalog 4 ágyúval azon-
nal megrohanta a falut, ügyekezvén az ott védel-
mül fölállított Gyulay-ezred 2 zászlóalját kiszo-
rítani. Mi nem sikerülvén, az ellenség az éj köze-
ledtével Farkasvölgybe visszavonult. Harmad-
napra a Köpcsény és Farkasvölgy felé vezető
országutakon több és erősebb csapat mutatkozott,
ea nemsokára több oszlop gyalogság s lovasság
közeledett Ligetfalva és a pozsonyi sánczok felé
Az ellenség száma 18,000-re mehetett, mert szá-
mitva a vállalatnál nem használhatott lovasságot.
Az Auertstíidti herczeg (Davoust) maga jelen volt,
hogy Napoleon parancsát a pozsonyi hidfő min-
denáron elfoglalása iránt végrehajtsa. Már 7 óra-
kor mindenfelől elkezdődött a támadás. A Beau-
lieu-ezrednek a faluban fölállított két zászlóalja
csatázva vonult a falu mögötti sánczokba. Az el-
lenség nyomban követte, a visszavonulókkai egy
időben óhajtván a sánczokba behatni. Ez több
rendbeli ismétlés után nem sikerülvén, kénytelen
volt a faluba, s miután ez kigyuladt, a közel li-
getbe vonulni. A leszálló éj véget vetett a csatá-
nak; de az égő falu lángja megvilágitá a holttes-
tekkel fedett csatamezőt.

Másnap az ostromlók 24 ágyúval kezdek a
hidfőt lődözni. Minek sikeretlensége után az ágyú-
zást a városnak forditák. Ez első ostrom csak két
óráig tartott, a nélkül, hogy gyujtott volna; noha
több épület tetemesen megsérült és néhány ember
életét veszté. Junius 12-kén az ostrom ujra meg-
indult, hasonló eredménynyel.

Junius 26-d.kán Dessai tábornok felszólitá
Bianchi tábornokot a hidfő s az egész tulsó part
átadására. És még mielőtt választ nyert volna,
esti l l óra előtt a várost ujra lövetni kezdé, mit
a tagadó válasz után még nagyobb erővel folyta-
tott. Mindjárt az első bombák gyujtottak, s noha
oltásra minden intézkedés megtörtént, a tűz ter-
jedt. Több bomba a tűz tájékára esvén, az oltás
megnehezült. A lakosok nagy száma gyalog és
kocsikon vagyona hátrahagyásával a Virágvölgy-
be, mezőre és szőlőkbe menekült, hol az éjt töl-
tötték. Az alatt a tüz, az elszánt oltás daczára,
tovább harapózott, és Pozsony legszebb utczai
martalékaivá lettek. Az ágyuzás csak reggeli 4
órakor szünt meg. Uj felszólítás érkezett a fran-
czia tábornoktól, melyre uj tagadó válasz ment.
Éjfél után ismét ágyuzás kezdődött, és pedig oly
sürün, hogy a golyók csaknem egymást érték el
a levegőben. A tüz is ujra kitörvén a várhegyen,
40 házat elpu g ztitott. Ezuttal az ostrom egész
éjjel s másnap délig tartott. A harmadik felszóli-
tást az előbbiekhez hasonló felelet követte. Az
ágyuzás megujultával a tüz is kiütött s ekkor 123
ház, köztök a primási épület hátulsó része, a vá-
ros háza stb. hamvadt el, nem számitva a golyók
által megrongáltakat. Az ágyuzás által okozott
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! kárt 1 millió forintnál többre becsülték. A julius
í 4-diki ostrom kevesebb kárt tett.
I Julius 11-én Bianchi a sánczokból és hídfőtől

visszavonván hadtestét, az innenső partot erősit-
teté. Három nap mulva fegyverszünet következ-
tében bevonult a szász kir. seregek első osztálya
Reynier franczia tábornok vezérlete alatt, okt.
15-kén pedig az annyira óhajtott béke kihirdette-
tik. November 14. és 19. a szász sereg egészen
elhagyja Pozsonyt. Az ellenség által részint kész-
pénzben, részint terményekben, lovakban stb, kö-
vetelt sarcz a Pozsony vármegye elválasztó vona-
lán belül fekvő részben másfél millió franknál
többre ment, miből Pozsonyra 2/5 esett, tehát nem
számitva a négy hónapi élelmezési roppant költsé-
get, 602,000 frankot.

1811 máj. 28. a várban, hol a helyőrség egy-
része volt elszállásolva, egyszerre több helyen
tűz ütött ki, mely a cserépzsindellel fedett tetőbe
kapván, nem volt akadályozható. Az északról
fúvó szél a lángot a hegy ormáról folyam gyanánt
sodorta lefelé, minek következtében a hegyoldal-
ban fekvő váraljai házak is kigyuladtak. E tűz-
vésznek 77 ház és 9 emberélet lett áldozata. A
kárt 2 millió ftra becsülték. Azóta a vár, mely oly
sok nevezetes eseménynek volt színhelye, és mely
Magyarország palládiumának, a koronának sok
éven szolgált őrizetéül, romokban hever, komoran
tekintve le a városra. A négy torony még néhány
év előtt épen állt; de az idő viszontagságainak
kitéve, azoknak egy-egy darabja is kezd leválni.

Ez adatok, melyeket lehető legrövidebben
részint Bél „Notitia Posonii'' czimü munkájából,
részint Ballus Pál német nyelven megjelent leírá-
sából vontunk ki, világosan tanuskodnak arról: mi
fontos szerepet játszott e város hazánk történetében.

Mielőtt azonban Pozsony múltjától elvál-
nánk, miután a fönnebbiekben leginkább a külsö
történetekre voltunk tekintettel, kötelességünket

! mulasztanók, ha a tudományos téren működött és
részbei! ma is működő férfiakat nem emlitenők.
Fajdalom, a szolgálatunkra álló tér nem engedi,
hugy őket részletesebben jellemezzük, vagy élet-
rajzaikat adjuk*); hanem csak neveik elősorolá-
sára szoritkozunk.

Azon pozsonyi születésü férfiak, kik itt mű-
ködtek, a következök: Römer János (1490.),
Piso Jakab (szül. 1527.) Zsigmond király kö-
vete a lengyel udvarnál, azután II. Lajos tanítója,
Maurach Máté jezsuita (sz. 1600.), Trinkelius
Zakariás, jezsuita (sz. 16O2á) Berger Illés evang,
tanár (sz. 1617), Schoedelius Márton (sz. 1629 )
Szelecky Jakab (sz. 1651.) Beigler János (sz.
1651.) Beer János (sz. 1680.), Weiszbeck János
Nándor, evang, lelkész (sz. 1689.), Marth János,
előbb tanár, azután lelkész (sz. 1691.), Rayger
Károly I. Lipót orvosa (8Z.1641.), IL Rayger Ká-
roly(sz.l675.), Rözler Vilmos, a iudicium delega-
tum elé idézett prot. lelkészek védője, Beer
Vilmos, előbb tanár, később lelkész (sz. 1691.),
Kempelen János András kanonok (sz. 1716.),
Gleichgross György Nándor, ev. lelkész, Bél kor-
társa, (sz. 1720.), Burgstaller János Keresztély
(t 1758.) Pauer Károly Gottfrid, Kastenholz Vil-
mos, Windisch Károly (sz. 1725.), Kéler Gottfrid
(sz. 1745.) Lehoczky András (sz. 1741.).

Pozsonyi születésü, de máshol működött tu-
dósok: Piso István (sz. 1520.), Delitassius (nem
Litassy?) János (1536.), Behamb János Nándor
(1676.), Möller Vilm.Dániel (sz. 1642.), Möller Ká-
roly Otto (sz. 1670.), Schemberger András (1690.),
Magnus György Frigyes (1698.), Lippay János
jezsuita, Kinazt Mátyás (1711.), Fröhlich Jakab,
pálos (1715.), Maternus de Cilano, Segner János
András (sz. 1704.), Schwarcz János, Huber Jószef
Keresztély(1770.),KlárPál modori lelkész(1772),
Bél Károly András (Mátyásnak fia, sz. 1717.), Pray
György (1724-), Kern Mihály tanár (sz. 1731.),
Fichtel János, Kéler Zsigmond (sz. 1742.).

Magyarország más vidékein született, de Po-
zsonyban működött tudósok és irók: Káldy
György, a bibliaforditó, Cseles Márton jezsuita
(sz. 1641.), Péterfi Károly jezsuita, Skaricza Gá-
bor, tagja a VI. Károly által a Verbőczy triparti-
tuma szerkesztésére kinevezett bizottmánynak,
Bél Mátyás (sz. Ocsován 1684.), Tomka-Szászky,
tanár, Hermann András (szül. Beszterczebányán
1693,), Torkos János Jusztus, nádori orvos (szül.
Győrött 1698.), Faludy Ferencz (sz. 1704.), Trsz-
tyanszky Dániel (sz. 1730.), Klein Mihály, ev.
lelkész (sz. 1713.), Landgraf Ádám, Ribini János,
ev. lelkész, Serpilius Sámuel Vilmos, Institoris-

*)Ugy tudjuk, hogy a pozsonyi ág. hitv. evang,
egyházban müködött irók életrajzainak gyüjteménye épen
most készül sajtó alá. —y. —s.

Mossóczy Mihály, ev, lelkéez (szül. Bisztricskán
1731.), Lumnitzer István orvos és természetbú-
vár, Benczur János, előbb tanár, azután városi
tanácsos (sz. Jeszenován 1728.), Korabinszky Já-
nos Máté (sz. Eperjesen 1740.), Fleischhacker
akad. tanár, Panckl ugyanaz, Hajnik szintén,
Brezanóczy, Belnai, akad. tanár, Gubernáth szin-
tén, Salamon Vazul, Kolbászi Pál orvo«, Bogsch
János, Crudy Daniel ev. supdns, Szlemenics Pál,
Palkovics György. E tisztességes névsorhoz csa-
toljuk még az ujabbak közül a következőket:
Zsigmondy Sám., Severlay Mátyás, Kovács-Mar-
tinyi Mih., Simkó Vilmos. Greguss Mih., Michnai
Dániel, Boleman István, Stromszky Sám. super.,
Lichner Pál, Rómer Flórián, Fuchs Albert, Stur
Laj., Kosztelny And., GeduliLaj., Samarjay Kár.,
Ferber József, Szarvas Gábor,Kámory Sámuel stb.

A külföldi származásu, de Pozsonyban élt
tudósok kőzül megemlitendők: Brutus János Mi-
hály (sz. Velenczében 1525.), Wernher György
(1555.), Wagner Ágoston (1599.) Eslinger Jakab
tanár, Gráf Mihály (sz. 1714.), Kilger David ta
nár, Spindler Pál, Ruland János Dávid orvos
(sz. Regensburgban (1585.), Kögl József *>tb.

És itt ez úttal félbeszakítjuk Pozsony ismer-
tetését, jelen állapotának leirását közelebbi alka-
lomra halasztva. Különben is főszándékunk volt e
város iránt némi figyelmet gerjeszteni, kénytelenek
vagyunk elismerni, hogy az uralkodó viszonyoknál
fogva a czélra a mult alkalmasabb a jelennél. De
reméljük, hogy a most nyiló jövő ismét derültebb
lesz. Adja Isten! — y — s .

A györi püspökök emlékszobrn a
györi székes-egyházban.

A győri székesegyház a legujabb időben Si-
mor János püspök áldozatkészsége következté-
ben nagyon diszesittetett, különösen főoltára, fal-
festményei és az utolsó hét püspök emlékének fel-
állított szobor által, melyet hű rajzban ide mellé-
kelve ezennel felmutatunk.

Ezen szobor a székesegyházban eltemetett
püspökök igen müvészietlen síremléke helyett ál-
líttatott fel a templom baloldali hajójába, s azt az
e lapok előtt is ismeretes Lippert József aradi
hazánkfia s a püspök ur műépítésze tervezte s
Gasser József hires bécsi szobrász faragta. Ezen
szellemi embléma eszményi öltözetben idealizálja
a püspökséget, ugyanis a jobb oldalon függő
kulcsok az egyházi kormányhatalmat (régimen), a
kereszt a tanitói hatalmat (magisterium), a kehely
pedig az áldozári hatalmat (miniszterium) jelentik.

E szobor minden egyes részeinek kivitele
fényesen sikerült, ugyan azért annak megtekinté-
sére mindenkit figyelmeztetünk annál is inkább,
mivel mind a talapzat (piedestal), mind a szobor
márványa hazai termés; ugyanis a talapzat szür-
kés márványa Komárom-megyének Tardos közsé-
ge mellett levő bányájából, a szobor fehéres már-
ványa pedig a Soprony megyében fekvő Széles-
kut (Breitenbrun) márványbányájából, és igy az
egyházmegye területéből került ki. A szobor ma-
gassága 7 és fél láb, a talapzaté egy öl s készitése
ezer forintnál jóval többe került, s rajta követ-
kező latin felirat olvasható :
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PIAE MEMORIAE

PRANCISCI E COiMITIBUS ZICHY DE VÁSONKEŐ
EPISCOPI JAURINENSIS MDCCXLIV—

MDCCLXXXIII
QUI

AEDEM HANC SACRAM SüMTÜ MAGNIFICO
INSTAURAV1T ORNÁVIT DITAVIT

NEC NON
EJUSDEM IN PONTIFICATU

ORDINE QUO SUBSEQUUTISUNTHAEREDUM:
JOSEPHI FENGLER

JOSEPHI VILT
ERNESTI PRINCIPIS A SCHWARZENBERG

ANTONII JURANICS
JOANNIS BAPT. SZTANKOVICS

ANTONII KARNER
RELIGIONE IN DEUM PROVIDA GREGIS SOLLI-

CITUDINE
FIDE IN PRINCIPEM INTEMERATA

VIRTUTE MERITISQUE
INLUSTRIUM IMMORTALIUM

POSU1T
JOANNES SIMOR

IN CATHEDRA SUCCESSOR
MDCCCLXIV.
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Magyarul a következőleg hangzik:
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Vázsonkői gróf Zichy Ferenci
györi püspök 1744—1788

ki
e szent hajlékot nagyszerü költséggel

helyre állitá, felékité, gazdagitá,
valamint

a főpapi méltóságban
egymásra következett örökösei:

Fengler Jozsef,
Vilt József,

herczeg Schwarzenberg Ernő,
Juranics Antal

Sztankovics Ker. János
Karner Antal,

«í"isten iránti vallásosaágban, a nyáj fölötti gondos őrkö-
désben, a fejedelem iránti szeplőtelen hűségben,

erény- és érdemekben
kitünő és halhatlan férfiaknak

kegyeletes emlékéül
állitá

Simor János
a püspöki székben utóduk.

1864.
Közli K.

Egy utazó nő Afrikában.
Az öt világrész közt Afrika az, mely a mű-

velt emberiség előtt legkevésbbé ismeretes. Nem-
•csak távol fekvése, tengeröblökben szükölködő s
igy a hajók által aránylag igen kevés helyen
megközelíthető partjai, s lakosainak vadsága
képezik azon akadályt, mely e földrész belsejét
»z európai szem elől elrejti: hanem egyszersmind
-azon izzó hőség, mely miatt a hüvösebb éghajlat-
hoz szokott embernek oda bejutni már a termé-
szettől lehetetlen. Afrikának csak külső körrajza
ismeretes, de belsejét titokteljes fátyol födi, me-
lyet csak kevesek mertek föllebbenteni, de még
kevesebbeknek sikerült az élők között élve elbe-
szélni ott szerzett tapasztalataikat, mert a leg-
bátrabb, legmerészebb utazók, többnyire vagy a
'barbár csordák gyilkának, vagy az éghajlat dühé-
mek estek áldozatul.

Mégis folyvást többen találkoznak, a kik a
tudni vágyás ingerétől ösztönöztetve, a legna-
gyobb veszélyekre is elszánják magukat. Tudjuk,
hogy egyik hazánkfia, Magyar László is ott járt,
és eddig nem ismert vidékek földerítésével több
hasznot szerzett a tudománynak. De a legujabb
<kori afrikai utazók között különösen feltünő
Jelenség egy ifju nő, Tinne Alexiw, a sorstól és
természettől mindennel egyaránt gazdagon meg-
áldva, kitünő szépség és nagy vagyon birtokában,
•a ki a kényelmet, melyben
'élhetne, a fölfedezési vágy ~~~^~~
ingere miatt fáradalmas és - - - --
veszélves utazásokkal cse-
réli föl.

Anyja, ki afrikai utjá-
ban kisérője volt, 1863-ban
üz égalj áldozata lett; más
Nyolcz európai útitársa kö-
•zöl is csupán az egy Heug-
lin maradt életben azon ne-
vezetes utban, melyet a
Nilus egyik forrásának kö-
aelebb meghatározására tet-
"tek, s mely utjok csakugyan
nem is maradt sikertelen.

A fehér Nilus, ez a régi
N̂s uj korban egyaránt hi-
"res folyam, az egyenlítő-
höz közel négy főágon ered,
melyek közöl a főforrást
Speke kapitány a mult év-
ben fedezte föl. A másik két
forrást, melyek közül az
*gyik a Kaffai hegységből,
a másik Kordován és Dar-
fur déli részében eredhet,
még eddig csak igen kis
-nyomon sikerült forrása felé
'követni. A negyedik a Ga-
• zella-folyam, mely a nyam-
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mérföMnyi mocsáron át a Gazella folyóba öm-
lenek.

A rekkenő lég, melynek a kis utazó társaság
nagy része áldozatul esett, Tinne Alexint is visz-
szatérni kényszerité Egyiptomba, a hol jelenleg
is tartózkodik csupán azért, hogy az éghajlat he-

A györi püspökök emlékszobra a györi székes-
egyházban. (Fénykép után.)

vét jobban megszokja s annál biztosabban folytat-
hassa megkezdett kutatásait.

Hogy az utazás Afrika belsejében mily ké-
nyelmetlen, s az ott szerezhető tapasztalatok

Szerencs város. (Myskovszky rajza után.)

mily kevéssé jutalmazhatják a reájok forditott
roppant fáradságot: már mellékelt képünkből kö-
vetkeztetheti az olvasó, mely Tinne kisasszony*
Giambeban tett látogatásakor ábrázolja, hol
dísztelen kunyhók csoportja körül majdnem egé-
szen mezetlen, renyhe, vad szerecseneken kivül

alig lát a szem egyebet a sötét lombu ezer éves
fák árnyékában.

Al emberiség Afrikában a műveltségnek
még csak gyermekkorát éli, a mi annál különö-
sebb, mert az ős időben Egyiptom a tudomány és
müvészet bölcsője volt. De idő folytával ez is na-
gyon aláhanyatlott, s Európa műveltségének
emelkedése által messze tul lőn szárnyalva. A mi
pedig Afrika belsejét illeti, itt az emberek a va-
daktól nem sokban különböznek. A fetish-imádók
most is kigyót, gyíkot, tigrist emelnek oltárra,
mig a nagyobb resz, mely Kelettel mégis némi
érintkezésbe jött, Mahomed tanait követi, s da-
czára az ott járó téritőknek, aránylag csak igen
kevesen vannak Jézus tanának hivei s ezek is
undok babonával vegyitik azt.

Afrika belsejéről most is inkább csak a hir,
mint a tapasztalás beszél vérfagyasztó dolgokat
a benlakók kegyetlenségéről. Népfajai sok helyen
még nevökről sem ismeretesek, csak vadságuk
hire jut el hozzánk. Apák megeszik gyermekei-
ket, s a gyermekek a szülőknek alig megholt
tetemeit. A királyok ünnepein és sirjain százakat
konczolnak le, s a fejedelmek rabszolgák csont-
jaival ékesitik palotáikat; más rendi különbség
köztök ugy sincs, csak parancsolok és engedel-
meskedők vannak; ezek rabszolgák, amazok zsar-
nokok.

Európa, mely a többi világrészek gyámságát
magára szokta vállalni, egyikre sem forditott
annyi áldozatot hiába, mint Afrikára; egész nem-
zetek ekkorig csak kevés sikerrel forditák reá
ama három világhódító erőt: a győzelmes foglalás
kardját, a pénzt és kereskedést, s a szó szellemi
hatalmát. Századok óta táboroznak Európa nem-
zetei mintegy lesben a partokon; de ha egyes
pontokat bírhatnak is, Afrika rejtélyes magvát
fel nem törhetik. Végtelen embersokaság ömlik
elő e titkos világrész belső méhéből, de e rajok
eredeti forrása mostauig is fölfedezetlen. Az
északi részeken vannak nevelőintézetek, hol ben-
szülöttek képeztetnek, hogy ezek terjeszszék saját
fajuk közt a művelődést és tudományt, de ez is
mindeddig eredménytelen, s épen nem csodálhat-
juk, ha a művelt Európa figyelmét magukra von-
ják azok, kik e vad népek közé, saját jószántuk-
ból és saját életök koczkáztatásával, a müvelt-
ségnek csak egy szikráját is magukkal vinni vál-
lalkoznak.

Szerencs város.
Szerencs mezőváros Zemplénmegyében, To-

kajtól nyugatra két mérföldre van. Egykor a Rá-
kóczyak birtoka volt. A szerencsi ref. templomban
van Rákóczy Zsigmond egri kapitány síremléke,
melyet 1618-ban fia; emeltek itt elhunyt atyjok-
nak. Később e síremléket a német katonák nagyon

megcsonkitották. II . Rákó-
czy Ferencz kibujdosása

"- után Szerencs őt illető ré-
"— sze az Illésházyakra, majd

Grassalkovichra, majd Szir-
may Tamásra, végre az Al-
másy családra szállott. Rá-
kóczy növére, Julia, Aspre-
mont grófhoz menvén nőül,
ennek ágán az Erdődy gró-
fok ma is birnak egy részt
Szerencsen.

Szerencsnek hajdan
megerősitett vára volt, eb-
ből alakult a mai urasági
kastély (rajzát lásd Va-
sárnapi ujság 1857. 47-ik
számában).

A mezőváros ma mint-
egy 2200 lakossal bir. Van
itt r. kath., g. kath. és
ref. templom. Az utóbbi
legrégibb s azt tartják róla,
hogy már 1321-ben meg-
volt.

A város vidékén több
meleg forrás is van s kő-
bányái jelesek.

Szőlőhegysora még
nem tartozik ugyan a
Hegyaljához, de bora oly

jó, hogy bátran a hegyaljai mellé lehet ál-
litani. Lakosai iparkodó, szorgalmatos mezei és
szőlősgazdák. Vallásra nézve felerészben refor-
mátusok; 700 római és 350 görög katholikus, a
mintegy 100 zsidó.

T
inne A

lexine atazónö a szerecsenek közt Afrikában.

nyam és fertit négerek földéről jön. A négy
-ág között ez a legismertebb, mert a Tinne és
•Heuglin-féle expeditio egészen forrásáig hatolt
'töl, s a _ Nesra_ tónak, melyből ered , fekvését
•íastronomiailag is meghatározta, továbbá eddig
ismeretlen két folyót is fedezett föl, melyek egy
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2. szám.

3. szám.

nem veszünk
vedlési előtti
dőn mind

A rovarok életéből.
A levelész (Aphis).

(Folytatás.)

Ha a teljesen kifejlett levelész fentebbi leirá-
sát jól megjegyeztük, könnyü lesz a 2 és 3 szám
alatti rajzokkal összehasonlítani, és a különbsége-
ket feltalálni. Megemlitendő azonban, hogy a
szárnyas levelészek nemcsak a himecskéket jelezik,
mert mindkét ivarbeli levelészek lehetnek szár-
nyakkal ellátva. Megjegyzendő másodszor, hogy
oly levelészek is vannak, és pedig többségben,
melyek, bár tökéletesen kifejlettek, mégis szár-
nyak hiával vannak, milyen például a 2 sz. alatti
levelész, mely egy szárny ta-
lán, de egészen felnőtt anyát
mutat, itt a szárnyak hiával,
minden egyéb kellékek feltalál-
hatók.

Ezen szárnytalan anyákról,
melyek mint mondám, tökéle-
tesen kifejlett rovarokként te-
kinthetők, a szaporodásnál bővebben fogunk
megemlékezni.

A 3 sz. alatti rajz egy levelész hernyót állit
elénkbe. Ennél hiányoznak a szárnyak, a méz-

csővek és a fark, azonkivül sokkal
kisebb is, de máskülönben kifejlett
anyjához nagyon hasonlit. Az át-
változás 2-ik foka tehát a levelé-
széknél látszólag egészen elenyé-
szik, mert tulajdonképeni bábokat
észre és csak a levelészek utolsó
állapotát vehetnők azokul, a mi-

fark, mind a mez-csövecskék csi-
rái, kissé kiválóan észlelhetők. •— A levelészek
egyéb fajtái, a lenn leirt ismertető jelek által
könnyen felismerhetők, mert csak a szinek vál-
toznak, ugyanis zöld, sárgás, barna vagy fekete,
vagy pedig egyes szervek, különösen a szipókák
hosszúsága különböző. Minden egyéb állatok te-
hát, melyek a levelészek, tömkelegéhez hasonló
összecsoportozásai között a vizsgáló szemnek föl-
tűnnek, más nemekhez tartoznak, és a levelészek
közé vagy mint burátok, vagy pedig mint ellen-
ségek vegyülnek.

Nézzük előbb az elsőket, mert talán különös-
nek tünik fel azon állittnány, hogy a levelészek-
nek jó barátjaik is volnának. És csakugyan van-
nak, ezek pedig a hangyák. Hogy,ezen barátság-
a levelészek és hangyák között kölcsönös-e, nem
merem határozottan erősiteni, mert nem tudom,
a leveléazek rászorultak-e a hangyákra, hogy
ezek mézüket leszedjék; hanem az bizonyos, hogy
a hangyákat, persze csak önérdek szülte barátság
és jó indulat vezeti a levelészek csoportjai közé;
mert azon két kis csövecske a test hátsó részén,
melyeket fölebb méz-csöveknek neveztünk, csak-
ugyan a mézhez hasonló, édes nedvet választanak
ki, mely apró cseppekben a csövecske végében
kicsordul, és-a melyet a hangyák, kiket nyalánk
állatokul ismerünk, nagy falánksággai felszörpöl-
nek. Innen magyarázhatjuk magunknak azon ele-
ven sürgés forgást, melyet e szorgalmas és fürge
munkásoknál látunk, midőn például egy nagyobb
fa tövénél megállunk és egyes hangyákat a fára
fel, másokat meg lefutkározni látunk. Nem másért
történik ez, mint hogy a hangyák e mézes nedvet
nagyon kedvelik s talán nem is nélkülözhetik; fel-
sietnek tehát a levelészek nyájába, itt ott egy pár
korty mézet szörpölgetnek s avval szintoly sietve
eltávoznak, hogy egyéb munkájuk után lássanak,
vagy talán, hogy e mézet, ápolásukra esett kisde-
deik fölnevelésére elvigyék.

Ezen méznedvet némelykor oly nagy mennyi-
ségben választják ki a levelészek, hogy a hangyák
azt mind felszívni képtelenek, ilyenkor az a nö-
vénylevelekre leesurog és ezeket, mintegy fény-
mázzal boritja el. Sok gyermek ezt édesnek ös-
mervén, lenyaldossa, a mi pedig nem más, mint
az ugynevezett mézragya, mely ép ugy, mint a
liszt-ragya a levelészek szüleménye. Megtörténik
ugyanis hogy veröfényben történt langyos eső
után, a levelészek nagy mennyiségben a levelek
fölületére kibújván, ezt vagy mézzel beborítják,
vagy némely fajtája, pöhöly- forma takaróval levén
ellátv; , a leveleknek mintegy liszttel boritott kül-
lemet kölcsönöznek. Ekkor a nép jaj vészekéivé
sohajtozik, hogy a növényeket a ragya ütötte,
vagy, hogy ragya-esö volt. A tulajképeni ragya
azonban, mely a növényekre kártékonyán hat,
más okokból származik. Megesik ugyanis nyáron,
hol nagy forróság után sokszor a légmérséklet
gyorsan változik, hogy ez által a növény-nedvek
forgásukban megakadnak, vagy bedugulván a
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j léghasadékok, a növény párázata akadályoztatik,
I ilyenkor aztán a növények fölületén barna vagy
i fekete foltok támadnak, melyek valósággal a nö-

vénynek kóros állapotát jelezik, máskor azonban
apró élődi gombák által is hozatnak létre ily
foltok, ez a sajátlagos növény-ragya.

Áttérünk most a levelész szipókájára, azon
szervére t. i. melylyel nekünk s közvetlen a növé-
nyeknek annyi kárt okoz. Itt ismét két osztályra
kell soroznunk a levelészeket, vannak ugyanis
olyanok, melyek csípéseik s illetőleg szipogatá-
saik által az illető növénynek semmi kárt sem
látszanak okozni , mert azokon semmi feltünő
változást vagy a növénynek elsatnyulását nem
vehetni észre. Ilyenek p. a bodzafa, baraczkfa,
eper, fügefa s t. eff. Nagyobb része azonban a nö-
vényeket, melyeken fés?kelnek, rútul eltorzítja,
bemocskolja, sőt folytonosan okozott nedvvesztés
által végképen megsorvaeztja. — Eltekintve ezen
károktól, melyek igy gyümölcsfáink és kerti vete-
ményeinkben, ugy szintén kedvelt virágkertünk-
ben a levelészek által okoztatnak, a növény-élet-
tani változások, melyeket a levelészek csípései a
növényeken előidéznek, tanulmányozásra érdekes
anyagul szolgálnak. A levesszek szipókái, bármi
finomak legyenek, mégis a sebzések sokasága és
a szipogatások folytonossága által oly ingert
okoznak a növény szervezetében, hogy a nedvek
önkénytelenül az okozott sebek felé torlódnak.
Természetes, hogy a gyöngéd- bb növényrészek
milyenek az uj hajtások, levelek, melyik levélé
szek által különösen meglepetnek, de erősebb ko-
csányok, sőt ágak is azon oldalon, hol a szipókák
által megsértetnek, nemsokára feltünő változáso-
kat szenvednek. A levelek befelé hajolnak, az az:
oda teknősödnek, a hol a levelészek összecsopor-
tosulva , azokat bántogatják, elannyira, hogy a
levélnek széle felhajolva, végre egészen ráborul a
levél hátára, mi által a levelészeknek mintegy fe-
deles házat, vagy fészket csínálnak, melyben az
eső és napsugarak ellen megóva, ott töltik életü-
ket, mig annyira megszaporodnak, hogy uj tele-
pitvényeket kénytelenittetnek kibocsátani. Más
alakja a levelészek szúrásaiból támad az ugyneve-
zett gubákban, melyek más rovarfajok által oko-
zott gubókhoz hasonlók: itt a nedvek torlódása
oly nagy, hogy a növény valóságos tultengése
hozatik létre. A kocsányok és ágakban pedig azt
észleljük, hogy ezek azon rész felé, hol a levelé-
szek szipogatnak, különirányu kanyarodásokban
csavarodnak, néha egy óra-rugony alakját utá-
nozván. Az egyes levelész csípése, magán véve
csekélység, szinte semmisem, de töménytelen so-
kaságuk tetemes károkat okozhat.

Midőn igy azon károkat, melyeket a levelé-
szek okoznak, azokat roppant sokaságában talál-
juk, ám vizsgáljuk szaporodásuk módját, melyben
a figyelmes buvár ismét uj, csaknem páratlan
álló, természeti csudákat fog megismerni. Tudjuk,
hogy a rovarok átalában igen szaporák, mert
minden rovar-anya 2 - 300, sőt még több petét
szokott rakni, de a levelészeknél azon kivételes
és különös esetet tapasztaljuk, hogy nemcsak pe-
tékből szaporodnak, hanem hogy elever.t-szülő
anyáik is (vivipara) vannak; szülnek pedig ez
utóbbiak párosodás nélkül. De menjünk sorban
és kezdjük figyelésünket azon évszakban, midőn

tökéletesen kinőtt és végleg átváltozott levelé-
szek közül, a külön ivarbeliek párosodása törté-
nik. Ezt őszkor, többnyire októberben láthatjuk,
a midőn mind a hímek, mind a nőcskék szárnyak-
kal vannak ellátva. A himecske a párosodás után
elvesz, a nőcske pedig petéit, melyeknek a ke-
mény telet ki kell állniok, nem a levelekre,
melyek a fagyos hideg beálltával lehullanak,
hanem a növény tövére rakja és ragasztja, ez
megtörténvén, a nőcske is elhal. A tavaszi napok
éltető melege által, a mint a fák és egyéb növé-
nyek rügyei fakadoznak, petéiből az ifju levelész
is kifejlődik, s természetadta ösztönénél fogva
azonnal a rügyekhez siet és tápnedvét szipóká-
jáva! veszi magához s gyorsan nő. Ezen növeke-
dése közben, mely 14 nap alatt szokott befejezve
lenni, 4-szer vedlik s utolsó vedlése után, mint
tökéletesen kinőtt anya áll előttünk, azon különb-
séggel, hogy ezen levelész-anya szárnytalan. (1. a
2 sz. rajzot.) És most, csodák csodája! ezen anya,
eleven kisdedeket szül, a nélkül, hogy párosodott
volna. Ezen ritka és különös természeti tüneményt
" " " " - ' • • • • ' •• -'--1- sejtették, de

buzgalma
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megfigyelt egy

lábával jól megkapaszkodva, hátulsó lábait
san a levegőbe emelte, az uj szülött pedig testé-
nek hátsó részével előre jött a világra, feje még
az anya testében volt, midőn már lábai kibonta-
kozván , ide oda tapogatózva, állást kerestek a
ezt megtalálván, mellső lábaival anyja testéhez
támaszkodva, abból végtére fejét kifejteni igyene
zett. Ez meglevén, azonnal szipókáját akarta a
növény kérgébe fúrni, midőn Bonnet onnan óva-
tosan elemeié és haza vitte. Itt ugyanazon növény-
fajtára illesztette, de a mely a legszorgalmasbban
meg volt tisztitva, azon semmiféle más élő lény,
legkevésbbé pedig egy második íevelész, nem lé-
tezett. Üvegharang alá boritá az egészet és a
legszigorubban elzárván a hozza férhetést, a szüz
levelészt jobban megőrizte minden tilalmas talál-
kozástól, mint ezt bármely anya, tulajdon leányá-
val, tehette volna. Most naponkint, reggeltől
estig, kiapadhatlan türelemmel megleste a magá-
nyosságában is gond nélkül tenyésző ifju levelész
minden mozdulatát. Bármely uralkodó ház első
szülöttjénél nem jegyezhették fel nagyobb pon-
tossággal a születés óráját, az uj szülött első
mosolyát stb, mint ezt Bonnet tévé az ifju leve-
lészszel, tökéletes naplót vivén mindenről, mit ide-
vágónak tartott, sőt még a hév és légmérő min-
denkori állását is följegyzette. Növekedése alatt,
mely május 20-ikáiól junius 1-sejéig tartott;
4-szer vedlett a levelész most pedig, mind felébb
emlitettük, a szárnyakat levonva, különben töké-
letesen kifejlődve levén, anyává lett, és a nélkül,
hogy párosodott volna, junius 1-sejétől 21-kéig
95 magzatot szült, többnyire a természettudós
szeme láttára.

Napvilágra hozta tehát Bonnetalegfényesebb
sikerrel, a mit előtte csak sejtettek ügytársai s
bebizonyitotta Tremblay azon föltevését, hogy
több nemzedékre kiható termékenyítés lehetsé-
ges. A szaporodásnak ezen módja, melyet Parto-
genesisnek *) neveznek, ujabb időkben Siebold
szorgalmas kutatásai által nem áll már magányo
san. Hasonlót észlelt ugyanis 1) nehány, tömlők-
ben élő lepkéknél (Talaeporia és Psyché), melyek
között nem termékenyített nőcskék petéket rak-
tak, melyekből ismét nőcskék fejlődtek ki. 2) a
selymeinél, hol szintén nem termékenyített pe-
tékből hirnek és nőcskék kerülnek ki. 3) A méh
királynénál, mely Dzierzon szerint here nélkül is
termékeny petéket rak. — Több füvész észlelése
szerint a növényeknél is vannak példák, hol ter-
mékeny magképzés termékenyités nélkül hozatik
létre; Braun S. szerint Németországban a chara
crinatá-nak még nem ismerik himvirágát, s még
is a nővirágok évenkint magtermők.

Visszatérve Bonnet észleletéire, megjegyez-
zük, hogy ő eddigi sikerével még be nem érve,
azokat tovább folytatta, elkülönítvén mindenkor
egyes ujdon született levelészt, hogy kitudhassa,
hányszor történik a himetlen tenyésztés; és azon
eredményre jutott, hogy az 9-szer történik egy-
másután. Utolsó izben pedig őszkor (oktober)
szárnyas levelészek kerülnek ki, melyeknél hirnek
és nőcskék találtatnak. A hirnek szikárabb test-
alkotásuk által tünnek ki. Most rendes pározás
következik, a nőcskék azonban, mint már fölebb
érintve volt, most nem szülnek eleven magzatot,
hanem petéket raknak, melyekből, ha az idő ked-
vez, még azon évben fejlődnek kisded levelészek,
de többnyire csak a jövő tavaszkor kelnek ki a
9 nemzedékre termékenyített peték.

Midőn e roppant szaporaságot tekintetbe
veszszük, s megközelitőleg számokban is megtud-
juk, hogy egyetlen egy levelész-anya egy nyáron
át hat ezer millió utódot képes a világra hozni,
méltán elborzadhatnánk , ha ezen töméntelen
sokasághoz a történhető károkat elképzeljük,
melyeket kétségkivül előidézni tudna, ha a gon-
dos teremtő eme véghetlennek látszó szaporasá-
got hatalmas és szintén nagy számu ellenségek
által nem korlátozta volna. Csak egy kissé maga-
sabb álláspontot kell elfoglalnunk, melyből a világ

régiebb természetbúvárok
a dolgot, fáradhatlan
nevü természettudós

mar
bizonyosságra
által, tlonnet
ugyanis tavaszkor
levelész-anyát, épen azon perczben, midőn szült.
A szülés következőleg folyt le: az anya első négy

szorgalmasan

teremtményeinek tömkelegébe tekintsünk, és az
átalános összefüggést magasabb szempontból meg-
itélnünk ea tapasztalni fogjuk, hogy az egész ter-
mészetben valami magasztos öszhangzat uralko-
dik. Minden teremtett lénynek megvan a maga
kiszabott hatásköre, mindeniknek megvan az élet-
hez joga, és fenntartásához kiszabott alkalma,
valamint tulszaporodásának korlátjai. A levelé-
szek végtelen sokasága ugy tünik elénk, mint a
hogy veteménymagjainkat a földbe szórjuk, hogy
megszaporodva mindnyájunk számára kenyerünk
legyen. A levelészek milliói mintegy eledelül
szolgálnak más állatnemeknek, melyek kizárólag

*) jr«fÍ£>«f, szüz, és yínio-ií, szülés.

velök táplálkoznak; s ez utóbbiaknak fennmara-
dása azoknak szaporaságától föltételeztetek. A
világrajönnek, hogy emészszenek, és hogy viszont
fólemésztessenek. (Vége következik.)

A t á n c z r ó l .
A tánczot, mint a tulipiros jókedv legélén-

kebb kifejezését, minden időben s minden nép
kedvelte. A legrégibo időre a szent táncz eredete
vihető vissza; a papok, kik minden eszközt föl-
használtak, hogy a népet az oltárokhoz kecseg-
tessék, czéljuk elérésére a tánczczal összekapcso-
lák a zenét s a költészetet. Már Mózes növére
Mirzám is a szentirás tanúbizonysága szerint ki-
tünő szépen tánczolt; — a zsidók az arany borju
körül lejtének; Dávid a szövetségládája előtt
tánczolva — históriai előtánczossá vált; Jephta
a harczból visszatérő atyja elé, leánytársai élén
tánczolva ment; —ép igy a héber nők Saul király
elé; Heródesz Tetrarka szép leánya, szintén
gyönyörüen tánczolt, s kecsteljes lejtésének lőn
áldozata Keresztelő János.

Castor,Pollux, Orpheus és Musaeus sőt még
maga a bor istene, a kövér Bacchus is, a maguk
ideiében hirneves tánczosok valának; s ez utóbbi
mondatik az „orgiák"-nak nevezett vad s erkölcs-
telen táncz feltalálójának.

Gebelin franczia tudós azt mondja, hogy
Apolló papjai a templomban menüettet tánczoltak.

Az egyiptomiak tánczukban a csillagcsopor-
tok körben forgását utánzák.

A szent táncz után a legrégibbnek a fegy-
vertáncz tekinthető, s az ennél dívó roppant
lárma jelképzé azon zajt, melyet Jupiter születé-
sénél tettek az illetők a végből, hogy atyja Satur-
nus _ ki minden gyermekét fölemésztette — ne
hallja a kis csecsemő sírását.

Még maga a komoly Lykurgus is — a fiatal-
ság nevelésénél mint egyik főbb kelléket — ajánlá
a tánczot.

A mulattató táncz sem volt a régi gorogok
eiőtt ismeretlen. A tánczművészet múzsája Erato
volt; márHermes szerelmes lőn a kecsesen lejtő
Polymélébe. A görögök mint mindenben, ugy a
tánczban is utánzói valának a rómaiaknak, elsa-
játíták tánczukat, földiszitvén azt saját nemzeti
jelleggel.

Még a fájdalom is tánczban nyilatkozott az
ókor népeinél. A gyász táncz egy hosszu lépésből
s ezután következett ugrásból állott.

E földön élő minden nép elsajátitá a tánczot
s azt saját szokásaihoz idomitá. Minden népnek
van saját nemzeti táncza. A tüzes csárdás nem-
zeti táncza a magyarnak, a szép mazur a lengyel-
nek, a kedélyes walzer a németnek stb.

Olaszország volt azon ország, hol a művé-
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szetek sorába emelkedék a táncz, a XV. század-
ban. Francziaországban az első tánczmestereket
1659-ben találjuk XIV. Lajos alatt, hol is a
zenészekkel bizonyos czéhet alkottak, s főnököket
(le roi de violons) választottak. Az ujabb, illető-
leg a magasb tánczművészet (ballet) alapitó aty-
jának, a hires Noverrá-t (1729 — 1810) tekint-
hetjük. Rónaszéky.

E g y v e l e g .
** (Barnum világhirü muzeuma leégett!) A

tüz egy szomszéd épületben ütött ki, hol gőzgép
volt elhelyezve; a tüz csakhamar bekapott a mu-
zeumba, és azután tovább terjedt a szomszéd ut-
czában. A láng oly gyorsan terjedt, hogy a világ-
hirü intézet kevés percz alatt füstölgő romokban
hevert. Néhány darabot a muzeum látnivalóiból
megmenthettek, de a legnagyobb rész odaveszett.
Barnum veszteségét 300,000 dollárra teszik, és
csak 60,000 dollárig volt biztositva. Maga az
épület 40,000 dollár értéket képviselt de ez biz-
tositva volt. E muzeum New-York egyik neveze-
tessége volt.

— (Kisfaludy Sándor dalai franczia fordí-
tásban.) Tatáról irják nekünk, hogy Raschkow Lá-
zár poroszországi születésü, terjedtebbkörben ked-
vezőleg ismert és szeretett pedagóg, kire nézve a
magyar nyelv még csak két évvel is ezelőtt terra
incognita volt, — annyira meghatott lőn Kisfa-
ludy Sándor szerelmi dalaitól: hogy elhatározá
magában, azokat eredetiből franczia nyelvre_át-
tenni, azon nemes nézetből, hogy a magyar iro-
dalom ezen nevezetes müvét más nemzetekkel is

89. dal.
Láttam őtet siránkozni,

Barátnéját siratta,
És hallottam sohajtozni —

Keblem hajh ! mint szaggatta :
Meleg hó volt ábrázatja,

Szemöldöke szivárvány;
Szeme az est csillagzatja,

Melle pihegő márvány;
Láng volt az ő sóhajtása,

Felhős hajnal mosolygása,
Gyöngyök voltak könnyei,

Halvány rózsák szinei.

121. dal-
Szeretni, s nem szerettetni!

Egek! mely kin s gyötrelem! —
M'ért kell néked meglehetni

Szeretetlen szerelem!
Keserüség, epe, s méreg

Annak élte, ki L'y éi,
Boldogabban él a féreg —

A fa-élet jobb ennél: %,
Kit bal sorsa igy megvága,
Annak egész valósága

Megtestesült gyötrelem —
Átok az ily szerelem.

** (A dohány egyedárusság jövedelmeiről)
nem lesz érdektelen följegyeznünk, hogy mindjárt
az első dohánypátens megjelenése után, melyet
első Lipót 1699. jan. 13-kán bocsátott ki Alsó-
Ausztriában, a dohányegyedárusság Vendura
Ágostonnak 16,000 forintnyi évi bérért adatott ki.
Morvaországban 1701-ban szintén bérbeadatott
az Grossinger lgnácznak évi 6000 forintért. Alsó-
Magyarországban Tharenwanger György keres-
kedő vette bérbe. 1724-ben Csehországban s az
osztrák herczegségekben a spanyol Diego és Ca-
rignani marchese bérelték a dohányjövedéket 8
évre, évi 500,000 forintért. A bérlők különben,
nem voltak képesek megfizetni a bért és meg-
buktak. 1726-ban továbbá Prandau Miksa birta a
dohányjSvédeket évi 350,000 forintért. 1764-ben
januártól kezdve lépett életbe a Parkner-féle tár-
sulat szerződése, mely 1,210,000 forintot fizetett
évenkint. 1784-ben végre Fries gróf, Puthon-
Arnstein báró és mások léptek társaságba és át-
vették az egyedárusságot az államtól 2.000,000
forintért évenkint. Most ujra bérbe adni szándé-
koznak, természetesen sokkal magasb összegekért.

megismertesse. Azért választá a franczia nyelvet-
mert az leginkább nevezhető világnyelvnek. Mu-
tatványul mintegy 10 dal küldetett be hozzánk
melyből izlelésül kettőt itt közlünk.

E nehány mutatványt ajánljuk a müvelt
olvasó közönség figyelmébe, s az érdemes fordi-

í tónak, ki már a hanyatló kor éveit éli s nyelvün-
| ket mégis oly rövid idő alatt megtanulta, kivánjuk,

hogy megkezdett szép müködését minél nagyobb
sikerrel folytathassa. A két dal a következő:

89. dal.
Je la voyais vei ser des larmes,

(Son amié vint de mourir),
J ' écoutais son profond soupir,

Et mon eoeur en fut en alarmes:
Sa face parut neige en flamme,

Ses paupiéres un arc-en-ciel,
Une étoile son brillant oeil,

Son sein marbre animé de l'áme;
Son .soupir plein du feu d'orage,

Son sourir Faurore en nuage,
Des perles brillantes ses pleurs,

Des roies pales ses couleurs.

121. dal.
O cid! quelle peine eruelle

D' aimer sans un tendre retour!
Comment, sans ardeur mutuelle,

Re;ne le sentiment de l'amour?
Une telle vie fatale,

Pleine de chagrin et, de maux,
Lii vie des plautes n'égale,

Ni la vie des animaux.
L'homme que le sort implacable,
De tant soufFranees aceable.

Souffre d'un mal continuel
Maudit sóit un araour que tel.

Vasárnapi beszélgetés.
(Jakab napja s a hurezo!kodás kellemei.)

Pest, aug. 5-én.

' Van a kalendáriumnak nehány szentje, kik-
kel különösen a fővárosi ember, nem igen tu-
dott eddig megbarátkozni — kivéve ha házbir-
tokos. Ezek Jakab, Mihály s György szentes, (s
ráadásul még a Gyertyaszentelő), a hogy a bérben
lakó emberiségnél népszerűtlenekké lőnek, arról
igazán nem tehetnek.

E szent fizető napok különben kevés ország-
ban állanak már fenn. Franczia-, Angol-s Német-
ország északi részében minden naptári évnegyed
elején rójják le s veszik föl a házbért s ez sokkal
czélirányosabb is — s ezen jó szokást tapasztal-
hatják olvasóink az ugyancsak _ évnegyedenkint
történő előfizetési fölhívásoknál is.

Ha mir maga a házbérfizetés kellemetlen
dolog, mennyivel" inkább az, ha hurczolkodással
is jár. Költözködés ! Már csak e szó említésére
a legnagyobb melegben is borzong hátunk, s tél
derekán i s befűt nekünk a hurczolkodás gondo-
lata. S a legtöbb esetben mily boszantó körülmé-
nyek előzik meg s mily kétségbeejtő utófájdalmak
kapaszkodnak bele ez apró házi forradalmakba!
Kétszer hurczolkodik, egyszer leégni; — ezt
tartja a példabeszéd s ennek mindig igaza van.

A lakváltoztatás határnapja még messze van,
de a család-anya már álmatlan éjeket tölt. Azon
szobák miket most bir, beköltözése előtt rondák,
ablak ajtó hiányos, festés, vakolat lehullóban, a
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talaj deszkái ingadozók valának. S miután a pesti
háztulajdonosok codexében az áll, hogy a lakó
dolga a lakást szükségeihez alkalmazni: a sajná-
latraméltó fél saját költségén tataroztat, festet,
gyalultat, vonatja be mázzal a padlót, vasaltat
meg ablakot, rakat uj üvegtáblákat, csináltat uj
zárt, rendezi belőlfütésre a kályhát, huzat csön-
getyüsodronyt stb. stb. S midőn egy éven át él-
vezte volna fáradsága gyümölcsét, akad egy jó
barát, ki lakásodtól orozva megfoszt, a birtokosnak
ígérvén érte 50—100 fttal többet. Ez tán kivétel,
de e kivétel oly sürün fordul elő, hogy bátran
lehet szabályul fölállítani.

„Fölmondtak" tehát. Már most hamarjában
hol lelünk megfelelő szállást? Se magasan ne le-
gyen, sem azon az oldalon mely a napnak ki van
téve, se messze, se drága s jó karban. Ha végre a
férj sugárzó arczczal hozza a jó hirt feleségének,
hogy talált: kezlődik az uj baj. Nincs ugyan az
első emeleten, de a negyedikben sem; hajnali öt
órakor nem süt oda a nap mely esti nyolcz után
már leszállóban is vaa már A redőnyök a sarok-
vasból kizökkentek ugyan, de azért közte s az
ablaktáblák közt van hely, hova függönyt lehet
csináltatni; legcsekélyebb fogyatkozásai a közös
padlás s pincze, a sötét és szük konyha, mely csak
akkor füstöl, midőn tüzelnek benne; az éléskam-
rát a házmesterné különösen magasztalta, mivel
ott télen át nyoma sincs a sváb-bogárnak. Két
gyermeknél többet nem szabad tartani, kutyát
macskát épen nem; ellenben az aranyhal, zongora
s kanári meg van engedve, valamint az is, hogy
évnegyedenkint a lépcső világításáért, mely tart

egy álló óráig, fizess hat forintot, a mángolóért
hármat s a szemétkihordásért ötöt.

Nőd, e lélekszakadva elmondott különös elő-
nyökön nem igen épül ugyan, de elvégre a kiszo-
rult embernek a fészerben is jó s kezdi vázolni a
translocatio hadi tervét. A bútor törékenyebb
faját, üvegszekrényeket, s az ezeket népesítő apró
csecsebecsét s egyéb nélkülözhetlen brimboriumot,
egyenkint csavargatják s göngyölítik papírokba.
A férj vagy két hétig csak tűkörcserép előtt
borotválkozhatik s mert a finom porczellán mos-
dótál újságokba van már takarva: amugy katoná-
san vödörből mosakodik; csak a legszükségesebb
fehérnemü marad künn s különösen a válságos
hurczolkodási napon: a lepedő egyuttal törülköző,
asztalkendő, abrosz, bölcső, takaró, függöny,
hálóköntös és útitáska, mely tágas voltánál fogva
magába fogadja a percznyi szükségek változó
csapatait.

Midőn elvégre tető alatt vagy, már téltul
elkelyezkedél, a festékszag, melyet a meg nem
szikkadt ajtók s falak terjesztenek, okoznak főfá-
jást nappal s álmatlanságot éjjel, amidőn is,hogy
nagyon el ne bízd magad, néhány ottfeledt poloska
látja idején valónak, még a persiai por alkalma-
zása előtt, megvizsgálni véredet.

Végre leapad az ár, életed ismét régi hétköz-
napi medrébe szorul s ha partjait a fővárosi bajok
apró tövisei disztelenitik is, virul még ott elég
szép családi virág, melyek örömöt-s megelégedést
nyujtanak s tán a reménység azon ugorkafaja is,
hogy egyszer majd te is lehetsz háziur. Sok jSze-
rencsét hozzá 1 Forgó János.
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Irodalom és müvészet.
•• (A „Magyar Gyermekbarát") első száma

megjelent, s 32 lapra terjedő tartalma oly válto-
zatos, annyi mulatva oktató közleményt hoz, e oly
biztos előadással, hogy abban az apró nemzedék
bizonyosan nagy gyönyörüségét tbgja találni.
Bármelyik lapját nyitjuk föl, mindenütt érdekes
és tanulságos történetkékkel, hasznos és mulattató
czikkekkel s ezek mellett csinos képekkel talál-
kozunk. Mindjárt az elején egy kis mese, tovább
„Józsi a kis drótos" története; a csákós kis ma-
gyar vitézeknek, a kik a képen igen ügyesen
sorakoznak, egy csinos „katonásdi dal1'; érdekes
természetrajzok az őzről és medvéről, s mit
először kell vala emlitenünk, „a magyar szent
korona" és „az akadémia palotája" képekben, s
több más érdekes közlemény van benne ügyesen
összeállitva. Kiállítása is csinos, s ez első szám
értéke után itélve bizton mondhatjuk, hogy a
„Magyar Gyermekbarát" hasznos és szükséges
vállalalat a gyermek-irodalomban, mely a kül-
földi haeonnemü vállalatokkal is diadalmasan
versenyez, s kétségtelen, hogy nagy elterjedésnek
fog örvendeni s az apró nemzedék előtt minde-
nütt szivesen fogadott vendég lesz. Fölhivjuk
rá a szülők és tanitók figyelmét. — (Megrendel-
hető Heckenast G. kiadóhivatalában. Előfizetési
ára egész évre 2 ft.)

— (Orgona-iskola) íly czim alatt jelent meg
Egerben egy díszesen kiállitott mü. Elméleti s
gyakorlati vezérletül kath. kántorok, képezdészek,
s a szent ének és orgonászat minden kedvelői
használatára irták és kiadták Zsasskovszky Fe-
rencz és Endre, egri székes főegyh. karnagyok,
zene- és ének-tanárok. — Tartalmát teszik: I. Az
orgonának mint hangszernek ismertetése. II . Az
elemek és gyakorlatok, az ide tartozó hárum és
négy hangu rövid elő- és utójátékkal és a pedale
mikénti kezelésével. — III. Az ének és azt kisérő
orgonának használata körüli teendők IV. Az össz-
hangzattan főelemei, az ide vágó zárlejtések, és
átmenetekkel együtt. V. Az orgona-darabok
gyüjteménye, ide tartoznak különösen elő- vagy
utójátékok, requiemhez való darabok, paszto-
rellák, fughetták és fugák; — ezek után követke-
zik a zongora-hangolás gyakorlati kivitele, végre
a könyv végéhez csatolt két rajztábla, mely az
organa belső részeit tünteti elő. — E mű régen
érzett hézagot pótol egyházi zeneirodalmunk te-
rén. Benne minden e szakba vágó tenni és tudni
valókra nfzve a jelenkor igényei szerint itt alapos
útmutatás adatik. — A munka, Bartakovics Béla
egri érsek ő excjának, május 28-kán ünnepelt
aranymiséje-alkalmából, van felajánlva. — Ára a
nagy negyedrét alakban csinosan kiállitott műnek
2 frt. 50 kr. — Megrendelhető az egri nyomdá-
ban, és minden hiteles könyvárusnál.

** (Megszűnő lopok.) A „Sürgöny" és „Ung.
Nachrichten" helybeli hivatalos lapok, szeptem-
ber végével megszünnek, s az első helyett „Buda-
pesti Értesítő" czim alatt egy uj lap van tervben,
melynek szerkesztője Frankenburg Adolf lenne.
E hirt a „Fővárosi Lapok" mint a legbizonyosab-
bat bálija, teljes hitelességéről azonban nem vál-
lalhat kezességet.

** (Beszélygyüjtemény.) Udvardy Vinezétől
„Dicsőség és szerelem" czimü beszélygyüjtemény
jelent meg két csinos kiállitásu kötetben. A mun-
kából befolyó tiszta jövedelem, részben az irói se-
gélyegyletnek volt ajánlva, de az előfizetések,
mint a munkához csatolt számadás mutatja, a kiál-
litás költségeit sem fedezték. Mindamellett egy
előfizető nő, özv. Szücs Lajosné, egy példányért
mint szerző mondja, hihetőleg a vállalattal egybe-
kötött jótékony czél előmozditása tekintetéből
2ö ftot küldvén be, az egy példányért járó 1 ft.
80 kr. levonásával fennmaradt 23 ft 20 krt, a szer-
ző a segélyegyletnek átadta.

Egyház és iskola.
** (A lipó vároni templomépitési kölcsönre)

Schwachhofer Lajot. u r IOOO forintot írt alá s fe-
lét azonnal lefizető. — [{och Jozsef s Erzsébet a
lipótvárosi bazilika alapjára 13(5 forint 97 krt
hagytak végrendeletiig, mely már be is van
fizetve.

•* (A pesti egyetem rektorává) dr. Wenzel
Gusztáv nyilv. rend. jogtanár választatott meg.

**(Alreáliskola a Terézvárosban.) Pest város-
tanácsa mult szombati ülésében egy nagy fontos-
ságu tárgy került tanácskozás alá: egy alreálta-
noda fölállitá-a a Terézvárosban. Terve már kész;
öhajtandó, hogy mielőbb valósuljon.
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"* (A hilolcsai érseki káptalannál) Kovács
József őrkanonokká, Barakovics Antal bácsszent-
páli préposttá, Antunovics János székes-egyházi
főesperessé, Kulinszky Mihály bácsi fóesperessé,
Lichtensteiger Ferencz ti.-zai főespereseé, és
Schwirer János idősb magister canonicus?á lép-
tettek elő fokozatosan, s az ezáltal ugyanott meg-
üresedett utolsó kanonoki állásra Schuster Kon-
stantin érseki titkár neveztetett ki.

** (A tiszai ág. hitv. egyházkerület) júl. 26-án
tartá idei közgyülését Felkán, Máday Károly
superintendens elnöklete alatt. Fist Imre kerületi
főjegyző ideiglenes távollétében a gyülés f'oJya-
mára a jegyzői toll vezetése Pákh Károly iglói
gymn. igazgatóra bizatván, megkezdődtek a ta-
nácskozások, s a kerületi felügyelő Zsedényi
Eduard velős beszéddel nyitá meg a gyülést, ki-
emelvén, hogy a magyar prot. egyház az utóbbi
években egyházi szabadságainak csak minimumát
élvezheté; de a bekövetkezett legujabb események
folytán remélhető, hogy az egyházra is szebb idő
fog derülni. Beszéde zajos tetszéssel fogadtatott.
A gyülés egyik főtárgya a helytartótanács lekül-
dött rendelete volt, melynélfogva a bélyeg- és
illetéktörvény 40 dik díjszabási tételnek az egy-
házi hivatal és szolgálat átruházása, az egyházi
javak adományozása, a szolgálati állomások betöl-
tése esetében leendő megtartására, valamint az
egyházi hivatalnokok választásának az adóhivata-
lokhozi bejelentésére az egyházkerület felhivatik.
Mely az egyház körülményeire nem alkalmazható
rendelet ellen felírás határoztatott, ugy mint azon
rendelet ellen is, mely a római katholikus ifjak-
nak az evangyelmi tanodákbani felvételét a hely-
tartótanács engedelme nélkül tiltja.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
x* (A marhavész Ő-Gyallán) ismét nagy

mértékben jelentkezik.
*" (Lóverseny Tb'rb'k-Sz.-Miklóson.) Folyó

év oktober 2-dikán tartja a szolnokmegyei gazda-
sági és lovaregylet lóversenyeit Török-Szent-
Miklóson, a következő sorban: 1. Pony verseny.
2. Egyleti dij, 400 ft- 3. Mezei gazdák versenye.
4. Asszonyságok dija. 5. Herczeg Auersperg Sa-
rolta tiszteletdija. Ez utóbbi gátverseny lesz.

/ (A kolozsvári lóversenyek) szeptember
20-ikés 22-üik napjain délután 3 órakor lesznek a
következő rendben: Elsö nap, szirdán, szeptemb.
20-án. 1. Vadászverseny, 500 ft.; 2. Második osz-
tályu császárdij 300 darab arany; 3. Verseny-
egyleti dij, 50 darab arany. Második nap, pénte-
ken szept. 22-kén: 1. Ivadékverseny; 2. Első
osztályu császárdij, 500 darab arany ; 3. Erdélyi
dij 1000 ft.; 4. Hölgyek dija. Mindennemü tuda-
kozás és nevezés Kolozsvárra Halmágyi Sándor-
hoz, mint az erdélyi lótenyésztési- és versecy-
egylet titkárához intézendő.

Kőzintézet^k, egyletek.
** (A magyar tudományos Akadémia) math.

és természettud, osztályainak júl. 31-kén tartott
ülésében, mely a szünidők előtt az Akadémia
utolsó ülése volt, Hunfalvy János lev. tag tartott
értekezést „Magyarország esőzési viszonyairól".
Ez értekezés volt az osztályülés egyetlen főbb
tárgya. Utána a titkári közleményekre került a
sor, melyekből fölemiitjük, hogy egy 8-dik osz-
tályu nagy-körösi tanuló olyan gép rajzát küldé
be az Akadémiának, melylyel elérhetőnek véli
azt, hogy a viz helyettesítse a költséges gőzt. Az
Akadémia a rajzokat s leírást megtekintésre
Szíoczek lev. tagnak adta át. — Ez alkalom-
mal több rendbeli uj adakozást jelentett be a
pénztárnok az akadémia palotája számára. Gróf
Stubenberg József 2000, gr. Harrach Ferencz
1000, egy pesti hölgy (S. V. asszony, a Vas. Uj-
ság szerkesztősége utján) 500, Devics József 5
ftot, azon kivül bejelentetett Anwander János
hagyománya Győrből 200 ftot. A tőkéhez Devics
József 5, s egy hölgy 20 fttal járult. Az akadémia
szünnapjai két hónapig tartanak.

** (A magyar orvosok és természetvizsgálók
pozsonyi nagygyűlésének elb'rajza.) A magyar
orvosok és természetvizsgálók Xl-ik nagygyüléáe
Pozsonyban aug. 25 - tol szept. 2-ig foly le a kö-
vetkező programm szerint: Augusztus 25., 26. és
27-kén a tagok beírása a felvételi irodában a
primatialis palotában. Aug. 27-kén este 8 órakor
ismerkedési es'ély a primatialis palotában. Aug.
28-án délelőtt 91. „ órakor elsö közgyülés a városi
vigadó termében. Délben 2 órakor ünnepélyes
közebéd az ezelőtt primatialis, most katonai lo-

vardában. Aug. 29-én 9—l-ig szakgyülések a kir.,
kath. gymnasium épületében. Aug. 30-án kirán-
dulás gőzhajón Dévénybe, a társaság 7 órakor-
reggel indul s este visszatér. Aug. 31-én és szepk.
1-én szakgyülések. Szept. 2-án zárközgytilé* 91/j,
órakor délelőtt a városi vigadó termében. Dél~
utáni órákban a ligetben zene lesz és szini előadá-
sok fognak tartatni az arénában; továbbá kirán-
dulások a közelebb és távolabb vidékekre. —-
E gyülés tagjai a vasutakon (a tiszavidéki, állami,,
déli, Ferdinand császár északi, pozsony-nagyszom-
bati vasutakon) s a cs. kir. dunagőzhajózási tár-
saság hajóin aug. 20-tól szeptember 25-ig csak
felét fizetik a rendes vitelbérnek; ezen czélra,
azonban igazolási jegyre van szükségük, mely
miatt aug. 20-káig dr. Rózsay József főorvoshoz;
Pesten (országut 54. sz.) bérmentes levelekben 8.
a felvételi 5 forintnyi dij hozzácsatolásával for-
duljanak. A tagok Pozsonyban ingyen lakással
lesznek ellátva.

** (A gróf Széchenyi Ödön által tervezett
tüzoltó egylet) alapszabályai fölött júl. 31-ikéa
tartottak a főpolgármester elnöklete alatt bízott-
mányi tanácskozást, melyben a városi főkapitány
s az orsz. gazdasági egyesület és az első magyar
átalános biztositó-társaság küldöttei vettek részt j
s mindnyájan egyhangulag a tervezett vállalat,
hasznossága és czélszerüsége mellett nyilatkozván,,
elhatározták, hogy azt melegen fogják pártolni.

** (Az „országos magyar kertészeti társu—
lat") júl. 31-én tartá megalakulasi értekezletét..
A legközelebb megtartandó közgyűlésig a társu-
lat képviselőiül Vitái Alajos elnöklete alatt dr*
Barna Ignácz, Sztupa György és Vargha Lajos,
urak. választattak meg.

** (A pest-losonczi vasuttársulat) a mult hd.
29-dikén délelőtt a lapok utján előre alig hirde-
tett közgyülést tartott, gr. Forgách József elnök-
lete alatt. A részvényesek nagy réize nem levén,
értesítve, a gyülésen természetesen igen kevesen*
jelentek meg. Itt a csőd kimondás szükségességé-
nek rövid fejtegetése után az elnök az ö Felségé-
hez indítandó küldöttség megválasztatását indit-
ványozta, Az elnök által előterjesztett sorozat,
ellenében senkinek sem levén kifogása, a küldött-
ség megválasztottnak lett tekintve. — Hogy rész-
letes számadásokat nem lehetett benyujtani, azzal
indokolta az elnök, hogy a tömeggondnoktól nem
lehetett a könyveket megkapni. — A küldöttség
tagjai : Gróf Forgách Antal, gróf Forgách Jó-
zsef, Korizmics László, Huszár Károly, gr. Czeb--
rián László, Torkos Pál, Basch Fülöp, Koppély-
L. M., Giczey Samu, Ganz Ábrahám, Suttner
lovag, Taffler Adolf, Seeger Frigyes.

** (Az orvostanhallgatók segélyegylete) ez.
évi működéséről szóló kimutatás szerint az egy-
leti tőke ez évi összes gyarapodása tesz 719 ft.
44 kr., 4 cs. kir. arany és egy 10 frankot. Az.
összes tőke jelenleg 5859 ft. 74 kr., 205 db cs.
arany, egy 10 frankos és egy 30 forintos kötvény..
A közpénztár ez évi összes bevétele 825 ft. 22 kr..
Ebből segélyezésre fordittatott 457 ft., és pedig
segélyben részeltetett 6 hónapon át összesen 102*
egyén. Deczemberben 18 egyén 5 ftjával, január-
ban 15 egyén 5 ftjával, februárban 15 egyén 5
ftjával, márcziusban 18 egyén 4 ftjával, májusban
18 egyén 4 ftjával, juniusban 17 egyén4 ftjával é&
egy ügyén 5 fttal. — Könyvtár gyarapitására 99 ft..
40 kr., s házi szükségletekre 98 ft. 56 krt. fordi-
tott a választmány. A jövő évre áttett közpénz-
tári maradék 170 ft. 24 kr. — A pénzbeli segé-
lyezéseken kivül másnemü jótétemények is fordul-
tak elő.

Közlekedés.
f (A gőzhajók közlekedését) Tokaj és Ná-

mény közt, a viz sekélysége miatt meg kellett
szüntetni.

/ (A szepesi közlekedést) a mult hó 22-ikén
nagy szerencsétlenség érte. Magyarország és Ga-
liczia határszélén a Dunajecz folyón, a Nedeczi
vár mellett, 1859 — 1861-ig épült egy 47 öl hosz-
szu s három tömör oszlopon nyugvó, 24,000 fo-
rintba került hid, az emlitett napon, eddig nem
tudni mi oknál fogva, a lángok martaléka lett. Ez
által az országos magyar pénzalapra nagy kár
háramlott, miután e hid nem vala biztositva. De
még inkább szenved ez által a Béla és Neumarkt
közti közlekedés, miután mott e pénzszük időben,
alig van kilátás, hogy e hid rögtön felépittessék.

** (Uj postaállomások Erdélyben.) Oláh-
Topliczán, Régen, Czegén, Szamosujvár-Hyefal-.
ván Sepsi-Szent-György mellett, továbbá Nagy-
Ajtán, Erdővidéken, e hó elsején postaállomások
nyíltak meg.
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Melléklet a Vasárnapi Ujság 32-ik számához 1865.

Mi njság?
*• (Almdsy Pál,) mint irják, minden katonai

őrizet nélkül, szabadon jár kél Karlsbadban; az
engedélyt csupán becsületszavára nyerte meg.

•• (A Vörösmarty-szobor gipsz-mintázatát),
melyet az Akadémiának gr. Zichy Jenő ajándé-
kozott, a palota lépcsőjének alján állitották föl.

** (A nemzeti szinház tagjai, vidéki körut-
jókból) már visszaérkeztek. A Szigligeti veze-
tése alatt volt társulat a szinházi szünidő alatt
Nyíregyházán háromszor, Szathmáron tizenhat-
ezor, s Nagy-Károlyban négyszer tartott előadást,
mindenütt kielégitő részvét mellett. Szerdahelyi
társulata Debreczenben julius 31-ikén játszott
utólszor, mely alkalommal Prielle Kornélia juta-
lomjátéka volt.

** (Nemzeti színházunk egyik volt tagja,)
Nagy-Huber Ida asszony, jelenleg mint első éne-
kesnő Aachenben van szerződve.

** (A pesti állatkertnek) Abaujmegyéből hat
farkast fognak küldeni.

** (Buda város kölcsöne.) Buda városa a
lánczhid mellett épülőfélben levő ház kiépítésére
az ausztriai hitelintézettől 55 ezer forint kölcsönt
vett föl, mely a kikötött föltételek szerint három
részletben lesz fizetendő. Az első részlet 20,000
forintban van megállapitva s ez most mindjárt
fölvehető.

** (Festészeti tanintézet) fölállitását tervezi a
képzőművészeti társulat, s e tárgyban már foly-
nak a bizottmányi tanácskozások.

** (A közegészség állapota) Pesten jún. hó-
ban, mint a főorvosi kimutatásból látjuk, kielé-
gitő volt. Összesen 4689 betegségi eset fordult
elő; ezek közül a kórházakban 1792 fekvő beteg.
Meghalt 326 férfi, és 210 nőnemű, összesen 536.
Született 280 fi és 279 leánygyermek, összesen
559; ezek közül 217 törvénytelen. Házasult
111 pár.

** (Az uj zálogkölcsön-intézet Pesten.) Mint
egykor emlitettük, négy vállalkozó folyamodott
egyszerre Pesten uj zálogkölcsön-intézet fölállit-
hatásáért. Ezek közül azóta már hárman vissza-
léptek, s csak a Kochmeister Frigyes által képvi-
selt alapitók maradtak meg, kiknek folyamodása
visszaérkezett az alapszabályok némely szaka-
szaira tett módositásokkal, miért ezek most ujra
fólterjesztendők.

** (Szökési terv a pesti rabok között.) A pest-
városi kapitányság a Rókus-kórházban ápolásban
levő rabok között egész kis összeesküvésnek jött
nyomába. E rabok ugyanis összeszövetkeztek s
éjnek idején az egyik ablakon levő vasrostélyt
egy aczél órarugóból készitett fürészszel át kezd-
ték reszelni; az elfürészelt részeket aztán össze-
ragaszták s minden ugy volt rendezve, hogy első
pillanatra mitsem lehetett észrevenni. E munka
már meglehetősen előrehaladt s ha idejében fel
nem fedezik, egy szép reggelre az összes rabok
megszöktek volna. A hatóság, a mint ez összees-
küvésről értesült, azonnal vizsgáló-bizottmányt
küldött ki s az egész szökési terv meghiusult.

** (A rákospalotai ásványvízzel) sokan na-
gyon megjárták, s ezek közé tartozott maga az
akadémia is. Mint emlitettük, dr. Szabó József
az akadémiában is tartott róla előadást s Molnár
gyógyszerész vegybontása után annak még alkat-
részeit is elősorolta; most azonban a hirre kapott
„dárdanyos vizet" dr. Than Károly ujra végy bon-
tás alá vevén, kitünt, hogy biz az épen semmi ás-
ványt s annál kevésbbé dárdanyt nem tartalmaz, s
az egésznek csak ámítás volt az alapja. Rákos Pa - |
lota különben örvendhet, hogy olyan tiszta jó vize I

n, a melyben se dárdany, se egyéb ásvány nincs, i

** (A koritniczai fürdőben) az ott időző
Vámbéry tiszteletére az egyik völgyet „Vámbéry-
völgynek" nevezték el.

** (A kolozsvári szinház fölirata.) A most
készülő kolozsvári szinház homlokzatán a követ-
kező fölirat lesz : ,,A magyar szinmüvészetnek a
nemzet", alatta pedig az 1813. és 1865. évszá-
mok, mint a szinház építésének s utolsó javításá-
nak évszámai.

**(Névmagyaritás.) Grünfeld Manó pesti or-
vos, vezetéknevét felsőbb engedély mellett „Me-
zőfi"-re változtatta.

(A bicskei dalegylet) az aug. 20-kán tar-
tandó nagy zeneünnepélyre szintén meg fog je-
lenni Pesten s azért a bemenetel előtt néhány
nappal hangversenyt szándékozik rendezni, hogy
a szegényebb sorsú tagok uti költekezéseit a
hangverseny jövedelmével pótolja.

** (Zászlószentelés, műkedvelői előadással.)
A székes-fehérvári kath. mesterlegény-egylet di-
szes zászlót készíttetett, mely a rajta függő sza-
laggal együtt nagy fénynyel volt kiállítva. A
zászló a bécsi cs. k. muzeumban 8 napig, Székes-
Fehérvárott pedig az egyleti helyiségekben há-
rom napon át ki volt állítva. Az ünnepélyes zász-
lószentelés mult vasárnap volt végbemenendő, s
az egyleti tagok ez alkalomból a színházteremben
műkedvelői előadást rendeztek dalok- és tánezok-
kal fűszerezve.

** (Furfangos csalást) vitt véghez e napok-
ban Arad mellett két nő. Ugyanis két vidéki
földmivelő, mindegyik saját szekerén, hazafelé
hajtván, Gájban egy korcsmából két nőszemély
jött feléjök, azon kérést intézvén hozzájok, hogy
vegyék fel őket szekereikre. A jó emberek meg-
tették, s az egyik nőszemély az egyik, a másik
pedig a másik szekérre ült fel. Utközben a nősze-
mélyek egy butykosból itallal kinálták meg az
embereket, s ezek a kínálást elfogadták; de utána
nemsokára mély álomba merültek. A lovak egy
ideig mentek, később azonban megállottak. Az
emberek fölébredvén, körülnéztek, de a nősze-
mélyeket sehol sem látták ; tárczáikhoz nyultak,
ezeket ugyan megtalálták zsebjeikben, de a pénz
hiányzott belőlök. A gaz nőszemélyek álomitalt
adtak nekik s aztán megfosztották öket pénzeik-
től. A rendőrség kutatja őket.

Nemzeti szinház.
Kedden, aug. 1. „Ilka és a huszártoborzó"

eredeti opera 3 felv. Zenéje Dopplertől. — A
szinházi szünidők után e régi, sokszor látott, s nem
is a legkedvezőbben fogadott darabbal nyitották
meg az előadások rendes folyamát, nem csoda
tehát, ha a közönség, mely talán sokkal ünnepé-
lyesebb előadást várt volna, nagyon csekély szám-
mal jelent meg.

Szerda, aug. 2. „A csikos" népszinmü 3 felv.
Szigligetitől

Csütörtök, aug. 3. „A király házasodik" tör-
téneti vigj. 3 felvonásban. Irta Toth Kálmán.

Szerkesztői mondanivaló.
7798. IU. Mihály. Br. P. A küldött két könyv ára

2 ft. 40 kr.; postabér és bélyeg 32 kr. A fenmaradt 28 kr.
iránt tessék rendelkezni.

7799- „Don Sebastian, der Verkannte." Az ily czimü
könyv keresőjét értesíthetjük, hogy két ily ajánlat külde-
tett be hozzánk. Az egyik ajánló csak kölcsön adná a mun-
kát s használat után visszakéri; a másik egészen átengedi
s cserébe Toldy F. „Magyar irodalomtörténetének" utolsó
teljes kiadását kéri. További közbenjárásunkat ajánljuk.

7800. Pest. B. M. L. A reménylett határidőt megtar-
tani nem állott hatalmunkban. Sajnáljuk, hogy ujabb igé-
retet most sem tehetünk.

7801. Bécs. V. A Az átadás megtörtént.
7802. D. Szerdahely. Z. E. Tudtunkra Vámbéry ur

most nincs Pesten. Az alkalmas időpontig itt tartjuk a
levelet.

7803. Veszprém. P L. I. Örvendünk, hogy a czikk
közlésére ön nézete szerint sincs többé szükség.

7804. Tardoskedd. B. K. A bizalmas sorokat öröm-
mel olvastuk. Ama „színezetre'1 tényeket és példákat kér-
nénk, mindaddig szabad legyen azt kétségbe vonnunk.
Ama nyomtatási hiba elég mulatságos; de nem tudjuk,
és mikor történt.

7805. Pozsony. Sz L. Vettük a folytatást. A képek
elkészültét várjuk.

7806. Tata. H. D. A mit lehetett, szivesen. A többi-
nek közlése inkább szépirodalmi lapba illenék

7807. Ritka és becses könyvek. Fraenkel 6 mis-
kolczi könyvárustól veszszük azon értesitést — mely az
irodálombarátokat bizonyosan érdekelni fogja — hogy
nála a következő ritka és becses könyvek vannak eladásra
letéve s azokra megbízásokat elfogad:

Budai Fer. Polgári Lexikon. 3 kötet, teljes péld.
Engel's Geschichte Ungarns. 6 kötet
Az Uj magyar Muzeumnak egy teljes, díszesen kötött

példánya 1850—95. 18 kötet.
Felso-Magyarország Minervának egy teljes uj példá-

nya 1825-tól 1836-ig 16 kötetben, kötve.
Ortelius Redivivus. Számos képpel. Folio.
A Vasárnapi Ujság és Pólit. Újdonságok egy teljes tiszta

példánya összesen 19 kötet, részint kötve, részint kötetlen.
Pázmán Péter: Hodegus. Igazságra vezető kalauz.

N. Szombatban 1764. Pompás kötésű szép tiszta péld
Csengery : Budapesti Szemle, az első 3 év folyama

6 kötetben kötve.
Rumi: Monum. Hung. 8 kötet.

SAKKJÁTÉK.
292-ik sz. f. — P a p Dezsőtől .

(Miskolczon.)
(Ajánlva a pesti sakk-körnek.)

Sdtét.

a b c d e
Világos.

Világos indul, s 5-ik lépésre matot mond.

287-dik számu feladvány megfejtése.
'(Mitsheson Vilmostól.)

Világos. Sötét.
1. Vg3~g4 d7—dö
S. Ht5-g7 : Ff8-g7:
3. Hd6—e8 tetsz. si.
4. V—fmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Miskolczon: Czenthe József — Pozsonyban: Csery Gá-
bor. — T.-Polgáron : Liszauer József. — Pesten : Cselkó
György. — A pesti sakk-kör.

Rövid értesítés. Miskolcz- P- D. A küldeményt, va-
lamint a megemlékezést köszönettel vettük. A viszont-
találkozást előre is örvendve várjuk. Az első négylépéses
ellen némi kifogásunk van, melyet magánuton tudatni nem
késünk.

HETI-NAPTÁR.
Hónapi, és Katholikus és Protestáns
_hettnap_ naptár

Aii gusztus
6 ! Vasár ; A 9 Ur szin. vált. A 8 Ur sz. v.
71 Hétfő iDonát, Kajtán Donát
8 Kedd Czirjék vért. Czyriak
9 Szerda Illomáa vé t. Emőd

10 Csőt. Lőrincz vért. Lőrincz
l l l P é n t . Zsuzsanna szüz .Tiboruz
12 Szomb.|Klára szüz iKlára

Görög-orosz
naptár

Julius (ó)
25 C 9 Anna
26 Hermol

i 27 Pentelelm
í 28 Prochus
29 Kalli-iie
3 ) Szilus
31 Eudocimus

Izraeliták
naptára

Ab.Rosch.
14
15 örömnap
16
17
l8B.lamp.el.
19
20 Sabbath

N a p
hossza |

É j
I nyng. " hossza

ó. p.

14 44
14 40
14 36
14 34
14 81
14 28
14 24

6. p- !

27 j
2ó!
V3\
22
20
18 !

16

<s
9
9
9
9
9
9
9

p-i
16
20
24
26
29 !

32
36 i

6 89
7 14
7 49
8 19
8 51
9 24
9 68

6. v
3 47
4 59
6 1&
7 31
8 46

10 4
11 18

Uoldfényváltozások. <£ Utolsó negyed 13-kán 10 óra 58 perczkor este

TARTALOM.
p r . Bugát Pál (arczkép). — A hol én születtem . .

•nedek Aladár. — Pozsony multja és jelene. (Folyt.) —
györi püspökök emlékszöbra a györi székesegy' ' '
éppel). — Egy utazó nő Afrikában (képpel). — S
ros (képpeD — A rovarok életéből. (Folyt.) — A

Benedek
A
(kéf

székesegyházban
— Szerencs

s z K i g e t u s . — i r o d a l o m e s m ü " " " " "&j "••*• "•> •••-•—
— Ipar, gazdaság, kereskedés. - Közintézetek, egyletek.
— Közkkedés. — Mi ujság? — Nemzeti szinház. — Szer-
kesztői mondanivaló. — Sakkjáték. - Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak.magyar-utczal.sz)
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• i

I
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HIRDETÉSEK.
Az eddig is sok elismerésben részesült és dicsérőleg

ismert franczia kosmetikai mosdóvizét, ugynevezett

HERCZEGNÖ-VIZ.
ajánlja

illatszer-kereskedése Pesten,
a „Minervához,"

v á c z i - u t c z a 2 1 - d i k szám a l a t t .
Hogy ezen csodaszerü folyadék legfényesb hathatóságáró! a szépnemnek tudomása

lehessen, arra nézve elégséges az, hogy a "közönséges mosakodás után a viz kellőleg
felrázassék, s egy darabka szivacs avval megnedvesittetik, s a bőrre egyformán rákenetik
— mely azonban le nem törlendő - s igy az arczbórt a legmagasb korig épségben tartja,
i annak fehérséget, simaságot és gyöngédséget kölcsönöz

Ezen ajánlásra méltó mosdóviz, többszöri használása által, gyors s meglepő siker
várható — mely abban áll: hogy az arczbörről a szeplőt, bibircséket, hőpattanásokat
8 a sárga foltokat tökéletesen eltávolítja. 12W (4—4)

GUBITZ ANDRÁS
gazdasági gépgyára

Pesten, belváros Lipótutcza 41. szám alatt.

Midőn gépgyáramat ezennel a t. cz. gazdaközönség további becses pártfogá-
sába ajánlani bátor vagyok, szabad legyen k ü l ö n ö s e n alább följegyzett
országos magyar s;azdasági egyesület f. evi junius 3— 7-kén gazdasági
kiállitás alkalmával rendezett ekeversenyen elsö rendű éremmel kitün-
tetett ekéimre fölhívni a t. gazdaközönség figyelmét.

Első rendű éremmel kitüntetett 4 sz. eke aczél szántóvassal.
Elsö rendű éremmel kitüntetett 3. sz. eke aczél szántóvassal.
Első rendű éremmel kitüntetett 2. sz. eke aczél szántóvassal.

1208 ( 4 - 6 )

üCsak rövid ideig!!
Családi viszonyok és az üzlet megszüntetése végett rendkivüli leszállított gyári árakon

önkéntes

végképeni kiamlas

TAKÁTSI JÁNOS
„vőlegényhez"

czimzett kereskedésében, férfi- és ügyermek-, vászon- és szines-ingek,
ugy lábravalók, nő-, leány- és gyermek ingek, férfi- és nüharisnyák,
valamint egész nászhozományok. — Runiburgi- és hollandi vásznak,

asztalnemüek, törülközők, kávés-abroszok, ozsonnakendöcskék,
vászon- és batiszt-zsebkendők. 1226 (2—3)

váczi-utcza, Mocsonyi-ház 12-ik sz. alatt.

Importált szivarok és török dohány.
A tekintetes cs. kir. országos pénzügyigazgatóság Budán alólirottnak külföldi

szivarok s török dohányra nézve egy átmeneti raktár felállithatását engedményezte.
Midőn ugyanezt egyelőre köztudomásra juttatni szerencsém volna, tisztelettel tudatom
egyszersmind, hogy legközelebb a legnagyobb választékban egy nagyszerü szivar-
küldemény érkezend meg hozzám Hamburgból, mit annak idejében szinte nem mulasz-
tandok el köztudomásra juttatni. A török és sziriai (Latakia) dohányból már egy nagy
resz a cs. kir. vámhivatalnál fekszik, s legkisebb 5 fontnyi mennyiségben kapható

TESZTORY ANTAL által.
váczi-mteza, 21. sz. a. Pesten. 1232 (2—2)

Irodai helyiség-változtatás.

1231 (2-4)
Tettati Lázár,

orsz. enged, ügynök.

Pesti biztositó-intézet.
Alaptőke: három millió o. é. forint.

A fentnevezett biztositó-intézet alólirt főűgynöksége biztosításokat
eszközöl:

aj tűzkárok ellen lakházakra, gyárakra, bútorokra és mezei
termesztményekből álló készletekre, valamint

házbérbeni veszteség ellen is:
bj szárazon és vizen szállitott javakat érhető elemi károk ellen';
c) jégkárok ellen, mindennemű földíermesztményekre nézve.
Az életbiztosítási üzlet később fog megkezdetni.
A biztositási feltételek lehetőleg a közönség előnyére vannak össze-

állitva.
Bővebb értesitéssel szolgál, és biztositási f'öladmányokat, valamint az

alólirtt fő-, ugy a kerületében létező minden alügynökség elfogad

a „Pesti biztositó-intézet" pécsi főűgynöksége
1218(2-3) Hartmann Antal.

Rendkivüli elöfizetés
a

Politikai Újdonságok
két és öt havi folyamára.

Nagy napok előestéjén állunk s fontos események bekövetkezését várhat-
juk. Minden nap uj meg uj hireket hoz az eddigi politikai rendszer megváltozásáról, s
azon uj és czélszerü tervekről, melyeket a kormányra legujabban meghivott férfiak a
birodalom és hazánk ügyeinek rendezésére, életbeléptetni szándékoznak.

Hazánk sorsa végre komoly fordulópontra jutott . Mindnyájan hiszszük és
reméljük, hogy Magyarország jogos igényei s buzgó óhajtásai most már nöm csak az
idök tanusága által igazolva lesznek, hanem fent és alant őszinte, hatalmas és okos
védőkre is fognak találni.

Kit ne érdekelnének ezen politikai mozgalmak? s ki ne óhajtana minden
erre vonatkozó hirt tiszta forrásból, nem holmi utczai pletykákból s haszontalan mende-
mondákból meríteni ?

Arra valók a hirlapok, hogy minden afféle közérdekü eseményt necsak rögtön
elmondják a nagy közönségnek, hanem azok értelmét és jelentőségét még meg is
magyarázzák olvasóiknak.

Majdnem 12 év óta ezt teszi a „Vasárnapi Ujság" testvérlapja, az átalánosan
ismeretes és legelterjedtebb pesti hirlap, a „Politikai Újdonságok", mely minden
szerdán sok ezer példányban küldetik szét a haza egyes részeibe, s utját megtalálja mind
a fényes uri házakba, mind a szegény ember kunyhójába, szóval, mind azon helyekre, a
hol tiszta érzésü magyar emberek laknak, s a hol kedves hazánk és a nagy világ esemé-
nyeivel, változásaival foglalkozni szeretnek.

Az országgyülés összehívását illető s egyéb közérdekü rendeletek kiadását
naponkint várjuk. Közönségünk türelmetlenül várja a jó hireket. S több oldalról
kaptunk felhivást, hogy miután a „Polit ikai Újdonságok" mult hónapi számai már
teljesen elfogytak: nem volna-e kedvünk, ezuttal rendkivüli uj előfizetést megindítani
lapunkra?

E felhivásnak örömest engedve, ezennel kijelentjük, hogy a Politikai
Újdonságokra

két külön elöfizetést nyitunk,
ugymint:

Két hónapra (vagyis augusztus—szeptemberre) . . 1 ftjával.
Öt hónapra (vagyis augusztustól deczemberig) . . 2 ft. 50 krval.

SPF" Minden előfizető kéretik, hogynevét, lakását s az utolsó posta helyét
pontosan kiirja s a pénzt az alulírott kiadó-hivatalhoz bérmentesen bekuldje.

jf^S* Minden tiz elöfizető után egy tiszteletpéldány jár. "g^g
Pest, julius 20-án 1865.

Heckenast Gusztáv, Pákh Albert,
kiadó. szerkesztő.

A Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(8—6) (Pest, egyetem-uteza 4-dik szám).

M a g y

raktári helyiségek adandók bérbe.
Az aratás közeledvén, a kereskedést üzö t. cz. közönség a m. t. Akadémia P . ^

alatti 227 négyszeg ölet tartalmazó száraz, világos, és a rakparttal két alagut által
összeköttetésben levö raktári helyiségekre figyelmeztetnek. Ezen raktárak vagy egészben
T a g y részletenkint egy vagy több évre bérbe adandók. Közelebbi tudósitást nyerhetni az
épitési irodában, az Akadémia palotájában I-ső emelet. 1 2 Ü ' ̂  " °J
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A magyar földhitelintézet
sorsolás alá esö 5% %-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 34V't év alatt, félávenkinti nyilvános sorsolás utján teljes névértékők szerint visszafizet-
tetnek, 1000, 500 és 100 ftra szólnak, 5% %-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 május 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 ,
g egyebek biztositására is fordíthatók, különösen pedig alkalmasak

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

7% évi jövedelmet és biztos tőkenyereményt
nyujtanak.

S ^ T Az emlitett záloglevelek, a napi-arfolyam szerint, kaphatók P E S T E N : Malvieux C. J., Wahrmann és Ba
Báron testvérek czimü kereskedő-házaknál; - BÉCSBEN: M. Schnapper, Johann Ribarz, L, Epstein uraknál: —
vidéken: a Magyar biztositó-társaság főügynökségeinek legnagyobb részénél; bérmentesítve küldött pénzért azonban
posta utján magától az intézettől is megszerezhetők. 1083 (12—0)

!!!A kövérség gyógyítható!!!
Kiadásomban épen most jelent meg, és
Hartleben és társai könyvkereskedésük-
ben Pesten, valamint minden más könyv-

árusnál is kapható:

KÖVÉRSÉG OKAI,
megelőzése és gyógyítása

egyszerü éírendi szerek által.
A Banting-rendszer alapján irta

dr. VOGEL GYULA.
Ára. 50 kr. Postán bérmentesítve küldve

60 kr.

A kövérség által kinozotíak a jelen
füzetben gyakorlati módon nyernek ala-
pos utasitást, hogy minden veszély nélkül
miképen szabadulhatnak meg ezen igen al-
kalmatlan testi bajtól. A szerző saját
magán, valamint másokon is tett tapaszta-
latait közli, és népszerű modorban adja elő
az eljárást, hogy miképen lehet rövid idő
alatt a rendes testtcrjedelmct visszaál-
lítani. Hartleben Adolf,
1235 (1) kiadó-könyvárus.

Sréier Kálmán versei,
8-rét, igen tömött nyomatú, nagyrészt két-
hasábds 424 lap : velinen, kemény kötésben
1 ft., eddig 2 ft. Füzve 80 kr., eddig 1 ft.
50 kr. o. é. Stolp,
1234 (1) könyvárus, váeziutcza.

Zongora.
Egy, még igen keveset átjátszott 7 nyol-

czadfogásu s jó hangzatú szárny-zongora
eladandó, Kerepesi-ut, Zeilinger-féle házban,
I-ső emelet 12. sz. a. ajtó. 1227 (3—3)

PIRNITZER TESTVÉREK
pénzváltó- és bizomány-ttzlete Pesten, Dorottya-utcza 10-ik szám alatt,
* ' • TÍ-;ÍIU„V ilőnyösek az általunk rendezett

társasjátékok 10 részesre,
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.
3. Mindennemü értékpapirokrai kölcsönadással s az előlegezett összeg vagy egyszerre,

vagy részletenkint fizethető vissza.
4. Utalványok s

szerinti látra.
hitellevelek kibocsátásával, Európa bármely váltópiaczára, tetszés

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

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

a pesti, bécsi s kül börzék számára,

a legméltányosb föltételek alatt.
Ajánljuk továbbá értékpapiraink bevásárlását

részletfizetések mellett,
snint 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 papírok 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 beszerezhetese megkönnyittet-
iessék, 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'/s ft. havonkint: 1 Windischgratz-,Waldstein-,Como-,Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
6 „ „ 1 Salm-, Genois-, Windischgratz-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
í „ „ 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-, Windischgrittz-, Rudolf-sorsj.

1 O
i » „ 1 1864-ki 100ftos,Pálffy-,Waldstein-,Windisohgrátz-,Keglevich-sj.

'* " „ 4% trieszti 100 ftos, Salm-, Genois-, Waldstein-, Rudolf-sorsjegy.
* * " „ 1 hifel, 1864-iki 50 ftos, Salm-,Waldstein-, Keglevich-sorsjegy.
1 4 " „ 1 1860-iki 100 ftos, 1864-ki 100 ftos, Salm-, Genois-, Rudolf-sorsj.
í 6 " ., 1 hitel, 1860-ki 100 ftos, 1864-iki 50 ftos, Salm-, Rudolf-sorsjegy.
1 8 » » 14%1854-i250ftos,1864-i50ftos, Clari-,Waldstein-, Keglevich-s.
* 2 » » 1 hitel, 1860-iki 100 ftos, 1864-iki 100 ftos, 1839-iki 50 ftos sorsj.
*4 " » 1 1839-iki egész, Salm-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
80 « » 5% 1860-iki 500 ftos, 1864-iki 50 ftos, Genois-, Clary-, Rudolf-sj.

melynél a részvevők mindegyike vagy 20 hó alatt havonkinti, vagy 20 hó alatt Vi éven-
kinti részletben egyenlő öszletet fizet. Az első részlet lefizetése alkalmával a részvevők
mindegyikének részletfizetési levelek kézbesittetnek, melyen az illető 10 sorsjegy föl-
jegyezve van, s a tagtársak mindegyike tizedrészre mind a 10 sorsjegyre játszik. Ar
utolsó részlet lefizetése alkalmával a részvevők mindegyikének egy eredeti sorsjegy szol-
gáltatik ki. Ezen társasjátékok azon előnynyel kínálkoznak, hogy hosszabb idő alatt
10 különnemü sorsjegyre játszik, s végül az utolsó csekély részlet-összeg lefizetése által
egy eredeti sorsjegy birtokába jut. A jelenre nézve ajánljuk következö társasági biztositó-
leveleinket:

A. 10 hitelintézeti sorsjegyre 7 ft. 60 krjával 20 havi részletfizetéssel.
B. 10 1864-iki 100 ftos sorsj. 5 „ 25
C. 10 1864-iki 50 ftos sorsj. 2 „ 65
D. 10 1860-iki 100 ftos sorsj. 5 „ 75
E. 10 hitelintézeti sorsjegyre 9 „ 75
F . 10 1864-iki 100 ftos sorsj. 7 „ 25
G. 10 1864-iki 50 ftos sorsj. 3 „ 65
H. 10 1860-iki 100 ftos sorsj. 8 „ —
I. 50 Rudolf-sorsjegyre 3 „ 60
K. Minden ausztriai sorsjegy 4 „ —

20 havi „
20 havi „
20 havi „
20 egy negyedévi részletfizetéssel.
20 egy negyedévi
20 egy negyedévi
20 egy negyedévi
20 havonkinti
25 egy negyedévi

Az I. alatti társaságban 10 személy 50 különféle Rudolf-sorsj egyre játszik, azaz:
annak 10-ed részére, s az utolsó részlet lefizetése alkalmával a részvevők mindegyike
5 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

: eladatnak, s az abból bejött öszlet egyaránt felosztatik.
Ezen társaságok bármelyikébe egyesek is heléphetnek, anélkül, hogy egyik rész-

a másikkal törődnék.
Ezen összeállításoknál s egyátalában részlet-fizetésekrei eladásoknál, a sorsjegyek

a napi árfolyam szerint számittatnak 6% hozzáadással évenkint és iUt/» provisio.
Még arra is bátrak vagyunk a t. cz. közönséget figyelmeztetni, hogy kívánatra

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

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

ÍGÉRVÉNYEK
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. . . ,

£ 3 * " Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek és azok postai,
utánvét mellett is eszközöltetnek.

( d 3 * Bizományosoknak, részletfizetési leveleink s ígérvényeink eladásánál a lehető*-
legnagyobb kedvezmény biztosittatik. 967 (20 -52)

Részletes sorshuzás! tervek, valamint részletfizetési programmok ingyért szolgáltatnak

.

i
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A szülékhez.
Komoly figyelmeztetés.

A tisztelt közönség gyermekei egészségi
állapotának megszerzé^e és a meglevőnek
fentartása tekintetéből az általam föltalált
és kiállitott biztos hatásu

„giliszta-csokoládét"*
óhajtván megszerezni, e törekvésében —
már többször — hamisítva utánzott készit-
ménynyel lőn rászedetve.

Ennélfogva figyelmeztetem a t. közönsé-
get, sziveskedjék ez ügybeni bövebb tapasz-
talás szerzése tekintetéből egyszer egyene-
sen tőlem megrendelni, a mely alkalommal
a küldeményhez csomagolva nyerendő uta-
sító könyvecskémből, egyéb haeznos tapasz-
talatokon kivül, tisztelt bizományosiul név-
jegyzéke is átnézhető, kiknek száma mint-
egy 800-rarug, ezeknél saját készitményü
„giliszta-csokoládém'' mindenkor kap-
ható. De ily helyekről is ĉ ak azon szelet-
kékért állhatok jót, a melyek gyöngyölei-
ken sajátkezű névaíáirúsoni hü lenyomatát
viselik.

E figyelmeztetésem szükséges volta kitü-
nik a többi között különösen ez alábbi
levélből is:

" ' T. Kröczer Ágoston urnak Tokajban t
Uráságodnak bizonyosan jól fog esni a

tudósitás, hogy „giliszta-csokoládéjának"
hatása csudálatos nagyszerü volt És csak-
ugyan sajnálatos volna, ka önnek titka idő-
jártávalnem kerülne anyilvánosságelé,mert,
daczára a vegyészet nagybani előhaladásá-
nak, az utánzott .,gi'iszta-csokoladé'' az
önéhez semmi tekintetben sem hasonlitható.
Megkülönböztetett mé y tisztelettel.

Jazka-Bratinán (Horvátországban), január
hó 20-án 1865. W i e g n e r n u g o m . k . ,

földbirtokos.
A megrendelésük posta utján utánvétellel

történhetek, 1 darab 20 krért; csak nálam
Tokajban 6 darab 1 forint.

PESTEN kapható Török Jozsef, gyógy-
szerész király-utcza 7-iiik szám alatt, és
Thalmaier és társa uraknál.

Kriiczer Águston,
1178 (6—6) gyógyszerész Tokajban.

I Heckenast Gusetáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem utcza 4. sz.) megjelentek,
és Pfeifer Nándor pesti, Nágel és Wischán budai könyvárusoknál kaphatók:

Közhaszna

magyarázó szótár
a magyar irodalmi müvekben, magán és hivatalos iratokban,

iiirl<t[)okban, folyóiratokban és társalgási nyelvben
gyakrabban

előforduló idegen szavak megértésére és helyes kiejtésére.

„, BABOS KÁLMÁN.
8-rét (828 lap). Boritékba füzve 1 ft. 80 kr.

SZOTAR
a legujabb és legjobb források után.

Szerkesztve F A R K A S E L E K álta..

Dictionarium latiiio-hungaricum.
8-rét (511 tömötten nyomott lap). Fűzve % ft.

A legnagyobb házi kincs!

Ráth Mórnál Pesten és minden könyv-
kereskedésben folyvást kapható:

Az

EGÉSZSÉG NÉGY KÖNYVE.
BOCK ERNŐ K. után

a magyar nép szükségeihez alkalmazva,
38 ábrával. 4 kötet, 55 sürün nyo-

mott ív.
Füzve 5 ft. Diszkfttésben 5 ft. 80 kr.
1178 (3—3)

FOGARASI JÁNOS

német és magyar szótára
a legujabb és legjobb kútfők után.

Ötödik j a v í t o t t és b ő v í t e t t kiadás.
Magyar-német és német—magyar rész egy kötetben- — Nagy 8-rét

(1226 összes lap), kemény bőrkötésben 5 ft.
Magyar—német, vagy német-magyar rész külön, fűzve % ft.

Bérbe adandó

angol gőzcséplők
iránt

szóbeli vagy levél általi megkeresésre érte-
sitést ad

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

1194 (3-3)

-VIZ •wiisser)
mint hűsitö ital különösen azok számára, leik aranyérben szenvednek — rendes
használatra ajánltatik, megbecsülhetlen hathatóssággal bir továbbá rögzött főfájá-
sok. fejkOszvény, mellszorongás, emésztési bajok, altesti bántalmak, lépkór
és dngulások eseteibi n és az epe elkülönítés megtámadásainál.

1 palaczk áru 40 kr.
Valódi minőségben kapható: Pesten, TÖBÖK J Ó Z S E F gyógyszerész urnál,

király-utcza 7-dik sz. a. 1229 (2 — 12)

Egy okleveles gépész,
ki évek hosszu során gyárakban mint gép
szerelő s késöbbi években gőzmalmoknál s
más gyárakban mint gépész a legkielégit-
tőbb sikerrel működött, bármely gyárban
alkalmazást keres; magára vállalja továbbit
a gépészet szakába vágó mindennemű kija-
vításokat, s ujonnani helyreállításokat. A
közelebbről érdeklettek ezennel tisztelettel
kéretnek, hogy K. F. betűkkel ellátott le-
veleiket a „Vasárnapi Ujság" kiadóhivata-
lához intézzék. 1233(2-3)

Dr. Cohn fogorvos
ezennel tisztelettel értesiti a nagyér-
demű közönséget, hogy Józseftéri 14.
sz. a. rendes lakását az épitkezés folyama
alatt, és müintézetéhez könnyebb hoz-
záférhetés tenkitetéböl, ugyanazon
házba, de bejárattal a Dorottya- utcá-
bm2-dik emelet 26 sz. a. ajtó, áttette.
Rendelési órák : fog- és szájbetegsé-
gekre nézve, fogak tartós s aczélnak
megfelelő mindennemü műfogak fájda-
lomnélküli berakására, mint 14 év óta,
naponkint d. e. 9 ólától, d. u. 5 óráig.

1197(3-0)

Haszonbérlés.
Dobóczky lgnácznak Hevea mezőváros

határában fekvő tagositott és Pdly helység
határbeli időközben okvetlenül tagositandó
részbirtokai 1867. január 1-sejétöl kezdve
hat vagy több évre haszonbérbe adandók
levén, a bér leni vágyók a Hevesen lakó tulaj-
donossal értekezhetnek. 1196 (2 — 3)

Fogorvosi ajánlat.
Vulkánit fogsorok és egyes fogak,

amerikai modor szerint, melyek minden
eddig ismert készítményt sok előnyük
által felülmúlnak, igen czélszerü módon
készittetnek és tétetnek be

HERSCH J. «.
fogorvos által,

József-tér 3-ik szám alatt, a fiok-

987
bankkal szemben.

(18-50)

Eggenberger F. akadémiai könyv-
kereskedésében megjelent:

Garibaldi «s társulata,
vagy:

A NÉPBOLDOGITÓK.
Történeti korrajz.

Irta

CSETE L
2 kötet, 8-rét, 635 lap.

Ára fflzve csak 2 forint.
Kapható minden hazai könyvárusnál.

1191 (3-3)

Marhabetegség és marhavész ellen,
mely a forró nyári-idóben a szarvasmarhák, sertések s még a lovak közt is nagy mérték-
ben dühöng, a KORNEUBUHGI MAR1IAPOH, mint házi-óvszer a legnagyobb

sikerrel alkalmazható, s valódi minőségben a következő czégek által rendelhető meg :
PESTEN Török József gyógyszerésznél, király-utcza 7. sz., Thalmnyer A. és társa,
Halbauer testvérek. Glatz J., BUDÁN: az udvari gyógyszertárban, Aradon:

s Probst F. J., Tones és Freiberger, — Brassóban: Heszheimer és társa, Gyertyánffy és
I fiai, — Debreczenben: Bignio J., Csanak J., — Detlán : Braumüller, — Eperjesen:
; Zsembery J., — tizeken: Deszáthy J., — Esztergomban: Bierbrauer C. J., —
'Egerben: Tschögl J., — Gyöngyösön: Kocziánovich, — Kassán: Novelly A.,—
Kolozsvártt: Wolf, — Komáromban: Belloni A., Ziegler és fia, — Mohácson: Kögl,
— Nagyvaradon: Janky A., - Nagy-Kanizsán: Feszelhofer és Rosenberg, — Pan-
csován. Rau«chan és fiai és Gráf, — Pozsonyban: Scherz F., Ilackenberger testv.,
Waritsek, Kovács J., — Rozsnyón: Posch J., — Sopronban: Pachofer L., Müller P.,

: Mezey A , — Székesfehérvárit: Legmann A. L., Kovács P., — Szegeden: Aigner, —
Selmeezen: Dimák, Zelenka, — Szepesvarallyán: Fest J.B , — Szolnokon: Scheftsik
István, - Sziszeken: Dietrich A., - Temesvárit: Maxer és Sailer A., Babusnik, —
Trencsénben: Kulka és Weisz, — Váczon: Bodendorfer, — Varazsdon: Halter F. és

Koterba. — Veszprémben: Lang J. és Tuszkau M. 1151 (5—9)

Gőzmalomeladás Pesten.
Egy egészen ujonnan épitett hárommenetú

gőzmalom, mely jelenleg teljes működésbea
van és száraz finom őrlésre berendezve, —
hflyiség változtatás végett 6000 ft. igen
jutányos áron eladandó. A közelebbi meg-
tudható: nagy diófauteza 2. sz. alatt.

1212(3-6)

GROSZMANN,
tudor,

szem- és fül-orvos.
tizennyolcz évi orvosi gyakorlatának,
tapasztalatai és a legkitünőbb európai
tanárok utasításai szerint gyógyit. Ren-
delési órai a József-téri 11-ik számu
Gr ossz-házban , minden hétköznapon
délelőtt l l órától 12-ig, és délutáni
2 órától 4-ig. — Szegények számára
ingyen minden vasárnap a délelőtti

órákban. 1133(6-6)

• • • # • (
A rendkivüli forróság, melyre gyakran rőgtöni mérsékváltozás következik, ismét!

egy rettegett vendéggel köszöntött be hozzánk: a marhavészszel. Mindenhol a legna-
gyobb mértékben tünedeznek ismét fel a házi állatok közt betegségek, melyeknek tul-
nyomó száma már is aggodó jellemet öltenek magukra s a mezeigazda marháját a legna- j
gyobb veszéllyel fenyegeti. Ennélfogva ugy hiszszük, csak köte^ségünket teljesítjük, i
hogy ha a t. cz. gazdakozönséget arra figyelmeztetjük, miszerint lássa el mwgát oly j
czélszerü óvszerekkel, melyekkel a veszély meggátolható; mint ily óvszert — támasz-1
kodva az évek hosszu során hozzánk é kezett elismerő hiteles okiratokra, egyedül aj
korneuburgi marlmport ajánljuk, — melynek megrendelési forrásai a mai számban köz-|
hirre tett hirdetményben olvashatók. 1236 (1) |

KANTA JOZSEF
(elöbb Böhm és Kánya)

Pesten, József-tér 10-ik sz. a.r
ajánüa

minden évszakra
dusan ellátott

legujabb bel- és külföldi

női-divatáru
1168 (6-0)

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

Tizenkettedik évfolyam.33-ik szám.

Pest, augusztus 13-án 1865.

Otto

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

ta*"" Hirdetési dijak a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november l-töl kezdve: Egy, ne'gyszer hasábzott petit aor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba.
romszVvagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. - Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Allonában: Haasensteiii és Vogler. - M.-Frankfurtban:
to Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos, - és Pesten: a kertész-gazdászati ügynökség is. József-tér, l-t sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

A jövö hét Pesten a zene- és dalmüvé-
szet ünnepi hete lesz. E napokban üli meg
fennállása negyedszázados ünnepét a pesti
zenede s ekkor tartják a hazai dalárdák a
fővárosban ez éviösszejövetelöket. Ez ünnep
egyik legkitünőbb vendége Liszt Ferencz
tisztelendő ur lesz, ki e napokban érkezett ide
mint a zenede egyik alapitója, Rómából s
személyesen fogja vezetni egyik nagyobb-
szerü müvének előadását.

Megragadjuk az alkal-
mat, hogy elmondhassunk
ezuttal nehány főbb ada-
tot a nagy müvész ese-
ménydús életéből. Az egész
világ egyetért abban, hogy
Liszt Ferencz változatos pá-
lyájának két fénypontja:
nemes bőkezűség, önzet-
lenség és nagylelkü jóté-
konyság volt.

Gazdag adományairól ,\ ?-"
eléggé tanuskodik az általa
gyámolított nemes czélok,
intézetek és egyének nagy
száma ; önzetlenségének
hangos bizonysága pedig
az, hogy ö, ki milliókkal
birhatna, most előhaladott
korában a római Lázár-rend
klastromában ütötte fel
hajlékát. — Azt sem vonja
kétségbe senki, hogy Liszt
egyike a legérdekesebb és
legnevezetesebbjelenségek-
nek a jelenkori művészvi-
lágban. Ö a szerencse azon
ritka kegyenczei közé tar-
tozik, kikben a legfénye-
sebb szellemi tehetségek
már azon korban fejlődtek^
midőn mások még esz-
mélni is alig kezdenek.
Liszt is u. n. csodagyermek
volt, de azon különbséggel,
hogy nála a csodás tulaj-
donok nem enyésztek el,
hanem a korral együtt még
növekedének.

Liszt Ferencz a nagy
üstökös és a jó bor évé-
ben, 1811-ben okt. 22-kén
született egy sopronme-
gyei faluban Doborjánban

L i s z t F e r e n c z .
(melynek német neve Reiding), hol atyja,
Liszt Ádám, Eszterházy herczeg gazdatisztje
volt. Ez maga is kedvelvén a zenét, fiának
Zenészeti kiképzésére jókor kezdett gondot
forditani. A fiu valódi szenvedélylyel üzte a
zongorajátékot s élénk müvészi érzéke már
első gyermekkorában mély vallásos ábránd-
dal párosult. Kilencz éves korában hallatta
magát először egy nyilvános hangverseny-
ben Sopronban, hol lázas izgatottság között

L I S Z T F E R E N C Z .

aratta az első babérokat. Játéka átalános
csodálatot ébresztett, s Eszterházy herczeg
50 darab aranynyal jutalmazta meg. Nem-
sokára Pozsonyban tartott hangversenyt,
melynek sikeres bevégezte után Szapáry és
Amadé grófok vették pártfogásukba s to-
vábbi kiképzésére 6 évre 600 ftnyi évdijt
rendeltek számára. Liszt Ádám ekkor kilép-
vén szolgálatából, nejével s fiával együtt
Bécsbe költözött, hol az utóbbi számára a

legjobb zenetanitókat sze-
rezte meg. Másfél év mulva
már Bécsben is tartott
nyilvános hangversenyt,
melyben Bécs minden ze-
nészeti tekintélye, még az
öreg Beethoven is, megje-
lent. A siker itt is teljes
volt.

1823-ban Bécsből Pá-
risba költözött az atya 12
éves fiával, oly szándékkal,
hogy ezt az ottani konser-
vatoriumba adja. E czélt
azonban, daczára a legte-
kintélyesebb ajánlatoknak,
el nem érhették, azon ok-
ból, mert a fennálló rende-
letek amaz intézetből min-
den idegent kizártak. A
csodagyermek hire mind a
mellett hamar elterjedt Pá-
risban. Játszania kellett az
Orleansi herczeg palotájá-
ban, s nem telt bele egy év,
s a gyermekmüvész már
szenvedélyeket, féltékeny-
séget s gyülölséget idézett
elő a nagy világvárosban.
Minden szem feléje fordult;
egész Páris belé volt bo-
londulva. E hódolatuk ká-
ros hatással voltak Liszt
fejlődésére; tulbecsülé te-
hetségeit s nem akarván
többé gyermek lenni, min-
den áron a meglett ember
szerepét kezdé játszani s
különezségekben s feltünö
modorban találta kedvét.

Atyja mindamellett szi-
goruan munkára fogta s
1824 tavaszán átvitte Ang-
liába, hol IV. György ki-


