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ROCK ISTVÁN GÉPGYÁRA
Pesten, soroksári nt 20. sz. a.

ajánlja úgynevezett „Bock-féle" ismét gyakorlatilag javitott cséplőgépeit, kerekállványon tisztitás- ea
zsákolással. Hozzá valóságos hordozható mozdonyt, a nélkül, hogy kerekeiről le kellessék emelni. Van
továbbá Hensman-féle cséplő, kovácsolt ráceozott vaelatu dobbal, mely soha sem törik; ugy szinte
amerikai (czövekes) nagy munkaképességgel, hozzá erőfokozott mozdony, szinte tisztító és zsákoló
rosta, mely minden cséplő mellett használható, — mind ez leseállitott áron.

Tökéletesen felszerelt őrlőmalmok, göz-, szél-, viz- és lóerőre, finom őrléshez való hengerrel,
részletei is külön-külön, állványok, kövek, a vasrészek suly szerint.

Mindenféle sajtók, u. m. élesztő-, keményítő-, bőr-, olaj-, nyomda kézi és gyors-, valamint
göngyölő-sajtók, végre burgonya-, zab-, malátazúzó és epodiumtörő.

Álló, fekvő vagy hordozható minden nagyságu gőzgépekre érkező megrendelések egész kész-
séggel teljesittetnek.

Elősorolt gépek nagyobbára készen kaphatók.
Gazdasági gépkészletem a legnagyobb választékban elismert jeleseégü Howard-féle ekék I-ső

számu 15 frt., 2-dik 13 frt., 3-dik 12 frt,, 4-dik l l frtért, aczél szántóvassal 1 frttal feljebb.
Rögtörők, boronák, irtókapák, töltögető, és kapáló-ekék, rétgyaluk, szénagyüjtők, morzsolok,

répavágók, mindennemü ezecskavágók és szórva-vetőgépek 12' 3 soros repcze- és kukoricza-vetéere,

1678 (3—4)
ROCK ISTVÁN,

gyár-tulajdonos.

Pályázati hirdetés.
A miskolczi helv. hitv. fögymnssiumban,

a Yll-ik osztályban, a mennyiség
és természettudományok, továbbá a
IV-ik gymnas. osztá ly tanszékére
ugyszintén a gymnasiummal kapcsolatban
álló elemi 3-ik o sztály tanitói állomá-
sára pályázat hirdettetik.

Fizetés :agymnas. VII-ik osztály-
ban 278 ft. o. é. készpénz, 6 köböl
buza, 6 köböl gabona természet-
ben, 9 ol kerti bikkfa, beszállitás-
• al, 4 hordó majorsági bor terme
azetben, 4 hordó g y ü l e v é s z bor
árában 25ft 20kr. o.é. Lakbér 42ft.o.é
A gymnas iumi IV-ik osztályban
462 o. é. készpénz, 6 k ö b ö l buza
6 köböl gabona természetben. Az ele-
mi 8-ik osztá lyban 422 ft. o.é. kész-
pénz.

Az ezen tanszékekre folyamodók, képes-
ségüket igazoló bizonyítványokkal ellátott
kérvényeiket folyó évi júl. 20-ik napjáig az
egyház s főgondnok* tek. Knn István urboz
elküldeni sziveskedjenek.

Kelt Miskolcz, 1866. jún. 10-én.
Az egyházi tanács megbizásából

KÍS PÁL m. k.
1696(2-8) egyházi jegyzó.

Titkos 1686(8-12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat foly-
tán több rzer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a uél-
kül, hogy a beteK hivatásában vagy
életmódjában Katoltatnék. gyöke-
resen, biztosad cs gyorsan gyógyit

Med. dr. Heller Vilmos
Pest, király-utcza 27. sz. Medeti-
hizban, I-ső emelet, délelött 7—9-ig,

délután 1 — 4 óráig.
g^P" Díjazott levelekre azonnal

válaszoltatik.et kívánatra a gyógy-
szerek l» megkűldetnek.

Bizonyitvány.
Kilencz havig iszonyuan szenvedtem mind

« két kezem lábamra köszvény és csuzban,
ugy hogy csak bot segitségével járhattam
(mint engem tavaszszal mindenki láthatott);
e betegség ellen ásvány-fürdőket és minden-
nemü orvosságokat siker nélkül használván,
mig az angol patent rbeuma-vásznat java-
«olták, s ennek kaamálaía által a legrövi-
debb idö alatt c«o(lalatos módon szenvedé-
seimtől megszabadultam, most akárminó
időben fájdalmat nem érzek, és hála Isten-
nek, szolgálatomat beteljesíthetem. Ennek
valóságát nyilván beb1zonyitani kötelessé-
gemnek tartom.

Kelt Budán, 1865. évi oktober 10.
1679(4-4) Pressmeyer Péter.

Kapható Pesten, Török József gyógy-
szertárában, király-utcza 7. sz. a.

Az északi és déli

harezterek térképei
40 fcrtől keidve a legnagyobb választékban kaphatók

» RÁTH MÓRNÁL
Pesten, „a vastaskóhoz.'

A legnagyobb vászonruha-raktárban
váczi-utcza,

Épen most jelent meg, és
Hartleben és társai könyvkereskedésében

Pesten (váczi-utcza 17 sz. a.) kapható:

Nevelés- és tanitástaiu
Ohler Károly

tankönyv szellemében kidolgozta

MENNYEY JÓZSEF.
I. kötet. Neveléstan. Tanodaiiome. Tan-

módisme.
Az I. kötet ára 1 ft. 50 kr.

A Il-ik kötet már sajtó alatt van és leg-
közelebb meg fog jelenni, ára szinte 1 ft,
50 kr. leend. 1700 (1)

Malmok-
kibérlése.

A méltóságos Sándor Móricz gróf
Bajna-Biaiuradalmaiban olább megnevezett
malmok fognak két évre, 1867-dik évi január
hó 1-jétól kezdve, nyilvános árverés utján e
folyó évi julius 2-dikán a felsöbbség jóvá-
hagyása mellett bérbe adatni, és pediglen:
A sári-sápi gazdászati intézoségbe«

(Esztergommegyeben).
Két malom, 151 és 152 házszám alatt, 723

j D ol kerti földekkel, 7 órló viú kerekkel,
malom-, lak- és istálló-épületekkel; a vizet

! nyerik egy meleg forrásokkal ellátott tóból-
Kikiáltási ár az elsd malomtól 1600 ft., *
másodiktol 700 ft.
A biai gnzdászati ititézAscgbcn (Pest-

megyeben).
Két malom, 311és312-dik házszám alatt*

2 hold 1226 G öl kertifóldekkel, 4 órló"
vizi-kerekkel, malom-, lak- és istállóépiile-
tekkel; a vizet nyerik rendes kanálisok ál-
tal. Kikiáltási ár áz első malomtól 150 ft.. a
másodiktól 100 ft.

Az árverési tárgyalások az illető intéző-
ségi irodákban reggeli 10 órakor kezdve
fognak foganatosíttatni, a hol is a szerzödési
feltételekről tudomás szerezhető. A vállal-
kozók lássák el magokat a kikiáltási ár sze-
rint 25°/» bánatpénzzel, és a megkívántat*
bizonyítványokkal, melyekből a bérletre
való képesség kiderülend. 1697 (2—2)

A jószág-igazgatóság.
3>5

hoz" Pesten,
knphatók a legolcsóbb árakon és legnagyobb választékban minden-

nemű fehérneműik férfiak, hölgyek és gyermekek számára,
agymint:

SOOOO darabnál több ferfi-iugtk rambargi vagy hollandi vászonból darabja 2 ft
75 kr, $ ft, 3 ft 50 kr, 4 tt, 4 lt 60 kr, 6 ft. 5 ft 60 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 tt, 8 ft
10 ft, 12 ft.

10000 darabnál több színes férfi-)ri!íik 1000 különböző mintában, régibb mintája 1 ft.
SO kr, 2 ft, li'^ijubb mim.ik es legüivatosabban varrva 2 ft 50 kr, 3 ft.

l'ehér pamnt mndapolan férfi-ingek 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr, S ft, 3 ft 50 kr.
Férfi-gatyák vaszoitbó!, magyar vagy félmagyar mintára 1 ft 76 kr, 2 ft, 2 ft 26 kr,

2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr.
Nói ingek rnmburgi vászonból, simák 2 ft 25 kr, 2 ft 50 kr, 3 ft, S ft 50 kr, 4 ft, 5 ft.
Ndi ingek mmbargi es hollandi vászonból hímezve 4 ft, 5 ft, 6 ft 7 ft, 7 ft 50 kr,

8 ft, 9 ft, 10 ft, jvaim é« franczia mellmustrával 4 ft, 4 ft 60 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr
6 ft, 7 ít.

l'ia-lngek vászonból i éves 1 ft 30 kr, 2 ft 10 kr, 6 évts 1 ft 86 kr, 2 ft 40 kr. 8 éves
2 ft. 2 ft 46 kr, 10 éves 2 ft 10 kr, 2 ft 65 kr, 12 eves 2 ft 40 kr, 2 ft 90 kr, 3 ft
50 kr. 14 éves 3 ft. 65 kr, 3 ft 15 kr, 4 ft 20 kr. 16 évet. 3ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4ftö0kr.

Szines fin-incí-k 4 éves l ft 25 kr, 6éve« 1 fi 40 kr. 8 éves 1 ft 55 kr> 10 éve« 1 ft 75 kr.
12 eves 2 ft, 14 eve« 2 ft 10 kr, 16 é> e» 2 ft 20 kr.

Mindennemü téli alsó mellények, nadrágok, harisnyák és egyéb téli czikkek
férfiak és hölgyek srámára nagy választásban.

Főraktár s legjobb amerikai krinolinnak fehár vagy hamusiin, darabja 2 ft 60 krtól
6 ftig, vörös 5 fttól 8 fiig.

Szines alsó szoknyák legfinomabbak, darabja 6 ft 50 kr, 7 ft, 7 ft 60 kr.
l'erstel orvos tynkszem-irtóezere egy üvegecske 60 kr.

Es sok egyéb kész fehérnemü czikkek, melyekről ax árjegyzék kívánatra bérmen-
tesen elküldetik.

Torábbá ajánljuk nagy raktárunkat mmbargi, hollandi, irlandl, kreasz- ea
bórvág&nakban a lególcsóbb gyári árakon.

Va-»ou/,»rbkendök tuczatja 3 ft, 8 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 60 kr, 5 lt, 5 ft 60 kr, 6 ft,
7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft, 10 ft, egé»z 20 ftig.

TörfllkAzök tuczatja 5 ft 60 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8—16 ftig.
Szinen agyi kanavász vége 9 ft, 10 ft, l l ft, 12 ft, 18—16 ftig.

Valóságos vásion-asztalnemú.
Asztalkendők toczatjs 5 ft SO kr, 6 ft 20 kr, 6 ft 60 kr, 7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft.
Abroszok minden nagyságban hat személytől 24-ig. Asztali készletek 6, 12, 18 ét

24 ísemélyre. Legjobb minőségü kftto-ezérna csomója 1 ft 20 kr, és 1 ft 60 kr.
Nagy válaíitás agyteritök, piqneés trieot-paplanokból,kávé»-kendékb61 és

minden e nembe vágó czikkekböl.
Raktárunkban vett czikkeknél nagy előnyül szolgál at, hogy minden megvett, az

árjegygyel ellátott czikk 14 nap alatt nemcsak kicserélhető, hanem egyszersmind ki nem
elégiteni esetben az ár vissza is adatik.

Szállitások minden irány bün, az ár előleges beküldése mellett vagy utánvétellel
gyorsan és legjobban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemü megrendelések mustra sze-
rint leghamarabb elkésnittetntík. mr •> • _ J 4 - ~ w • *• • t+ •

1675 (s-« KoIIarits Jozsef es fiai.

Régi pénzeket
és mindennemű régiséget, drágakövet,
gyöngyöt, szineskövt-t, aranyat, ezfig-
töt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb

áron. 1609(6-8)
Régiségek és természetiek

irodája,
Dorottya-utcza 11-ik sz. a. Pe§ten,

a Lloydnak átellenében,
hol egy nagy választéku raktár mindennemű
régiségek, régi péuzek, gombok, övek
és mentekötÖkböl a legolcsóbb áron, ugy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék, bogarak, inadárbórök, tojások,

s flvegszemek is találhatók.

Tizenharmadik évfolyam.

Elöfizetési föltételek 1866-dik évre: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csnpán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

'Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, llnmlmi'g és AKonában: Hítaüciistciii és Vogler. M.-Frankfurtban:
Jaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos. — Bélyek-dij, külön minden igtatás után 30 njkr.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gasríav. — Nyomatott «»ját nyomdájában Pesten 1866 (egyetem-uteza 4-ik Mám alatt).

Most, midőn egy részről a politikai vi-
ták szünete beállott, más részről a harcztér
ágyúi dörögnek hazánk határai közelében,
talán épen alkalmas időpontot választot-
tunk, hogy olvasóinknak a nagy események
által igénybe vett figyelmét a legszelídebb,
legkevésbbé zajos müvészet érdekeire irá-
nyozzuu. A magyar festőművészet egyik
legtehetségesebb s legnagyobb reményekre
jogositó, hivatott fiával kell olvasóinkat kö-
zelebbről megismertetnünk. Egy régi óhaj-
tásunk teljesül s a hazai müvészet irányá-
ban egy régi tartozásunkat rójuk le ez által.

Székely Bertalan született
1835-ben Kolozsvártt, hol atyja
azon időben kormányzósági
tisztviselő volt. Elsö képezteté-
sét ugyanott nyerte a reformá-
tus kollégiumban, melyet gya-
kori betegeskedés miatt több-
szöri megszakítással 1848-ig lá-
togatott. Gyermekéveinek nagy
részét a szobában volt kényte-
len tölteni s a házon kivüli zajo-
sabb mulatságokat nála már 5
éves korában pótolni kezdé a
fehér papir és rajzón.

Feltünő rajzolási ügyessége
tovább fejlesztésében Simó ko-
lozsvári rajztanitó buzgólkodott.
E gyakorlatok egyelőre komo-
lyabb czél nélkül folytak. Atyja
kenyértudományra, a technikus
szakok valamelyikére szánta
fiát, s ez okból 1850-nek vége
felé Bécsbe küldte a polytech-
nikumra. Itt a mathematikai tu-
dományokra fektettetvén a fö-
suly, a serdülő ifju veleszüle-
tett erélylyel és alaposságra tö-
rekvő buzgalommal látott annak
tanulmányozásához, azonban a
kedélye mélyében szendergő
müvész lassankint háborogni
kezdett a merev formulák ellen.
Számot vetett magával s eltö-
kélé, letérni az irányról, mely-
lyel kibékülni nem tud, s becserélni azt a
müvészi pályával, melynek töviseivel bát-
rabban szembeszállt, mert biztató erövel ide
vonzotta őt a mind élénkebben nyilvánuló
hajlam s a hivatottság érzete.

Székely otthagyta a polytechnikum ter-

S z é k e l y B e r t a l a n ,
meit, és látogatni kezdé a bécsi müvész-
akademiát, mely lépését azonban jó darab
ideig titokban tartatá vele az apai tekintély
iránti tisztelet. Az ifjura nézve kedvezőtlen
időben történt e változás, mert közvetlenül
a forradalom után a bécsi müvészakademia
is csak ugy, mint sok más közintézet, jelen-
tékenyen érezte a nlegzilált közviszonyok
sulyát. Szervezetlenül tengő életét és mükö-
dését a sok rendetlen szünidő, s a tanrend
bizonytalansága jellemezték. Bécsnek kü-
lönben sem volt, valamint most sincs az a
müvészi légköre, melyben a kezdő müvész,

S Z É K E L Y B E R T A L A N .

igazi czéljai, és az eszközök megválasztásá-
ban magát gyorsan tájékozni képes volna.
Három csoportozatra, azt lehetne mondani
pártra oszlott akkor a bécsi művészkör,
melyek kölcsönösen megvetve és gyülölve
egymást, a fiatal kezdőt is, a helyett, hogy

a magasztos hivatás tudalmát megerősitet-
ték volna lelkében, a pártküzdelem kimé-
letlen súrlódásaiba ragadták. Führich, Rahl
és Waldmüller álltak e csoportozatok élén.
A vita hevében, az elfogultság rendes hi-
báiban osztozkodott valamennyi, egymás
érdemeinek vak tagadásában egyetértett
mind hárma, s ez okból a velök való érint-
kezés nem kedvezhetett a fiatal kezdő hala-
dásának. Székely kezdetben Führich, utóbb
Rahl tanácsaival élt.

íly benső mozgalmak, de folytonos mun-
kálkodás és a müvészet technikai szakának

fáradhatlan szorgalommal üzött
gyakorlása közben két évet töl*
tött Bécsben, s 1852. betegen
tért haza Erdélybe, hol az egész
évet sürü' lázrohamoktól gyö-
törtetve, tétlenül és haszon nél-
kül szenvedte át. Kigyógyulván,
a legközelebbi két esztendő alatt
ismét Bécsben folytatá megsza-
kadt tanulmányait. Olthatlan ta-
nulási szomj, s kifejlett önálló
gondolkodásmódja most már
azon ösvényre tereié munkássá-
gát, melyen az öntudatos hala-

^ das biztos sikerrel találkozott.
Az akadémiai tanmódszer időt
fecsérlö lassúságától eltérőleg,
a régi nagy mesterek kézi raj-
zait másolgatá nagy kitartással
Albrecht főherczeg jeles metsz-
vény- és kézrajz-gyüjteményé-
ben. E mellett szorgalmasan
látogatta az akadémia gazdag
könyvtárát, honnan szakmája
elméleti tanait merítette, s alap-
ját vetette meg azon átalános
miveltségnek, mely nála fényes
tehetséggel párosulva, az eddig
kivívott és még ezentul kiví-
vandó siker lényeges kutforrá-
sának tekintendő.

Családjának megváltozott
külsö helyzete 1855-ben visz-
szaszólitá Erdélybe; a itt Enye-

den ismét forrólázba esett, mely ujolag egy
évet rabolt el életéből. — Felüdülése után
Brassóba ment egyik nagybátyjához, hol
mintegy elzárva a világ befolyásától, erős
lelkének saját segélyforrásaira volt egyedül
utalva, mindamellett lelki erélye itt is fel

26-ik szám.

Pest, julius l-jén 1866.



310 311

h

• ; "

m\

ül

tudta keresni a haladást eszközlö alkalma-
kat, 8 a mi másnak egyedül a kenyérkereset
és önfenntartás eszköze, az arczképezés, ő
abban azonfölül a természet beható tanul-
mányozását tekinté feladatának. Ugyan-
akkor itt ismerkedett meg azon férfiuval, ki
kedvező s döntő befolyással volt jövőjére.
Berres de Perez, egy Brassóban szállásozó
lovas ezred spanyol eredetü főtisztje, maga
is kitünö rajzoló és alapos müveltségü mű-
barát, figyelmes lön a fiatal müvész ritka
tehetségről tanuskodó müveire. A személyes
ismerkedés tetemesen fokozta érdekeltségét
a szerény ifju iránt, ki fájó lemondással
vesztegelt a czivilizáczió ezen szélső állomá-
sán, miután müvészi továbbképződésének
czéljából az erdélyi püspökhöz intézett, kissé
kalandos ugyan, de bona fide tett folyamo-
dására kereken visszautasitó választ nyert
vala. Berres a művelt világfi lekötelező mo-
dorában segitett Székelyen. Több müvének
vevőt szerzett, s széles összeköttetései foly-
tán munkát és megrendeléseket. De itt har-
madizben is megrohanta a betegség ezuttal
oly hevesen, hogy életbenmaradását csak
édes atyja, fölötte éjjel nappal őrködő, ön-
feláldozó gondos ápolásának köszönheté.
Midőn fellábadt, az uj élet küszöbén, ismét
Berres odany uj tött karjain egyenesedett föl;
ennek ajánlatára nyert uj megrendeléseket,
többek között egy Kanizsán bevégzendö
nagy oltárképre. Ez oltárkép gondosan meg-
takaritott szerény tiszteletdija képezte azon
összeget, melyen a csupán művészetében és
müvészetének élö ifju külföldre készült.
Drezdába ment.

Immár maga elött látván tiszta körvo-
nalokban a czélt, mely felé törekedett, s ön-
bírálattal elemezni tudván szellemi erejét:
azt tüzte czéljául, hogy a festészet külső
eszközeinek kezelésében önállóságra és köny-
nyüségre tegyen szert. E végre Párisba vá-
gyott, de mivel a hosszu ut költségeit nem
győzte, Münchenbe tért, hol a kitünö tech-
nikájáról hires Piloty Károly akadémiai
tanár műterme virágzott. Ott kereste fel
honfitársát, Wagner Sándort, ki bevezette
Pilotyhoz. Magával hozott vázlatai nagy
mértékben megnyerték a tanár tetszését, s
másnap ennek iskolájában kezdette meg mü
ködését. Münchenben a müvészet sok jelese
él , Székely mindezek mühelyébe járatos
volt. Kritikai éllel és haladási ösztönén ala-
puló tudvágygyal kémkedett ezek mühelyé-
ben, méhszerü szorgalommal jegyzé fel ta-
pasztalásait, s a mit e kiváló szellemek tár-
saságában , e következetes öngazdagitás
utján nyert, a tájékozottságot és munka-
erélyt kiegészitő és fokozta benne a nemes
vetekedést jelesebb tantársaival.

íly termékeny légkörben készült el
1860-ban ,,//. IMJOS tetemének feltalálása a
mohácsi csatatéren" czimü nagy olajfestvé
nyével, mely első nagyobb müve oly igen
megérdemelt dicséretet aratott , sőt feltü-
nést okozott a pesti mütárlatban, és 1861-ben
„•Öo6ozi"-jával. Mindkét müve Eötvös József
b. hathatós pártfogása folytán jelenleg a nemz.
muzeum képtárában méltó helyet foglal el.

Hazai történelmünk múltjából meritett
e két müvének kedvezö fogadtatása Magyar-
országon, a hazai történelmi anyag további
mivelésére bátoritá a müvészt, ki eddigi
életviszonyai, fejlődésének sajátszerü me-
nete, korábbi keserü tapasztalások s főleg
a müvészet szomoru és bizonytalan helyzete
miatt hazánkban, inkább cosmopolitikus
iránynak indult volt. 1862-ben a megtele-
pedés szándékával érkezett Pestre, s e szán-
dékban Eötvös József báró, Rosti Pál,
Heckenast Gusztáv urak és mások előzékeny
szivessége folytán megerősödvén, ugyanazok
tevékeny közbenjárása következtében, a pesti

körökben azelött ismeretlen müvés': több
rendbeli megbizásokat nyert, melyek kap-
csolatban azon reményekkel, melyek közvi-
szonyaink jobbra fordultával, a hazai müvé-
szet további sorsához füzhetök, közöttünk
maradását biztosítják.

1864-ben ismét Münchenbe rándult, s a
bajor nemzeti muzeumban a bajor kormány
megbizása folytán egy, VII. Károly életéből
vett jelenetet ábrázoló falfestményt végzett
be, mely mind a szerkezet, mind különösen
szép szinhatása miatt, a falfestmények
hosszu sorában a legjelesebbek egyikéül el
van ismerve. Visszatérte után az osztrák
kormány utazási ösztöndíjban részesité a
müvészt, ki ezuttal a franczia éi német-
alföldi iskolák tanulmányozását tűzve ki
czéljául, Párisba indult s az ottani, valamint
utána a Brüssel, Antverpen, Hága, Harlem,
Amsterdam, majd a Kassel, Pommersfeld és
Nürnbergben levő képtárakat, valamint az
utjában esö hiresebb müvészeket sorra láto-
gatá, irott jegyzetek, majd festett vázlatokban
állandósítván élményeit és tapasztalásait.

Ujabban a modoriev. hitvallásu egyház-
község részére egy igen szépen gondolt
oltárképet végzett be, s a magyar tud. aka-
démia feledhetlen titkára, Szalay László
arczképe ugyancsak az ö ecsete által hiven
találva, az akadémia egyik teremében van
felállítva. Mint a fontosabb napi események
illustrátora, Székely keresett müvész a kül-
földi Képeslapok részéröl is; a magyar költők
nagyobb mérvű illustrálását, a Heckenast
Gusztáv kiadásában megjelent Eötvös-féle
„Megfagyott gyermek' körajzával kezdé.
Még ennél is jelesebb illustratiót készitett
Arany János meghatóan szép balladájához
,,Agnes as$zony"-hoz, mely három nagy kö-
rajzban a „képzőmüvészeti társulat" ez évi
jutalomképe gyanánt jelent meg (s melynek
egyike után készült alábbi fametszvényünk.)

További, szintoly jeles kompositiói,
Arany és Petőfi több költeménye nyomán,
készen hevernek a müvész tárczájában.
Kiadóink buzgalmától várható, hogy azok
is napvilágot lássanak nemsokára; a közön-
ség részvéte e vállalatot bizonyára támo-
gatni fogná, mint támogatja külföldön azon
müveket, melyek a németországi nagy köl-
tők alkotásait oly vonzó modorban élénkítik.
Legujabb, még munka alatt levő nagy képe
Székelynek a mohácü csatát tárgyalja, azon
pillanatban, midőn a koczka már eldőlt;
szivrenditő vonásokban tárja elénk az or-
szágos csapást, mely után történelmünk
utóbbi századaira a nemzeti sülyedés gyásza
borult. A nagyterjedelmü festmény Fuchs
Gusztáv ur megrendelésére készül, s ő bele-
egyezett abba, hogy az 1867-dik évi párisi
világtárlaton a magyar müvek között sze-
repeljen. __—

A kerti lak.
Elmaradt a város . . . oh most érzem még csak:
Mily szép itt az élet e vidék ölén.
A nap heve ellen zúgó vén fa véd s ad
Enyhet, lombos ágát terjesztvén fölém.
Mint csörgő patak, ha gátján messze szétcsap:
Lelkem elbarangol a táj látkörén;
Lerázza magáról bús rideg mezét itt,
Nincs, ki megkaczagja gyermekes beszédit.

Állok elmerengve lanka part alatt, ám
Fenn vidám borág közt áll a kerti lak.
— Itt szeretnék élni, hol az éj haladtán
A mosolygó hajnal oly üdén virad.
Itt szeretnék élni . . . e kis kerti lak tán
Szebb amaz édennél, mit Ádám sirat.
Hir, dicsőség álma elmaradna mind, de
Itt nem lenne utam tövisekkel hintve.

Biztató borágnak ápolója lennék,
Hogy meghozza hiven, mit igére tán.
Fehér liliom, hogy szebb köntöst nyerjen még,
öntözném örömmel nyári hév után.

S ő, kiért szivem még lángoló sebben ég,
Egy csókkal fogadná koszorúm' csupán.
Fris gyümölcs s utána egy édes forró csók —
— Oh mily drága perczek s oh mégis mily olcsók!

A virágos kertben elkanyargó ösvény
Fürge kalauzként fák közé vezet —
Hajló fűzek árnyán holdvilágos estén
Várna rám a tónál édes élvezet . . .
Hableányok dalja dús bokrok hüvössén . . .
Nincs az angyaloknak ennél élve szebb.
Kicsi pásztorsípnak zokogó siralma
Uj gyönyörbe ringat, mig az éjbe halna.
Majd igéző két szem kerti lakba vonná
A virágos kertnek éji vándorát,
S ott hallgatnánk a dalt . . . ketten . . . ablakon át,
Hol bekandikál a felfutó borág.
Majd a pásztortűznek, mely a nagyhalomnál
Fellobog, figyelnénk ezép játék-sorát;
El-elandalodván édes nyugalommal
Csokonai lantján jó Anakreonnal.

— És sok év letűntén vad bokornak árnyán
A vándor csupán egy sirt találna itt,
Melybe' — lenne ámbár elfeledve árván —
Két sziv álmodozna boldog álmait . . .
S egy rege is szólna, szájról-szájra járván,
Két hű szeretőről messze tájakig.

De elég az ábránd . . . itt az este... már most.
Isten veled szép táj — légy köszöntve város!

Komáromi Kálmán.

Egy utazás a Missisippin.
(Mayne Keid angol beszélve.)

I.
Mint átalában a legtöbb ifjúnál -- kik

csak épen most váltak meg az egyetemtől —
megszokott dolog, hogy odahaza nem érzik
jól magukat: velem is épen ugy történt; az
utazás vágya fogott el, s legfőbb óhajtásom
az vala, megismerni azt a világot, melyet
eddigelé csupán könyvekből ismerek.

Ugy fordult, hogy óhajtásom nemsokára
teljesült; egy becsületügy, mely véresen
végződött, gyors menekvésre kényszeritett,
s igy lőn , hogy minden sóhajtás nélkül
szemléltem, hogy merülnek alá mögöttem
szülőföldem halmai a sötét hullámokba. Az
Atlanti óceánon szerencsésen átkeltem, s
honnról való távozásom után négy hétre,
egész kényelemmel lépdeltem fel s aláNew-
Orleans utczáin.

Azon hat hónap alatt, a mit e városban
tölték, nagyobb világismeretet szereztem
magamnak, mint ennekelötte hat éven ke-
resztül; csakhogy szerzett tapasztalataimat
kissé drága áron kellett megfizetnem. Tár-
czám e félév végével annyira kiürült, hogy
attól kellé tartanom, nemsokára el kell áru-
sítanom minden birtokomat. Meg is tettem
utóbb, s miután a vendéglői számlát ki-
egyenlítettem, maradt huszonöt dollárom.
Ez mindenesetre igen kevés volt azon utazó
számára, ki hazájától több ezernyi mérföldre
volt távol s kinek legalább három hónapig
kell vala várnia, mig honnmaradottainak
irhát s azoknak válaszát veheti.

Mogorván és leveretten jártam s keltem
az utczákon, legközelebbi jövöm felett
aggódva. Ismerőseim száma napról napra
fogyott; szokott helyeinken nem találám
fel öket; hová lehettek?

Eltűnésükben nem volt semmi titoktel-
jes. Épen junius közepe volt; iszonyu forró-
ság lőn, s a higany napról napra fölebb
szállott. Egy-két hét mulva el kellé érkeznie
amaz évenkint megjelenő kellemetlen ven-
dégnek, kit e vidék a sárga Jack mellék-
néven ismer s kinek jelenlétét ifju és öreg
egyaránt féli, s épen azon rémület, melyet
e sárgaláz okoz, ez kényszerité a távozásra
most is New-Orleans előkelö világát, hogy
vándormadarak módjára, északiabb tájakra
vonuljanak.

Nekem sem volt semmi kedvem a sárga
lázzal megismerkedni, s igen üdvösnek lát-

tam, kitérni utjából. Hogy pedig ez megtör-
ténhessék, csaK hajóra kellé ülnöm, vala-
mely — a tengertől távolabbra fekvő városba
távozandó. Saint-Louis igen vonzó nevü
hely volt azon időben, s ugy határozám el,
hogy én is odamegyek, bárha meg nem
tudtam volna mondani egy fél világért, mi-
ből fogok ott élni, miután módom csak is
annyi volt, hogy épenséggel odajuthassak.
Összeszedtem azért csekély holmimat, s egy,
ama halmok városa felé induló gőzöshöz
mentem, mely hajó „a nyugat szépe" vonzó
nevet viselé.

Határozott időben a fedélzeten valék,
azonban a Missisippi-gözösöktöl nem lehet,
pontosságot várni, s csakhamar belátám,
hogy legalább is nehány órával még kés-
hettem volna. Ezen időt arra használtam,
hogy a különös jármüvet, melyre léptem,
közelebbről megvizsgáljam. Azért mondom
különösnek, mert a Missisippin és mellék-
ágain járó gőzösök, egyéb vidékek hajóitól
merőben különböznek. Tisztán folyamhajók,
melyek a csak kissé is zivataros tengeri
utat semmi módon ki nem állanak. Bordáik
egészen a tengeri hajók mintájára vannak
ugyan épitve, de oly kevéssé mélyek, hogy
a legfelső fedélzet alig van nehány hüvelyk-
nyire a viznek tükrétől. Fenn a fedélzeten
áll maga a gép is, ugyanott vannak a hatal-
mas öntött vas kazánok s a katlanok, melyek
szintén igen terjedelmesek, minthogy fa-
hasábokkal füttetnek. S a csekély térségnél
fogva, ugyancsak itt vannak felhalmozva a
fölvett áruczikkek is, s mindenütt, hol a
helyet a gép mozgása nem veszi igénybe,
majd pamutgöngyök magas halmai, majd
dohányos hordók, vagy tengerivel megtöl-
tött zsákok magas tömege láthatók. Ez a
hajó terhe, midőn völgynek jő, vizmentiben;
azonban ha fölfelé utazik, áruinak minősége
természetesen egészen más; ekkor kézmü-
vekből áll az, rendesen: gazdasági eszközök-
ből, kávé-, rizs- és czukorból, narancsból s
a tropikus éghajlat más egyéb terményeiből.

A hajófedélzet hátmögében van egy
hely, azon igénytelenebb utazók számára,
kik fedélzeti utasoknak neveztetnek. Ezek
rendesen irlandi napszámosok, szegény né-
met kivándorlók, négerek és rabszolgák. A
hajó csekély mélységének az az oka, hogy
a folyam, kivált a száraz évszakban, igen
sok helyen sekély. Ezen okból ama kevés
mélység a legnagyobb előnynyel bir, és
kapitányom, ki hajójának e tulajdonára
nagyon sokat tartott, tréfásan mondá: hogy
neki nem kell egyéb egy jó harmatnál a
füvön s keresztül evez hajójával a prairie
fölött.

Ha a Missisippi-hajók viz alatti részéröl
keveset lehet is mondani: épen ellenkezőleg
ugyanannyit lehet beszélni a vizfölöttiről.
Gondoljunk egy kétemeletes, mintegy két-
száz láb hosszu, deszkából épült házat, mely
hófehérre van festve, gondoljunk a felső
emeletben egy egymáshoz igen közel álló
ablak- vagy majdnem ajtósort, mely a kes-
keny párkány-járdára nyilik, s ezek fölött
egy egészen vizirányos, "vagy kissé kidom-
borodott tetőt, mely kátrány os vászonnal
van bevonva s melynek középvonalán egy
sor üvegtábla bocsát világosságot alá; kép-
zeljünk hozzá, ezen tető fölött, mintegy
száz lábnyira fölemelkedő vaspléhböl ké-
szült két fekete hengert, tiz lábnyi átmérö-
jüeket; s végre a hajó ormányánál egy ma-
gas zászló-árboczot, melyen a csillagfedte
lobogó díszeleg : gondoljuk el mindezt
együtt s lesz némi fogalmunk a Missisippi-
gözösökröl.

Ha az ember a hajóterembe lép: a lát-
V 5 n y ujdonsága meg fogja lepni. A szem
elött mintegy száz lábnyi hosszu sálon tárul

fel, szőnyeggel gazdagon feldíszítve, drága
székekkel, pamlagokkal, asztalokkal, tükrök-
kel bútorozva; tündöklő csillárok függnek
a tetőről alá, szárnyas ajtó vezet a kétágyu
hálószobákhoz, a magas szárnyas ajtó, tarka
szines üveggel választja el a hölgy-salont e
teremtől. A falak gazdagon megaranyozvák
és szép aczélmetszetekkel ékesitvék. Egy
szóval: oly fény és pompa uralkodik min-
denütt, minő az európai utazó elött szokat-
lan s minőről csak a keleti regékben hal-
lottunk emlitést tenni.

S mégis, ez a pompa gyakran szomoru
ellentétben áll az e termet elfoglaló utazó-
közönséghez, mert e sálon csakugy tulaj-
dona a legsemmirekellőbb naplopónak, mint
a müvelt gentlemannak, s gyakran a durva,
műveletlen emberek száma jóval felülmulja
a müveitekét.

Miután a „nyugat szépé-"nek belsejét
kellőleg szemügyre vettem volna, a kajüte
előtti nyilasra léptem. Itt egy szabad tér
terül, mely közönségesen sátornak hivatik,
smely a férfi-közönségnek kiválólag kedves
tartózkodási helye. A sátort egy oszlopok
által tartott tető képezi, mely nap és eső
ellen véd, s minthogy mind elől, mind ol-
dalvást nyilt, a leggyönyörűbb kilátást
nyujtja, s ezenfölül abban áll nagy előnye,
hogy a hajó legcsendesebb mozgása által is
hüvös lég áramlik rajta keresztül. Itt az
utasok kényelmére székek vannak fölállitva
s a dohányzás szabad. Ki az emberi sürgés-
forgás szemléletével — mely e helyről lát
ható — nem tud egy-két órát itt unalom
nélkül eltölteni, azt kevéssé érdekelheti az
elevenség. Odaültem én is, szivarra gyujtot-
tam, s a szemlélődés e mulatságos foglalko-
zásához kezdek. A „Levée" — egy száz angol
mérföldnyire elnyúló mesterséges töltés,
mely a Missisippi hosszában elvonul, New-
Orleans mellett; természetesen oly erősen
van épitve s oly tágasan, hogy tengeri h
jókat és folyami gőzösöket egyaránt bizto-
san befogadhat. (Foiyt. követk.) Györy Vilmos.

Ágnes asszony.
Arany János balladája után szerzé Székely Bertalan.

Koszorus költőnk e szép balladáját válasz-
totta hármas képsorozata tárgyául Székely Ber-
talan. Az első kép Ágnes asszony férjének meg-
gyilkolását, a másik a vérnyomokat a lepedőből
kimosó őrült nőt ifjabb korában, a harmadik a
roncsolt testű agg asszonyt hasonló foglalkozás-
ban ábrázolja.

Az elöttünk fekvő műben — irja e hármas
képről Keleti Gusztáv — a költő s az utánalakitó
művész összhangzó egységben áthatotta egymást,
s a miben az alakítás eltér egymástól, csak a két
külön művészet szétágazó igényeiből származó
különbség. A költő a bűnre, mint a tragédiái
kifejlés kútfejére nem volt kénytelen közvetlen
ráutalni, a jelzés elegendő volt annak felismerhe-
tésére, mig a festesz, kj saját modorában önálló-
lag és okszerüleg köteles előadni az eseményt,
magával a férjgyilkolás tényével volt kénytelen
megnyitni elbeszélését. — A festesz ezen „dal-
ban elbeszélt tragédia" három főmozzanatának
hathatós érzékitése által kimeritőleg megoldá
feladatát. Előadja a bünt, — s a bünhödést. Ez
utóbbit két képben.

A művész tárgyának érdekfeszitő drámai
tartalmával vissza nem élt. Festői gondolat volt
a művész részéről, hogy a képcyclus első lapján
nem magát a gyilkosság cselekvényét, hanem csu-
pán a reá következő pillanatot tárja szemünk elé.
Igy állítva élére a dolgot, tiszta drámai hatást
biztositott művének, és kikerülte az indokolatlan
borzalmasság vádját; egyuttal feltünteté benső
rokonságát a költő szellemével, ki hasonló okból
a véres tett közvetlen szemléletétől szintén meg-
kímélt bennünket, anélkül, hogy a ballada meg-
rázó hatályosságát csak legkevésbbé is gyöngítette
volna.

Hogy különben is költői érzékkel tudta a
művész szakmája minden segélyforrásait érvénye-

síteni műve körül, arra csak futólag akarunk
utalni. Mily jól illik tárgyához első képében a
gyilkosság színhelyét bevilágító, haragosabb jel-
lemű gyertyafény, a második képen a holdvilágos
magány (ezt ábrázolja mai képünk), a harmadikon
a zilált aggkorral oly művészileg öszhangzó hó-
fedett téli tájkép. Az alakok szabatos és jellemző
rajzán kivül ez apróbb vonások is fényesen bizo-
nyitják szerzőnek e téren nem először bemata-
tott kitünő hivatását és feljogositnak azon bi-
zonynyal legnagyobb dicséret kimondására, hogy
a tárgy festői alakítása méltó a költészeti kutfor-
ráshoz, melyből meritve van.

Itt közöljük a balladának képünkre vonat-
kozó részletét:

összenéz a bölcs törvényszék
Hallatára ily panasznak.
Csendesség van. Hallgat a száj,
Csupán a szemek szavaznak.

Oh! irgalom atyja, ne hagyj el!

„Eredj haza szegény asszony !
Mosd fehérre mocskos lepled ;
Eredj haza. Isten adjon
Erőt ahhoz és kegyelmet."

Oh! irgalom atyja, ne hagyj el!

S Ágnes asszony a patakban
Lepedőjét ujra mossa;
Fehér leplét, tiszta leplét
A. futó hab elkapdossa.

Oh! irgalom atyja, ne hagyj el!

Viradattól késő estig
Áll a vizben, széke mellett:
Hab zilálja rezgő árnyát,
Haja fürtét kósza szellet.

Oh! irgalom atyja, ne hagyj el!

Holdvilágos éjjelenkint,
Mikor a viz fodra csillog,
Maradozó csattanással
Fehér sulyka messze villog.

Oh! irgalom atyja, ne hagyj el!

És ez igy megy évről-évre,
Télen-nyáron szünet nélkül;
Harmat-arcza hő napon ég,
Gyönge térde fagyban kékül.

Oh! irgalom atyja, ne hagyj el!

Őszbe fordul a zilált haj,
Már nem holló, nem is ében ;
Torz-alaku ráncz verődik
Szanaszét a sima képen.

Oh! irgalom atyja, ne hagyj el!

S Ágnes asszony a patakban
Régi rongyát mossa, mossa —
Fehér leple foszlányait
A szilaj hab elkapdossa.

Oh! irgalom atyja, ne hagyj el!

Visszapillantás a gőzerő történetére.
(A gőzgép feltalálásának évszázados emlékére.)

Egy korszak sem mutat fel oly bámulatos
gyorsaságú haladást, mint az utolsó század. Ha
ősapáink, kik ezelőtt egy századdal elhaltak,
valami csuda következtében egyszerre felnyithat-
nák szemeiket, azt kellene hinniök, hogy néhány
évezred vonult el az emberiség felett, mióta fejő-
ket nyugalomra hajtották. Nem ugy van most,
mint volt régen, nem az a nap süt az égen! . . . .
S a jó öreg urak nem igen találnák bele magukat
az életbe, s olyformán éreznék magukat e közt a
hullámzó, tolongó, pezsgő, mozgalmas uj nem-
zedék között, mint valamely félreeső falucska
lakója, mikor London utczáinak emberóceánja
közé vegyülve, minden lépten nyomon bámul* *
minden lépten nyomon lökdöstetik. Az élet min-
den rétegeiben, elkezdve az államélet legmaga-
sabb köreitől, le egész a magánélet mindennapias
jeleneteiig, a királytól a napszámosig, a palotától
a gunyhóig, minden megváltozott. Táplálék, lakás,
öltözet, közlekedés, az egy e 8 e k é s e g é s z . t o m e g e ! 1

és népek érzése, gondolkozása, reménvei, vágyai,
igényei, eg^zen uj alakot öltöttek B a társadalom
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egész arezulata nagyszerü változáson ment ke-
resztül. S mindez egy rövid század alatt! — pedig
mi egy század a világtörténetben, mely évezredek
szerint számitja lépteit!

S ha kérdezzük, hogy mi volt e roppant át-
alakulás fő inditóoka, e rövid szóval felelhetni:
a gőzerő.

Rövid, igénytelen szó, s mennyi mély érte-
lem, mennyi csodás, világrenditő hatalom e rövid
szóban!

Mily kevés embernek jut eszébe, mikor e
rövid szót kimondja, hogy az erők leghathatósbi-
kát.az óriások óriását, a forradalmak forradalmát
nevezte meg: szülőanyját a leggyökeresebb tár-
sadalmi átalakulásnak, melyet a világ eddig lá-
tott ; hatalmas
nemtőjét a sza-
badságnak, mely
csakhamar szét-
fogja rombolni
a korlátokat és
bilincseket, me-
lyeket az embe-
rek szükkeblüsé-
ge évezredeken
át kovácsolt, mii
liókaru rabszol-
gáját a polgár o-
Bodásnak, mely

meghódolt az
embernek, hogy,
mint Aristoteles
kétezer év előtt
megjósolta, az
emberek rabszol-
gaságát felesle-
gessé tegye s ha-
talmas karjaival
körül fonva a
földgömböt, an-
nak kincseit ura
lábaihoz rakj a le.

Mily kevés
embernek jut
eszébe, midőn a
tomboló moz-
dony zúgva ra-
gadja tova,hogy
e mozdony léte-
sítése, melynek
ő annyi hasznot
és kényelmet kö-
szön, mennyi ne-
mes nagy szel-
lem ernyedet-
len munkájának
eredménye.

Érzéketlen faj
vagyunk mi 19.
századbeli embe-
rek, hajdan ősa-
páink vallásosan
tisztelték a sze-
mélyesitett ter-
mészeterőket, mi
közömbösen,gon-
datlanul használ-
juk e leigázott
egykori istennek
szolgálatát, mint-
ha ez mindig
igy lett volna!
. . . Pedig nem
volt mindig igy.

Épen az idén
azaz éve, hogy
a gőzgépet fel-
találták.

Nemrég Lon-
donban Murray-
nól egy derék
népszerü írótól, Smiles Samutól, jelent meg egy
munka „Lives of Boulion and Watt" (Boulton és
Watt élete) czim alatt. E nagyon korszerű mun-
kát a nyugateurópai sajtó nagy helyesléssel fo-
gadta. S valiban méltó is, hogy az irodalom is
megölje a gőzgép é v á d ö ö ü é t méltó

miszerint jó volna, ha a durvább munkákat az
állatokkal s a természet nyers erőivel lehetne
megtétetni, s az emberi erőt főleg a magasabb
értelmiséget igénylő nemesebb foglalkozásokra
lehetne fordítani.

Már Aristoteles, az ó világ e legnagyobb
tudósa, — mint az imént érintettük, — kiemelte
a gépek szükségességét, látnoki szellemmel jó-
solva, hogy ezek egykor a rabszolgaságot felesle-
gessé teendik.

1250 körül élt Oxfordban, mely már akkor
is hires volt egyeteméről, egy Baco Roger nevü
tudós ferenczi szerzetes, kit kortársai Doctor mi-
rabilis-nek, azaz csudálatos doktornak neveztek.
E nagy tudósnak, kit hires névrokona, a későbbi

g é ó is, ogy z
megölje a gőzgép évszázados örömünnepét; méltó,
kogy Magyarországon, melyet a polgárosodás
határának Bzoktak tartani kelet felé, szintén
•isihangozzék egy hulláma ezen ünnepies han-
goknak. Azért ugy húzásuk, nem veendik rosz
néven olvasóink, ha mi is egy rövid művelődés-
történeti viiízapillantást vetünk a gőzerő törté-
netére.

E visszapillantásból meg fogunk győződni,
hogy az emberek már igen régen felismerték,

Ágnes asszony. - Székely Bertalan hármas képsorából. Arany J. balladájához.

nehezebb munkákat elvégezni. Határozottan ál-
litja, „hogy ezen erő szekereket bámulatos sebes-
séggel mozgat, a nélkül, hogy állatokat szükséget
volna befogni, hogy segitségével nagy hajókat le-
het hajtani evezőszolgák nélkül, ugy, hogy a leg-
nagyobb folyam és tengeri hajók] egy kormányos-
sal sebesebben haladnak, mint hogyha teljesen fel
volnának szerelve legénységgel." Ezek saját sza-
vai, 8 kétségtelenül hirdetik a gőzkocsik és gőz-
hajók lehetőségét. De Baco megelégedett e titok-
szerü nyilatkozatokkal, melyekre valószinüleg va-
lamely régi eröműtani munka olvasása inditotta.

S csakugyan tény, hogy az ó korban már
ismerték az emberek a forró vizben rejlő rend-
kivüli eröt. A mint az emberek a tűz bámulatos

teremtő és rom-
boló hatalmát ki-
ismerték, csak-
hamar rá kellett
jönniök a forró
vízgőz erejére is.
Minden, a tűz-
höz tett, vizzel
telt s befedett
fazék bizonysá-
got tett ezen erő-
ről, mert ha fe-
dele mozditható
volt, azt a gőz
csakhamar fele-
melte, ha hozzá
volt erősitve,ugy
a gőz a fazekat,
még ha vasból
volt is, ezétve-
tette.

Természetes
az is, hogy az
«mberek csakha-
mar azon kérdést
tették fel maguk-
nak, hogy vajjon
nem lehetne-e
ezen szilaj ter-
mészeterőt vala-
miképen haszno-
sítani?

S különös,
hogy e kérdésre
rendszerint nem-
mel feleltek, s
még oly jeles gé-
pészek is, mint
Hautefeuille és
Papin a 17-dik
században, azt
tartották, köny-
nyebb megzabo-
lázni a lőpor,
mint a gőz ere-
jét.

Ebből láthat,
mi, hogy nem ott
volt a baj, mint-
ha az erőt ma-
gát nem ismer-
ték volna, hanem
ott, hogy nem
tudtak utat mó-
dot, miképen le-
hetne igazgatni
és kormányozni.

Az ó korban,
körülbelől száz
évvel Krisztus
eiőtt élt Alexan-
driában egy He-
ron nevü görög
orvos, ki máig
is két róla ne-
vezett eröműtani

készületről ismeretes, az u. n. „Heron labdá"-
járól és a „Heron kútjá"-ró\, mely készülékek
ismeretét ő számunkra irásban fenntartotta. Ezen
tudós irataiból kitünik, hogy mind ő, mind áta-
lában a régi görögök ismerték ^ a gőz erejét,g g g g j ,
hanem csak jelentéktelen játékokra, különösen
pedig a könnyen hivő tömeg számára csudák
elővarázsolására használták. Heron az erőműtan
elméletéről irt munkájában előadja a különféle
módokat, hogyan lehet gőzzel vagy megmelegi-
tett levegővel bűvészi jeleneteket előidézni.Egyes
czélzásaiból világos, hogy mind a római, mind a
hires delphi- i jósda papjai igen gyakran használ-
ták a hőt csndatételeiknél, mint egyikét a legha-
talmasabb mozgató erőknek. Egyik szokott csu-

dájuk a viznek borrá változtatása volt, egy másik j
csuda abban állott, hogy a templom zárt ajtait j
az áldozati oltár tüze felnyitotta; egy harmadik j
az volt, hogy az áldozati itallal telt pohárból!
esak ugy jött ital, ha az áldozó előbb beledobott'
egy pénzdarabot. Az oltáron égő tűz ugyanis
megmelegitette az oltár belsejében levő leget, mi
aztán az áldozati italt nagy erővel szökeltette
fel, mint valami szökőkut vizét. Erre aztán a nép
„csuda! csuda!" kiáltásokban tört ki.

A fentebb emlitett Heron labda ugyancsak
oly készülék volt, melynél gőz használtatott, de
azért még épen nem volt gőzgép. Heron sehol
sem mondja, hogy ő találta fel ezen u. n. Heron
labdát, azért feltehető, hogy ez már jóval előtte
ismeretes volt. Ez a Heron labda egy üres tenge-
lye körül forgatható fémgömb volt, mely vizes
üst felett állott. Ha az üstben a vizet melegíteni
kezdették, a nézőktől nem látott csöveken át fel-
emelkedő gőzök forgatni kezdték a gömböt „mint-
ha," miként Heron mondja, „eleven lélek laknék
benne."

Heron erőműtanát csak a 16-dik században
találták meg s 1547-ben Bolognában latinra for-
dították s ki is nyomatták. Az érdekes könyv na-

Liringstone dél-afrikai utalásaiból.
II'. Hopo-v tdászat.

Livingstone, a bátorszivü angol misszioná-
rius, többi között Afrika egy rendkivül száraz ea
viztelen vidékén tartózkodott, nbakuene nevü né-
ger nép között, melynek Szecsele nevü főnöke
akkor Sokuane faluban lakott. Fájdalmasan látta
e nép, hogy hazájának földje lassankint egészen
kiaszik. Már pedig ők marhatenyésztő nép levén,
rájok nézve a viz valódi életkérdés volt. Minden-
féle babonaságot és büvészetet elkövettek az eső
kicsalására s főnöküket valóságos eső-doktornak
tartották. Livingstonenak sikerült ezen főnököt is
a keresztyén vallásra téríteni, s midőn ez az uj
vallást fölvette, csak azt az egyet sajnálta, hogy
eső-varázsló hitéről le kellett mondania. — Azon
időben 4 teljes évig tartott e vidéken a szárazság.
Kolobeng faluban, a hol Livingstone későbbi állo-
mása volt (mintegy 25° ész. szél.) a folyókból s
kutakból minden viz elenyészett. A vas, ha hóna-
pokig hevert is a szabad ég alatt, nem rozsdáso-
dott meg. A forróság kiállhatatlan volt.

Ottléte alatt sok mindenféle hasznos dologra

kerítések szögletei igen erősek és vastagok, azon-
ban végokon nem záródnak össze teljesen, hanem
mintegy 50 lépésnyi hosszu, keskeny nyílást
hagynak, melynek végénél egy 5—6 rőf mély s 8
rőf széles verem van. A nyilas elejéről e verem
nem is sejthető, mert be van fedve gyékénynyel
s náddal. E kerítések néha félórányi hosszúak s
két szélső pontjok épen ily távolságra van egy-
mástól. Az utóbbiaknál azután a vadászok kört
képeznek, néha több órányi kiterjedésben; a kört
azután mindig szűkebbre szoritják, ugy hogy a
közbeszorult vad kénytelen a hopo-ha, menekülni.
S mig kívülről igy űzik a kerítés határai közé,
azalatt az utóbbinak keskeny nyilasánál várják
őket a vadászok. Ezek belevetik kopjáikat a megfó-
lemlett állatok közé, melyek mindig előbbre szorit-
ják egymást, mig végre egymásután a verembe zu-
hannak. „Rettentő látvány volt — irja Living-
stone — az üldözött vadak egymásra zuhanása s
különösen a szép antilopok megölése. íly hopo-
vadászatok által a bakuene nép némely héten 60
vadnál is többet fogott. A zsákmányt becsülete-
sen elosztják maguk között s a szegény embere-
ket épen ugy tekintetbe veszik, mint a gazda-
gokat."

gyön elterjedt egész Európában s egy század
alatt nyolcz kiadást ért s legtöbb európai nyelvre
lefordittatott. E görög könyv adta az ujabb kor-
ban az első lökést ama nagyszerü műtani hala-
dásra s géptani találmányokra, melyek az ujabb
polgárosodásban oly nagy szerepet játszanak.

A déli német városokban igen elterjedtHeron
könyvének hire, s tisztelői megkisérlették eszméi
kivitelét is. Nürnbergben labdáját nyársforgató
gépül alkalmazták.

Az olaszok csakhamar tovább mentek, mint
a németek. Branca római épitész fémhői készitett
«mberfŐt alkalmazott egy forró vizzel telt üstre,
B az emberfő nyitott száján kilövellő gőzt bizo-
nyos zúzó gépezet hajtására alkalmazta. A gőz-
sugár egy kerék lapoczkáihoz ütődött s forgatta a
lapoczkás kereket, ez a kerék aztán fogai kereke-
ket hajtott, melyek ismét orsókat, s ezek segitsé-
gével két zúzót hoztak mozgásba.Itt, mint látjuk,
Heron labdája már munkás gőzgép gyanánt al-
kalmaztatott, de az előállítási s fűtési költsége-
ket még korántsem hozta be. Halász Imre.

(F»lyt Mr.)

Livingstone afrikai utazásaiból: III. Hopo-vadászat.

tanitotta meg Livingstone ezen afrikai népet.
Megmutatta nekik a földek öntözését s főnökük
számára egy négyszögü házat épittetett. Együtt
kovácsolt a kovácsokkal; s egymásután hol kőmi-
ves, hol ács, hol kertész, orvos és pap volt, mi-
alatt neje a szappanfőzésre, gyertyamártásra s ru-
hák varrására tanitotta az asszonyokat.

Mindamellett keserves napokat ért akkor e
nép. Két év alatt nem látott az egész vidék esőt;
a Kolobeng folyó kiszáradt, a halak kipusztultak,
melyeknek halomra gyült dögeit a csoportosan
megjelent hiénák sem voltak képesek megemész-
teni; egy vén alligátor ott hevert a halak hullái
kbv', mint szintén a szomjuság áldozata.

A dolgok íly állapotában az ég jótékony
adományának nézhették e népek, hogy a vizgöd-
rök tájékain időszakonkint seregesen gyülekez-
tek a bivalyok, orrszarvuak, zebrák, giraftok s
mindenféle antilopok, azon szándékkal, hogy
szomjuságukban enyhülést keressenek. íly helye-
ken azután sajátságos csapdákat állitottak az
emberek a gyülekező állatok elfogására. Ezek
voltak az u. n. hopo-vadászatok.

Hopo nak neveztetik azon két sövénykerités,
melyet római V szám alakban állitanak össze. E

A főnöknek joga van minden elejtett vad
szegyére (mellhúsára). Mindazáltal gyakran kel-
lett az állati hust sáska-pecsenyével pótolni.
Livingstone nagyon dicséri a sáskát. Rendesen
pörköltnek készítik s mézzel eszik; ha lisztté tö-
rik és sóval vegyitik, eláll hónapokig s igen
jóizü; főzni azonban nem szabad,mert akkor igen
rosz izü.

A korondi fürdő Erdélyben.
(Tájrajz )

E fürdő a folyó század első tizedében lett
ismeretessé, mai alakját 14—15 év előtt nyerte;
fekszik a „vad rózsák" hazájában, Udvarhely-
székben, Korond nevü székely falutól egy ne-
gyed, a parajdi gazdag góteleptől három negyed
órára, egy kies völgy-tekenő közepében.

A korondi fürdő-helyiséget képezi s fuz-,
jegenye és fenyőfáktól árnyékolt * £ t « pőrébe
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VeruUmi Baco méltatlanul homályositott el, szá-
mos valóban kitünő munkái között van többek
közt egy Epistola-(levél) is a „természet és mű-
vészet titkos erőiről," melyben nemcsak a nagyitó
üvegeket s a távcsöveket s a láttán elméletét
átalában, hanem a vegyi elemzés akkor ismeretes
tételeit B különösen a salétrom azon sajátságát is
fejtegette, mely a lőpor erejét okozza. Igen való-
szinü, hogyBaco Roger ezen fejtegetése ismeretes
volt az egy századdal későbben élt Schwarz Ber-
thold német ferenczi szerzetes előtt, s alkalmat
adott neki a lőpor feltalálására.

Ezen u. n. Epistolában Baco egy titokszerü
természeterőt is emlit, mely képes malmokat,
hajókat, szekereket haj'ani, vizet emelni s a leg-
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gyantaszagu, csipös, fejérlő vize számos apró
erekben törvén a hegy oldalából elő , 8 —10
egyénnek elegendő, deszkafallal a vetkezővel kö-
ritett, alul és oldalvást bepadolt négyszögü viz-
medenczébe van felfogva. Az ivó-viz a fóldszin-
aél két lábbal alább álló négyszögü faköpübe
forr fel, a köpü mélysége 4 láb, átmérője V/2 láb,
belőle — a fürdő-orvos számítása szerint — egy
nap alatt kimeríthetni 250—60 erdélyi veder
vizet; a viz forrás közben sürü buborékokat vet
fel, pohárban kristály tiszta, szagtalan, sürün
gyöngyöző, izének a szénsav kedves savanyusá-
got ad, s kissé csipös. Ez a korondi fürdő: ivó-
és fürdő-vize.

Ezen kivül van két más forrás, az ivó-víztől
délfelé 25 — 30 lépésnyire; ize ezeknek is gyenge
savanyú, szine sárgás-szürke, mindhárom bő vas-
tartalmú.

A korondi fürdő-helyiséget magában rejtő
völgyet körülveszi keletre a Leshegy, végén a
Holló-kö nevü meredek kőszál, tovább a Molnos,
mások szerint Bónis kö-temploma és Sólyomkö
nevü szirt-üregek, délről Nagy völgy vára a Ka-
landa és Szilvás nevü Pálfalvi hegycsúcs, dél-
nyugotról a Firtos-sziriUtö és Firtos-vár, tovább
Atyha nevü ős székely falu sugár tornyával s
messze fejérlő templomával, bezárja északról a
Balázs-kapuja nevü hegyfog és a Parajdi só-
hegyek.

E völgy teknöjének két oldala halkan s lan-
kásan emelkedik s terül el felfelé nyugatról a
Firtosig, keletről aLes-hegy magaslatáig. A ket-
tős hegylejtőn számtalan domb, halom és térség,
tágas kaszáló- és legelőhelyek vannak, melyeket
apróbb és nagyobb juhar- és mogyorófa-cserjék,
egér- és cyirfabokrok nőttek be, nehol szétszórva,
máshol sűrű tömbökbe tömörülve, m»lyeknek
smaragdzöld viránya a világ legszebb panoráma-
képeivel versenyez, száz meg száz virággal gaz-
dag flórája a léget t'ris életerőt lehelő virágillat-
tal árasztja el; kis patakcsáiban bőven terem a
rák, sósforrás-ereiben különféle csiszolható nemes
kő és kövület fekszik szerteszét, erdeiben nyest,
nyul, őz és medve száguldoz, dombjain ezer meg
ezernyi nyáj kolompol e pásztorkiáltás éspásztor-
bíp zeng mélabus székely dalt. Az egész tájt erős
szelek ellen tűzfalként emelkedő hegyek védik,
az ég nappal tiszta kék, mint egy búzavirág-
tenger, s többnyire lágyszellő fuvalom susog vé-
gig a fák levelein és füvek virágain, éjjel csended
ragyogásu csillagokkal van besátorozva, mint
egy boglárokkal megrakott szőnyeg, s a hold
ábrándosán húzódik át az agg Firtos várromjai
felett —oly régi mindkettő, mint a székely e bér-
ezek között! . . . Ez a hely Erdély és a Székely-
föld szelid regényes tájának egyik legfestőibb
tája, fürdő-helylyé, gyógyulás forrásává teremtve.

A kút körül terülnek el a kisebb-nagyobb
kiterjedésü lakszobák, alatt vagy dombokon, fenn-
síkon vagy árnyas oldalokban, közelebb vagy tá-
volabb, de valamennyien egy épületcsoportozatot,
egy fürdő-telepet képezve. Kellő középen a Ko-
rond vize mentében nyulik fel a fő sétaösvény
mintegy 300 ölnyi hosszúságra. Ebben és a kut kö-
rüli kis téren — mely ivó és egyszersmind vásár-
tér is — öszpontosulnak a lakházakhoz vivő ös-
vények és utak, mutatva, hogy a telep első alapi
tását egységes gondolat vezette. A fősétatér nem
épen közepén vannak a fürdőházak, végén a für-
dő-vendéglős laka 8 a közétkezési bely, délre
nyilt kilátással az egész fürdő-helyiségre, ugy,
hogy a ki az egészség e kis szigetére belép vagy
arról kimegy, a telep tzinte minden pontjáról
látható.

Korondnak nemcsak ivó borvize, de termé-
szeti fekvése is egyezik a gleichenbergivel, sós és
gyantás fürdő-vize pedig páratlan tán a földte-
kén ; a kettő együtt a legbiztosb gyógyszer: fő-
bajokban, ha vértolulással nincsenek egybekötve,
tüdő és mellbetegségekben, köhögés és vérköpés
ellen, a gyomor és belek elsatnyulása, 8 innen
következő álmatlanság , búkor . étvágyhiány,
emésztetlenség és r.>sz vérkészités eseteiben, to-
vábbá sáp kór, rendetlen nő bajok, szülési sérü-
lések, termt ketlenség, a gyermekek görvélyes és
és giliszta-bajaiban. A szellemi munkától meg-
rongált férfi, s a gyakori és nehéz szülés miatt
kimerült nő, a halvány arczu hölgy, s az aszkórra
hajlammal biró ifju, jőjön Korondra idejében,
mig nem késő — itt kétségtelenül uj élet-
erőre kap.

Fürdői életrendet illető szabályok : reggel
6—8-ig séta, társalgás és zeneközben, a légmér-
sékhez képest öltözve, éhgyomorra való rendes
borvizivás, egy pohárkától kezdve 5 — 6-ig,
gyenge mellüek s a nők többnyire poharaikba '

harmadrésznyi kecsketejet fejeinek a mérsékelt
dijért szolgálatukra álló kecskékből, stép piros
székely leányok által, a mi nem csak a viz csipős-
ségét veszi el, de a mell és tüdő gyógyulását is
hadhatósan előmozdítja; 8-kor van a reggelizés,
nagyobbára kecsketejjel, kivált az erős betegek
részéről; 8 —10-ig a férfiak, 10-től délutáni l-ig
a nők fürdése, künn a hideg sós gyantás fürdő-
ben, a minek középmelege 12—14 fok, s érette
semmi dij nem fizettetik, csak a fürdő ruhákra
vigyázó 8 azokat tisztán tartó asszonynak némi
jutalomdij; vagy a fürdő-házakban sós és borviz-
ből készitett meleg fürdőkben, mik közül a tiszta
borvizből való fürdő ára 25 — a borviz és aósviz-
ből valónak 50 kr. (előfizetve 12-nek ára csak
10 ft), mindkettőben 8 — 15 perczig tart a fürdés,
utóbbiakban erősebbeknek fél óráig is lehet ma-
radni ; fürdés után kia mozgás, mg a test felme-
legül, azután rövid álcm, később ebéd, a miből a
szeszes italok, erős eczetes étkek kihagyandók ;
az ebédet gyümölcs zárja be, (ért cseresznye, jól
megezukrozott eper és málna). Éretlen, vagy
durva gyümölcsöket, u. m. almát, körtvét egyáta-
lában a fürdő helyiségben sem türnek meg; ebéd
után rövid pihenés, azután látogatások, séták
künn a füvek és száradó szénarendtk között és
ligetekben; e9tve ismét t5—8-ig a légmérsékhez
képest öltözve, séta és társalgás szintén zeneköz-
ben, könnyü ozsonna és jókori fekvés. Nagyon
szen védők eleinte üstben melegitett 24—28 foku
vasas borvizben fürödnek, melyhez egy vagy két
rész hideg, gyantás sós viz vegyittetik; erősebbek
kezdetben azonnal künn a szabad sós fürdőben.
Férfiak rendesen gyalog mennek ki és jönnek be,
a mi e zöld és virágos mezőkön valódi gyönyö-
rüség a lélekre, rendkivül üdítő a testre nézve,
nők és aggottak szekerén. Gyomorszorulás töb-
beknél következvén az erősen vasas borvizivás-
ból: ennek mérséklésére a borvizet meleg kecs-
ketejjel, budai vizzel vagy késhegynyi karlsbadi
sóval vegyitve szokás inni; sokan kecsketejet reg-
geliznek és vacsoráinak, s az ilyeknek nem csak
hogy ez a bajok nincs, hanem álmuk is édes, nyu-
godt, és üditő.

A fürdői élet egyik főgyönyörét teszik a
kirándulások, de ez a gyógyidőszak vége felé, a
legszebb időkben, a rendes ivás és fürdés végez-
tével, s vidám társaságokban történik. íly kirán-
dulási szép pontok: a negyed órára fekvő „Artsó",
egy regényes völgyteknő, melyet mogyoró- s
töigyfa erdőség koszoru?, nyilast csak egyfelől
hagyva; közepében tágas rétség, felséges édes
ivó-viz, egy régi lakház és méhészet, még azon
korból, midőn e helyet a, jezsuiták — s illetőleg
a minorita-atyák birták; a kis erdőség keléti
részében, mogyorófák közt több sírkereszt, a hol
— a monda szerint — egy pár szent atya csontjai
is nyugosznak. E völgyet svájezinak mondanák
azok, kik a természeti szépet csak ugy tudják
képzelni és képzeltetni, ha külföldinek nevezik,
vagy legalább ahoz hasonlítják. íly pont a három
óranegyedre levő „Atyha" nevü falu, melynek
kertéiben a cserfa, cseresznye- és diófával együtt
terem; hires Mária Magdolna napi búcsúja, buzgó
katholikus népe, tudós papja, imposans kinézésü
s roppant magasságban fekvő temploma és tor-
nya, melynek egyik harangja — ha nem csaló
dom — 1422 ből való; a harmadfél órára levő
„Firtos-hegy", a tövében levő felséges forrás és
rajta épült régi vára romjai, a hová gyüjtötte —
a monda szerint — Atilla hun király kilencz gö-
rög császár adóba fizetett aranyait, melyekből a
Firtos váraljai székelyek 1831-én a külső várfalak
közötti térségen különböző időkbeli sok görög és
római pénzt kaptak, kapnak ma is koronkint. Volt
ezek közt: Justinianus, Theodosius, Pulcherio
és Marcianus korabeli; ea is láttam udvari taná-
csos, Fekete Sámuel urnál Nagy Sándor-, Lysí-
machus-feliratu és más ritka régi pénzeket, me-
lyeket szintén ott találtak; némely pénzdarabért
100 frtot is elkérnek a székelyek; sokan meggaz-
dagodtak már az itt talált aranyokból, a vidéki
főbb birtokosok aranyul és pecsétgyűrűibe fog-
lalva nem keveset birnak. Vajjon e vár az ős haj-
dan vagy középkorban épült s kik voltak lakói a
barátokig? nincs elhatározva; az ott talált ara-
nyok az elsőt gyanittatják, ámbár a középkorban
is gyüjthette oda valamely hatalmas birtokos.
Ujjá alakulása a mult század elejére esik; alakja
inkább hoszukás, nem épen mathematikailag pon-
tos mértékkel mérve; széle 3(5, hossza 54, kerü-
lete 157 ol, egy helyen keletre ma is 1 öl és 4'
hoszu s négy láb magas ép falat láthatni; vala-
mint délfelől is, a hol a vár kapuja volt, 3 öl és
1% láb hoszu, s egy öl és '/, láb magas ép falj
van; a vár fokossága egy ölnyi a föld színénél.

A várat északról 40—50 ölnyi meredek sziklafal
védte, keletről és nyugatról meghághatatlan erdő-
rengeteg, délről sáncz és kettős várfal; déli ré-
szében láthatók 4 Öl hoszu, 2 öl széles kápolná-
nak a romjai, a fal körül voltak a laképületek —
ugy látszik — keletre és |nyugatra kétoldalvást.
A kaputól délnek tartva 60 lépésnyire a meredek
felett megvan egy tojásdad alaku őrtorony romja,
mintegy másfél lábnyi magas fal; itt volt a lejárás
a szirtfal oldalán. Ez alakját a várnak a szikla-
csúcs természeti alakja hozta migával. 1714-től
1825-ig a jezsuitáké volt e zordon vár; ekkor
öntette a harangokat Atjhai István 8 tán épitette
meg a templomot is, 1737-én fehelepitette oda a
minoritákat, a kik ott laktak 1783-ig; harangjaik
közül a legkisebb — felséges ezüst hangzásu —
ma is az etédi rom. kath. toronyban van; kör-
irata ez: ME CURAVIT ORD. MIN. CONV.
FIRTOS1ENSIUM EX MUNIFI. ADM. RDI.
D. STEPH. ATTYHAY ET ALIORUM IN

i HONOR. S. JOAN. BAPT. 1739. Alább: ME
FUDIT JACOBUS Schoenfld Pragensis. A más
három a marosvásárhelyi minoriták templomában
van. Midőn a firtosi harangok hajnalban vagy
esteli Ave Máriára megszólaltak, kilencz falu
népe emelte imára kezeit, kilencz falu népe ke-
reste itt bucsuk alkalmával üdvét s hozta el
szent adóját — alamizsnáját. Az egykori vár-
területet és környezetét ma önlaki és firtos-vár-
aljai székelyek birják. E vár a székelyföld annyi
várával együtt régóta várja történeteinek meg-
irását; tán nem bántom meg, ha kimondom, hogy
a derék báró Orbán Balázs készülőben levő műve
e hiányt pótolni fogja. (V<sge kovetk.) Jakab Elek.
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A burgonya, mint élelmi szer.
Mondják, hogy Walter Raleigh, Hawkins

János és Drake Ferencz voltak az elsők, kik a
burgonyát Europába hozták. Ennélfogva ezen
férfiakat mint az emberiség jóltevőit tisztelik,
hogy ők főleg a szegények számára egy uj kenye-
ret hoztak. — XVI-dik Lajos, Francziaország
királya, igy szóla egykor Parmentier gyógysze-
részhez, ki a burgonyának Francziaországba be-
vitele körül nagy érdemeket szerzett magának:
„Francziaország egykor megköszöni önnek, hogy
ön a azegények kenyerét feltalálta", és a király
és királyné, valamint a herczegek és főherczegek
a burgonya virágát mint különös ékességet a
gomblyukban és bokrétába kötve hordozták.
A mint Görögország királynéja 1836-ban bevo-
nulását tartotta Athénébe, a lakosok burgonya-
virágból kötött bokrétákat és koszorukat nyuj-
tottak át neki, mint az egész ország legritkább
és legbecsesebb virágát. — Költeményekben és
tudós értekezésekben ünnepelték meg ezen perui
jövevényt, mely nemcsak Európában sőt az egész
föld kerekségén meghonosította magát, hanem a
legszebb és legtermékenyebb földvonalokon fog-
lalt helyet és a gabonát, a jogos birtokost, helyé-
ből kiszorította.

És vajjon megérdemli-e a burgonya ezen ki-
tüntetést? Valóban oly kitünő élelemszer az, mint
sokaktól magasztaltatik ? Épen nem. A burgonya,
sajnos, a szegényekre nézve szükséggé, életfelté-
tellé vált, de évszázadok lesznek szükségesek
arra, hogy annak ártalmas befolyásait elmossák.

A burgonya, melyet a szegények jótétemé-
nyének neveznek, rosz és elégtelen tápszer, és a
rosz és elégtelen tápszer nem jótéteménye a sze-
gényeknek, mert az csak szegénységet eszközöl
testben és lélekben. A burgonya nem jótétemé-
nyévé, hanem átkává vált azoknak, kik örökösen
arra vannak szorulva, mert az elrabolja ezektől
az erőt és bátorságot a nyomorból valo kibonta-
kozásra.

Kétségkivül mindenki tudja, hogy azért
eszünk, hogy éljünk. — Ezzel azonban nincs ki-
merítve az egész bölcseség. Csak nagyon ritkán
van reá eset, hogy ezen ősrégi igazság helyes
felfogása tágasabb körökben el volna terjedve.
Ha másként állana a dolog, sohasem jutott volna
a burgonya azon tekintélyre, melyben áll, és
sohasem jött volna az ember azon tévedésre,hogy
emlékszobrokat emeljen azoknak, kik a burgonyát
hozzánk behozták.

Csak a legujabb időben történt, hogy a bur-
gonya értékét, mint élelemszerét, ismerni tanul-
tuk és ezen felvilágosodásunkat a vegytannak
köszönhetjük. Induljunk tehát e tudomány nyo-
mán, mely napjainkban a legnagyobb jelentőségre
vergődött és lássuk, mi az értéke a burgonyának,
mint tápszernek?

Minden tápszernek, melyet beveszünk, az a

czélja, hogy uj vért képezzen, mert vérünk a tu-
lajdonképeni élet, az azon anyag, melyből testünk
minden része a szükséges • alkatrészeket veszi.
Az izmok rostanyagot szívnak belőle, hogy erő-
sebben feszüljenek a munkára; az agy mindazon
anyagokat veszi a vérből, a melyek élénk anyag-
változását feltételezik és az észnek erőt és frise-
séget kölcsönöznek; a sziv hasonlóképen a vérből
veszi azon anyagokat, melyek szükségesek arra,
hogy erősen összehuzódjék és a vért élénken
hajtsa, keringtesse a testben.

A tápszer vérré, a vér hússá és idegekké,
velővé és csontokká, bőrré és hajjá válik. Ennél-
fogva tehát valamely élelemnél főkép a vérkép-
zésre kell tekintettel lennünk. Azon étel, mely
vérképzésre nem alkalmas, alkalmatlan a táplá-
lásra is.

A vér főleg következő részekből áll:
víz van benne 789 rész,
a vértestecskék tesznek benne . . 131 részt,
tojásfehér van benne 71 ré-z,
a chlorvegyületek és sók tesznek benne 5 részt,
rostanyag van benne 2 rész,
zsir van benne 2 rész,

' összesen . . 1000 rész.
Minthogy mind ezen részek folyvást elvonat-

nak a vérből, tehát azoknak folytonosan ki kell
pótoltatni az élelem által, és valamint egynek
sem szabad ezen alkatrészek közöl hiányzani a
vérből, ugy azok arányának is folytonosan egy-
formának kell lenni.

A jó tápszerben a legfőbb tápláló-anyagot a
tojásfehér képezi, és annak ennélfogva kellő
arányban kell a táplálkozásunkra használt anya-
gokban meglenni, mert különben a táplálkozás
egyoldalúvá, ártalmassá válik. Azon ételt, mely
kevés íojásfehért és sok zsírt tartalmaz, nem szá-
míthatjuk a különösen tápláló ételek közé, mert
a vérnek csak két rész zsírra, ellenben pedig 71
rész tojás fehérre van szüksége. Ellenkezőleg pe-
dig azon étel, mely gazdag mennyiségü tojásfehért
vagy tojásfehárféle testeket tartalmaz, mint a
tojás és a hus, joggal a különösen tápláló ételek
közé sorozandó, és igy valamely étel tápértékét
a nagyobb vagy kisebb tojásfehértartalomból
megitéíhetjük.

Mindazonáltal tekintettel kell lennünk arra,
hogy a vér alkatrészei természetes alakjukban
nem minden ételben vannak meg. A legtöbb éle-
lemszer a gyomorban az emésztés által átalaku-
lást és átváltozást szenved, azaz a vér illető alkat-
részeivé változik át, mert csak ily alakban veheti
fel azokat a vér. Igy például a keményitőliszt,
mely igen sok élelemszernek lényeges alkatrészét
képezi, a vérben nincsen meg, s ennélfogva, mi-
előtt a vér által felvétethetnék, többszörös átvál-
tozáson kell keresztülmennie. Először mézgává
kell átváltoznia, a mézgából czukor lesz, ez tej-
savvá változik át, a tejsavból végre zsir lesz, me-
lyet aztán a vér magába vesz.

Azt mondók, hogy a tudomány a burgonyát,
mint egyedüli élelemszert kárhoztatja. E kemény
itéletet be kell bizonyítanunk és ezt kevés szóvá1

megtehetjük. ,,A burgonya legenytartalomban,
azaz tulajdonképeni tápanyagokban, nagyon sze-
gény." 100 sulyrész burgonyában csak 25 rész
ezáraz anyag van, a többi mind viz. A 25 rész
száraz anyagban csak 2\\l rész vérképző anyag
foglaltatik, a többi mind keményítő és más a
táplálkozásra alkalmatlan anyag. Hogy a bur-
gonya tápértékét megismerjük, nem kivántatik
egyéb, mint azt vegyileg szétbontanunk, és néz-
nünk, mennyire felelnek meg a burgonya alkat-
részei a vér alkatrészeinek. — A burgonyában
Horsford és Krockers vizsgálata szerint
tojásfehér van 249/100 rész
keményitőliszt van 179S/ioo »•
más szerves anyag van . . . . 360/100 „
ásványanyag van 9o/)OO „
száraz anyag van 2497/I00 „
viz van . . 7495/106 „

Nem a jelentékeny víztartalom csökkenti :
burgonya tápértékét, mert a viz a vérnek legje
lentékenyebb alkatrészét képezi, és a burgony
víztartalma kevéssel nagyobb, mint az annyir
tápláló húsé; hanem azért nem érdemel helyet i
burgonya a tápláló ételek között, mert rendkivü
kevés tojásfehér van benne. Midőn 100 sulyrég-
burgonyában legtöbbnyire csak 1, legfelebb l1/*
rész tojásfehér van (mely utóbbi eset ritkán
fordul elő), azalatt a kövérségképzők ,t. i. a ke
ményítőliszt és czukor 18 részt tesznek. A bur
gonya tehát tulságos mennyiségü zsirt vagy kö
vérnyét visz a vérbe, a tojásfehórből pedig

távolról sem képes a megkivántató mennyiséget
megadni.

Ki pedig annyi burgonyát akarna enni, hogy
„ vér tojásfehér részei kipótoltassanak, az tulsá-
gos mennyiségü kövérnyével terhelné meg vérét,
;estét ugy hizlalná, mint az állatokat szoktuk
lizlalni, de azt, mi karjának erőt kölcsönöz, vérét
ilénk keringésben tartja és agyában az anyag-
'áltozást élénkíti, soha nem érné el. Már pedig
.iZ izmoknak rostanyagra van szükségök, hogy
arőteljesen feszülhessenek, és az agy tojásfehért
és phosphortartalmu kövérnyét kiván, hogy azon
igényeknek megfelelhessen, melyeket az ember
izellemétől követelünk.

A burgonya tulságos kövérnyetartalma meg-
neheziti az emésztést és azt végre megakasztja:
ennek következtében a vérkeringés meglassudik,
az anyagcsere megakad és csak lassan és tökélet-
lenül megyén végbe. Az izmok elgyengülnek és
megtagadják a szolgálatot, az agy velő anyagcse-
réje megrestül és hiányossá válik, és ennélfogva
est és hiányoálesz a lélek és a gondolkodóerő is.

Ezek azon étel következései, mely ha nem
kizárólagos, de főélelemszerét képezi a szegény
is a dolgozó osztálynak. A burgonya oly elégte-
íen tápszer, hogy a ki 14 napig csupa burgonyá-
al él, az nem képes a 15-dik napra való burgo-
iyát megkeresni.

És mindezek mellett a burgonya sokkal drá-
gább étel, mint azt közönségesen gondolják. Az
igaz, hogy a tömeget tekintve, burgonyából lehet
legtöbbet venni ugyanazon árért; de meg kellene
ízt is gondolnunk, hogy a burgonyában 75 száza-
ék viz van, mit ingyen kaphatunk. Egy mérő

jorsóban ugyanannyi íégenytartalmu, azaz: erőt-
adó tápanyag van, mint 15 mérő burgonyában.
20 sulyrész burgonyában nincs több táperő,
mint 3 sulyrész rozslisztben, és e ezerint 20 font
burgonya nem is lehetne drágább, mint 3 font
rozsliszt, mi ritkán van igy a mindennapi életben.

A burgonyáról mint élelemszerről csak ugy
ehet szó, ha hozzá elegendő mennyiségü hus,
:ojás, kenyér, tej és efféle járul, tehát róla mint
élelemről csak nagyon korlátozott értelemben be-
szélhetünk, de sohasem mint egyedüli, kizáróla-
gos élelemszerről. Bardócz Lajos.

Itt egy szép épület, épen a falu kellő köze-
pén, tehát a legkiválóbb helyen; talpig becsületes
magyar család lakta több század óta, s talán még
nehány év előtt is: most idegen nyelven beszél-
nek benne, eleje trafikos bolttá van travestálva,
melynek ajtajában önelégülten markolász hato-
sokkal félig levő öblös nadrágzsebében egy köp-
czÖ9 boltos, mit sem gondolva az élet gondjával.
Amott egy kastélyszerü lakás . . . lombos ákácz-
fáktól beárnyalt tágas folyosóján foltos atillában,
foltos térdü nadrágban pipázgat egy őszbe borult
jó képü öreg ur, méla busongással nézi az öblös
tajtpipából fölkerekedő füstgomolyokat, melyek
mint egy-egy fájó kebelből felszakadt nehéz sóhaj
szállongnak ég felé . . . s gondolkodik az emberi
dolgok múlandóságáról. . . . A konyhában nem
sürög-forog a tűzről pattant magyar házi nő, ki
— mint mondják — majd leikébe vette a vendé-
geket; egy egykedvü cseléd melegít ott épen ta-
lán déli maradékot vacsorára, nyers venyige
mellett; csak néha látszik füstölni a kémény,
akkor is csak egy félórára, ugy hogy midőn a
nesztelen lak mellett elhalad, önkénytelen jut
eszébe az embernek egy számüzött költőnknek
ama kérdése:

A jóllét hanyatlása némely vidéken.
Egy magyar vidéki tudósitónk következő

szomoru képet fest az ottani viszonyokról: *)
Ki a legközelebb mult egy pár évtized ese-

ményeit elfogulatlan figyelemmel kisérte, annak
lehetetlen vala észre nem vennie, hogy ennek
folyama alatt valamint egyes családok, ugy egész
községek életében is jelentékeny és lényeges vál-
tozások tör;éritek. S ha tekintjük eme változások
két irányát, nz emelkedést és a hanyatlást: min-
den habozást kizáró határozottsággal el lehet
mondanunk, hogy ugy az egyes családok, mint az
egész községek közül is sokkal többen vannak
azok, melyeknél a jóllét és virágzás kora elenyé-
szett az érintett évtized folyama alatt, mint azok,
melyeknél emez évtized alatt köszöntött volna be.

Nézzünk csak szét a szép magyar hazában.
Hány tősgyökeres nemes család sarjadéka tengeti
most életét egy-egy bérben lakott kisded hajlék
egyszerü falai között, a szegénység fekete kenye-
rén ; hány hordoz testén silány foldozott öltönyt,
kiknek virágzó családi körében még csak másfél
évtizeddel elöbb is az öröm és megelégedés kar-
jai között a jóllét édes italu poharát üritgeték a
magukat boldogoknak érzett tagok ? . . . hány
derék uri hajlék van, melyeknek díszes családi
oltárán még csak az aligmultban is a költők által
magasztalt magyar vendégszeretet áldozott a
barátság boldogító érzelmei között: most pedig
vagy elhagyatva áll ez kopott vakolatu falaival s
burjánoktól felvert udvarával, vagy legfölebb
egy tőzsérnek kasznárból mindenessé devalvált,
illetőleg degradált megbizottja lakik benne, ki
egy rozzant fanyoszolyán az idök hullámai által
eltemetett régi dicsőség árnyékaival álmodik
most éjjenkint, talán épen azon teremben, hol
hajdan vig pohárcsengés közt ült örömünnepeket
a látogatásra jött jó barátok vendégkoszoruja? . . .
Nem járnak már udvarába robogó hintók; az volt
a legutolsó, mslyen 6 — 7 évvel ezelőtt a szolga-
biró°meg az esküdt a még található apró ingósá-
gok elkótyavetyélésére megjelent.

*) Csak azért közöljük e siralmas képet, hogy a baj
nak bátran szemébe nézzünk s a hanyatlás meggátlásán
mindenki saját körében teljes erővel munkálkodjék, i
kinek e nemzet fennmaradása, szellemi 8 anyagi gyarapo
dása szivén fekszik. Szerk.

„Nincs gazdája tán e háznak,
Hogy a kürtök nem pipáznak . . . ?" H.K.

E g y v e l e g .
** (Hogy fogta meg a magyar baka a poroszt?)

_ napokban a siléziai határon történt, hogy egy
magyar baka és porosz gyalog mindketten őrsze-
mül voltak felállítva, de mig a magyar baka sza-
badon állott, a másikat egy sürü bokor jótékony
lombjai ölelték körül. A jámbor porosz azt hitte,
hogy ellenfele nem is sejti közellétét s szive han-
gosan dobogott az örömtől, midőn ezt a bokor
felé közeledni látta. Csak az boszantá, hogy a
vigan fütyürésző baka szüntelen izgett-mozgott,
körültekintgetett s sehogy sem akart egy perczig
is czélozásra alkalmat nyujtó nyugalomba helyez-
kedni, B komédia csaknem negyedóráig folyt igy,
s a porosz őrszem kifáradt keze már-már elejté a
fegyvert, midőn az óhajtott pillanat megérkezett.
Egy villanás, egy dörrenés, s a szegény bakkan-
csos zuhanva terült el a földön. A győztes porosz
e hős tette után rohant az áldozat felé, valószinü-
leg nem annyira sebe, mint zsebe átvizsgálása
végett, de ki írhatja le meglepetését, midőn a
tetszhalott talpra ugrott s a támadásra el nem
készült ellenfelét nyakszirten csipvén, földhöz
vágta s addig gyomrozta, mig mindenre késznek
nem nyilatkozott. A lövésre egy közel czirkáló
osztrák őrjárat is odavetődvén,emberünk nevetve
adta át foglyát. A táborban jóizüt kaczagtak a
csakhamar közhirré vált poroszfogás fölött, me-
lyet a merész baka kétségkivül élete koczkázta-
tásával, de annál fényesebb sikerrel vitt véghez.

— h— (Három millió ember-élet egy szakálért.)
Midőn VII. Lajos franczia király gyóntató-atyja
tanácsára haját rövidre nyirta s szakálát leborot-
váltatta, e megváltozott s azon időben szokatlan
külsejével annyira nevetségesnek tünt föl neje,
Eleonora királyné előtt, hogy ez férjével e miatt
tovább együtt nem élhetvén, tőle elvált s később
Anjou grófhoz, II. Henrik angol királyhoz ment
nőül. A királyné gazdag hozománya Poitou és
Quienne gyönyörü tartományokból állott s az
ezek iránti viszálkodás idézte elő azon véres há-
borukat, mik Francziaországot három századon
át pusztiták s az országnak 3,000,000 embere
életébe kerültek; mi bizonyára nem történt volna,
ha Lajos király szakálát le nem borotváitatja.

—h— (Megengedett két-nejüség.) A frank kö-
vetek nürnbergi gyülésén 1650. febr. 14 én igen
sajátságos határozat jött létre. Határoztatott
ugyanis: hogy, a népesség szaporitása czéljából
egyfelől, melyet a 30 éves háboru jelentékenyen
megapasztott, a törökök félelmes támadásainak
ellensulyozhatása végett másfelől, az 1650—1660.
évi időközben ifjaknak s hajadonoknak a papi
rendbe fölvételök megtagadtatik; áldozárok, kik
zárdákon 8 hasonló kegyes alapítványokon kivül
tartózkodnak, azonnal megnősülhetnek; végre
minden férfinak megengedtetik, két nőt vehetni,
mindazáltal csak is a mindkét nővel töltendő bé-
kés együttlét föltétele alatt. „

— h - (A kámfor hatása a virágokra.) Ha a
vizet, melybe lemetszett virágokat tettunk kám-
for-oldattal vegyitjük, nemcsak hogy virágaink
tovább tartanak, mint a csak tiszta vizben, bai az
gyakrabban frisittessék is; hanem szebben és ép
oly erőteljesen virágoznak, mintha töveiken vol-
nának. —
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'' Irodalom és művészet.
•* (Két komoly irányu lap megszüntét) kell

jelentenünk olvasóinknak. Egyik a „Politikai He-
tilap'' b. Eötvös József lapja, mely a mult hétfőn
adta ki utolsó számát. Szerkesztője Keleti Károly
volt, s e lap a politikán kivül oly kiváló figyelmet
forditott szépirodalmi és müvészeti érdekeinkre,
hogy megszűnését már ez okból is minden olva-
sója őszinte fájdalommal fogadja. — A másik az
„Uj Korszak" melyet egy év óla Schivarcz Gyula
íok áldozattal adott ki, s az utóbbi időben szer-
kesztője Riedl Szende volt. E lap leginkább tudo-
mányos színezete által akart hatni. Nem is tagad-
hatni meg tőle a komoly törekvést, s azért mi-
előbbi feltámadása igen óhajtandó.

= (Két miilap) küldetett be szerkesztősé-
günkhöz, melyek közül egyikkel a , Családi Kör,"
másikkal a „Hölgy-divatlap" kedveskedik olva-
sóinak. A „Családi Kör" műlapja 25 irót (köz-
tök 4 írónőt) ábrázol csinosan csoportosítva. E
különben szép képnek csak azt róhatjuk föl hát-
rányául, hogy rajta egy pár arczkép kissé gyen-
gén van találva. Egyébiránt meg kell említenünk,
hogy a, .Családi Kör" jelenleg is a leggondosabban
szerkesztett divatlapjaink közé tartozik, s ajánl-
juk a közönség figyelmébe. A „Hölgy-divatlap"
műlapja azon jelenetet ábrázolja, midőn Lónyay
Anna kincseit áruba bocsátja, hogy azon a tatár
rabságba esett férjét kiválthassa. Történeti kép,
elég csinos kivitellel, de kevésbbé müvészi kom-
poziczióval. — Mindkét kép Bécsben volt kőre
rajzolva.

** (Megjelent uj könyvek) Emich Gusztáv
kiadásában közelebbről a következö müvek jelen-
tek meg: 1.) „Az 1848—1849-diki magyar had-
járat története." Irta Rüstow. I. kötet. A kápolnai
és isaezeghi csaták térképeivel. Forditotta Vértesi
Arnold. — II . kötet. A komáromi és temesvári
csaták térképeivel. Forditotta Áldor Imre; a két
nagy kötet ára 5 frt. — 2.) „A magyar politikai
szónoklat kézikönyve" a legrégibb időktől a jelen-
korig, vagyis a kitünöbb politikai szónokok élet-
rajzi adatokban és jellemző mutatványokban fel-
tüntetve. Kiadta Toldy István. A magyar politi-
kai szónoklat történeti vázlatával Toldy Ferencz
által. Ebő kötet 446 lap. Ára 2 ft 50 kr. — 3.)
„A magyar váltóeljárás." Érúekesb ítéletekkel,
az eljárás iránt kihirdetett legujabb rendeletek-
kel, valamint a váltóeljárásban használható iro-
mánypéldányokkal ; joghallgatók, ügyvédjelöltek,
ügyvédekés birák számára itta dr. Degen Gusztáv
jogtanár. 292 nagy lap. Ara 2 ft. — 4.) „Bolond
Miska költeményei." Kiadta Tóth Kálmán. Ára 1 fto
— 5) „Az ifju Anacharsis utazása Görögország-
ban." Barthélemy után szerkesztette Hanthó Lajos
tanár. A 366 lapra terjedő kötet ára 1 ft. 80 kr.

= (A hazai miivészdi érdekek ügyében) az
orsz. magyar képzőmüvészeti társulat az ország-
gyüléshez feliratot készitett, melyben a következő
pontok foglaltatnak: 1. Állittassék fel Pesten
egy országos képzőmüvészeti tanintézet több osz-
tályból álló, hol folytonos tekintettel az ipar és
iparmüvészet szükségeire, a müvészetnek mind
gyakorlati, mind elméleti része alaposan tanittas-
sék. 2. Alapittassanak több rendbeli s több évre
szóló ösztöndijak oly ifjak számára, kik akár a
gyakorlati rajztanitási pályára lépni, akár a mü-
vészet segédtudomáyaiban magukat kiképezni
óhajtanak. 3. Réezesittessenek utaztató segélyben
tehetséget mutató ifju müvészek a képzőművé-
szet mindhárom szakából. 4. Nyittassék állandó
rovat az ország költségvetésében emlékszerü. mü-
vek létesítésére (milyen pl. az akadémia diszter-
mének falfestményekkel való díszítése,) mely
müvek körül a meglevő jeles müvészi erők méltó
foglalkozást nyerhetnek. 5. A müvészet további
érdekei ápolása végett, hová az állam befolyása
ki nem terjedhet, a képzmüv. társulat kéri az or-
szágosan elismert közintézetek sorába való fel-
vétetését és évi segélyezést a közkincstárból. A
társulat 6-ik vagy inkább első kérését, mely a
müvészi tulajdonjog szabályozását czélozza, idő-
közben a képviselőház már megelőzte azáltal,
hogy u j törvényjavaslat kidolgozását egyik bi-
zottmányának tette feladatává.

** (Erkel uj magyar dalművét,) „Dózsa
György"-öt, hir szerint, a szinházi szünnapok
után azonnal szinre hozzáV s a női főszerepet
Mányik Ernesztina fogja benne énekelni.

*• (A müvészet köréből) érdekes hir, hogy
Madarász Győző jeles festészünk ,,Kri8ztus az
Olajfák hegyén" czimü nagy képet végzett be,
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mely annyira sikerült, hogy maga Napoleon csá- |
szár vette meg. E képet a müvész másodszor is
le fogja festeni, s kiállitás végett hazánkba küldi.

** (Pályakószorvt nyert tenemüvek.) A budai
dalárdának férfi négyes dalokra kitűzött pályadi-
jait a következők nyerték: az első dijat egyhangu
odaitélés folytán Huber Károly nemz. szinházi
karmester, — a másodikat Beliczay Gyula, sok
zece-ismerettel biró hazánkfia, kölöcben mérnök
egyik bécsi vaspályánál, — a harmadikat Rieger,
dalárdái karvezető.

*• (Uj zenemü.) Kugler László kiadásában
megjelent: „Poharazás mellett." Kedvelt népies
dallamok. Zongorára átírta Németh János. Tar-
talma: I. Kortesdal. II. Jaj de szépen szól az én
kis furulyám . . . III. Jókedvü paraszt. IV. Helyre
Kati. Ára 80 kr.

Egyház és iskola.
** (A magyar királyi tudományos egyetem)

jún. 25-ikén ünnepelte meg 1780-ban történt újjá-
alakításának évfordulóját. Az ünnepélyt dr. Wen-
zel Gusztáv az egyetem rektora nyitotta meg egy
szép beszéddel, melyben a hazai jogtudomány
fejlődését fejtegeté. Utána Pauler Tivadar a jogi
kar dékánja jelenté, hogy dr. Virozsil Antal, ki
40 évet töltött az egyetemi tanári széken, fél
századdal ezelőtt avattatott a pesti egyetemnél a
szépmüvészetek és bölcsészet tudorává, s igy ju-
biláris tudornak jelentetett ki. — Ezután az egye-
temi pályajutalmakról tett jelentést. 1. A hittu-
dományi karnál a Pasquich- féle dij 60 és 40 ftval
megosztatott Zittel Róbert kalocsai és Szejdl Pál
fehérmegyei növendék-papok között A Szabó-
dijban pedig, mely azt illeti, ki az egyházi szó-
noklatban leginkább kitünteti magát, Abday Asz-
trik sz. Benedek-rendi IV. éves papnövendék
részesittetett.— 2. A jog s államtudományi karnál
két pályakérdés volt kitüzve, de csak a büntető-
jogira érkeztek pályaművek, és pedig összesen 5.
Az első jutalomban Pulszky Ágost és Tauffer
Emil jogtanulók, — a másod-jutalomban Bozóky
Alajos IV. éves jogtanuló műve részesült.— 3. Az
orvosi karnál az élettani kérdésre kitűzött dijat
Thanhoffer Lajos 4-ed éves, — a gyakorlati sebé-
szet diját Rezi Jánoa 5-öd éves orvosnövendék
nyerte. A szülészeti páhályakérdés diját Rajcsics
Ferencz és Rézi János munkái közt megosztot-
ták. — 4. A bölcsészeti karnál a rovarokat illető
természettudományi kérdésre 1 mű érkezett;
szerzője Thanhoffer Lajos 4-ed éves orvosnöven-
dék. A művet jutalomra méltónak találták. — A
Schwartner dijat Végh Ödön végzett jogász műve
nyerte.

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

és széptudományi osztályának jún. 25-én tartott
ülésében először is Hunfalvy Pál mutatta be
hosszasb ismertetés mellett a „Nyelvtudományi
Közlemények" most megjelent 5-dik füzetét. —
Utána Vámbéry Ármin török nyelvbeli szónyo-
mozásainak előterjesztését folytatta. — Később
összes havi ülés következvén, ennek tárgyai s a
titkári közlemények közül fölemiitjük, hogy
Mátyás Flóriánt a nyelvtud, bizottság megkere-
sése folytán az akadenva e bizottság tagjául vá-
lasztja. — Pajor István ügyvéd az angol s ma-
gyar nyelvhasonlatosságról tanulmányt ad be.
Átteszik a nyelvtud, bizottsághoz. — Dr. Kmety
Pál Debreczenből elhunyt testvére, Kmety, volt
tábornok hagyatékából ujabban 43 darab igen
becses, többnyire hadtani könyvet küld. Az aka-
démia külön levélben fogja megköszönni—Szabó
József 1. tag jelenti, hogy a felvidéken lehullt
meteor fölötti nyomozások tárgyában Eperjesre
utazott, de egész Sárost bejárván, sőt Zemplénbe
is áthatolván, semmi biztos adatot sem nyert.
Inditványozza tehát, hogy keresné meg az aka-
démia a helyt, tanácsot, hogy ez a hatóságok
által tétetne nyomozásokat, miközben az illető
községekben a szemtanukhoz némi megállapitott
kérdéseket kellene tenni. Az akadémia elfogadta
az inditványt s az indítványozót bizta meg, hogy
az illető kérdéseket dolgozza ki.

Balesetek, elemi csapások.
*• (Halál, egy czipóval való megdobatás követ-

keztében.) Pestmegye törvényszéke előtt e na-
pokban egy váczi kofa ügyét tárgyalták, ki a
másikat egy czipónak fejéhez csapása által agyon-
ütötte. Előziaényül még fölhozták, hogy a czipó-

dobás előtt már pofozták és öklözték egymást &
kofák, és a dobás után a megdobott még székére
ült s onnét leájulva, a tetszhalott ónsulyával esett
a kövezetre. Az orvosok megkérdeztetvén, sem a
pofont, sem a czipóval való fejbecsapást nem tart-
ják a halál valódi okának, hanem az ájulást s az
ennek következtében történt eséit. Ez ügyben
még az orvosi egyetemet fogják felülvéleményre
fölkérni. Az eset annyira érdekes, hogy a jogtu-
dományi és orvosi lapok is kiváncsian várják a.
végeredményt.

•* (Vihar és sáskák.) Kővágó-Eörsröl irják
nekünk, hogy ott a junius 17-iki vihar oly erő-
vel és oly egyszerre tört ki, hogy a község leg-
jobb halászát — oly úszót a ki fele Balatonról,
akár lábtipró úszással is akárhányszor kijött —
egy erőteljes szép fiatal férfit, fiástul, csónakostul
a Balaton hullámai alá temette, hogy még idáig
holtteste sem találtatott meg.—Megjöttek e forrd
szelekkel a sáskák is, apró, de miliárd alakban, a
lelegelik a fagy óta serdülő tavaszi veteménye-
ket, a gazda megélhetésének utolsó remény-csi-
ráját is. Szomoru kilátások!

*• (Három tüzeset egymásután.) Nagy Ká-
rolyból,) jún. 23-ról következő tudósitást irják
lapunknak: E hó 20-kán reggel tűz ütött ki vá-
rosunkban, melynek egy kovácsmühely lett áldo-
zata, de délután a gondatlanságnak következté-
ben 26 ház, négy csűr, és több kisebb mellék-
épület hamvadtel a tűz által, s ezek közül csak hat
volt biztositva, négy a magyar, kettő a „Phönix"
társaságnál. A károsultak nagyobb részének egy
pár nap előtt telvén le biztositási határidejük, azt
megujitani elmulaszták, s igy a roppant kárt
szenvedni kénytelenek. — Folyó hó 22-én ismét
tüz volt, mely alkalommal csak egy kisszerű épü-
let hamvadt el, — de ez nap fenyegető leveleket
találtak, hogy a tűz még megujul; s különösen
három utczát fenyegettek ezen elszórt ezédulák,
azért ezek következtében egész bucsujárat indult
meg a biztositó ügynökökhöz, s különösen a „Ma-
gyar biztositó társaság" ügynökségénél sok biz-
tositás történt. — S. A.

Mi ujság?
** (A képviselőház utolsó ülése) junius 26-án

volt az országházban. A ház épen több kérvény
elintézésével foglalkozott, midőn 12 óra után a
háznagy és a felsőház jegyzője a bihari főispán
belépett s az elnöknek a most érkezett királyi
leiratot átnyujtá, melynek tartalma: hogy Ö Fel-
sége a háboru miatt az országgyűlést bizonytalan
időre elnapolni kénytelen, remélve, hogy diadalt
nyerve, azt mielőbb összehivhatja. Az ünnepélyes
csend után Deák Ferencz állt föl, sajnálkozását
fejezve ki a fölött, hogy a ház még alig van túl
a munkák kezdetén, s már is mindent félbesza-
kitni kénytelen, s mint végzést kimondatni véli,
hogy a ház mélyen fájlalja, hogy a nemzet jogai
nem léphettek életbe, továbbá hogy a ház ezután
is állandóan ragaszkodik eddigi fölirataiban ki-
mondott kivánalmaihoz. Ezt a ház végzés gya-
nánt bi is mondotta s a jegyzőkönyv hitelesítése
után eloszlott. A hangulat ünnepies, komoly
volt; az elvbarátok bucsut vőnek egymástól, a
bizonytalan idő után leendő viszonttalálkozásig.
— Ugyanez nap a felsőház is ülést tartott, mely-
ben b. Wenkheim Béla mondott hatásteljes beszé-
det. A legfelsőbb leirat itt is fölolvastatván, a
főrendek, mint az alsóház, az elnöknek a tapinta-
tos vezetésért köszönetet mondva, szétoszlottak.
— A képviselők fővárosunkban létének, kik an-
nak egy időre a szokottnál nagyobb élénkséget s
mozgalmasságot kölcsönöztek, még egy utolsó
föllobbanása volt azon bucsuzási estély, melyet
Deák Ferencz tiszteletére elvtársai több mint
kétszázan még aznap, az „Európa"-ban rendeztek.
Somssich Pál tartott a bucsulakomán beszédet,
mely után nagy hazánkfia sokszoros éljenekkel
üdvözöltetett. A képviselők nagy része már el-
hagyta fővárosunkat, mely azóta sokat vesztett
élénkségéből. Eloszlott már az országgyülési
gyakornokok,az (ugynevezett „kis követek") cso-
portja is, hogy az átalános vándorlás annál telje-
sebb legyen.

•* (A képviselők közül is lesznek katonák,)igy
mint a ,,P. H." irja, báro Ambrózy Lajos és Ben-
csik György jobboldali képviselők, az ország-
gyülés elnapolási ideje alatt az északi hadsereg-
hez mennek, az elsö mint kapitány, a második
mint hadnagy- — Hir szerint gr. Széchenyi Béla
is a hadseregbe lépni szándékozik.

Melléklet a Vasárnapi Ujság 26-dik számához 1866.
*' (Balaton Füreden azon szobákat) melyeket

a császárné ó Felsége számára rendeztek be, hir
szerint a szász királyné fogja elfoglalni, ki a für-
dőidényt Füreden tölteni szándékozik.

** (A magyar főpapság tanácskozmánya Bu-
dán) jún. 26-ikán délelőtt 10 órától déli 1 óráig
tartott. A primás ő eminentiája elnöklete alatt
jelenvolt a püspökök legnagyobb része, a kápta-
lanok és a főbb szerzetes-rendek képviselői. Ha-
tározatba ment, hogy 0 Felségéhez a birodalmat
jelenleg fenyegető veszélyek alkalmából a magyar
kath. klérus hódolati s hűségi föliratot intéz s
ugyancsak a magyar kath. főklerus a háboru
alatt megsebesült harczosok sorsának enyhitésére
kétszázezer forinttal járul. — E segélyösszeg-
hez adakoztak: A prímás ő em. 30,000 ft., az
egri érsek 10,000 ft., a pécsi 4000 ft. és 600
ezüst húszast, a veszprémi 10,000 ft., a győri
10,000 ft., a n.-váradi g. e.4000 ft., a szombathelyi
1500 ft., a váczi 4000 ft., a szamosujvári 500 ft.,
a nyitrai 10,000 ft. állampapírokban, a beszter-
czebányai 1550 ft, a kassai 4000 ft., a rozsnyói
1000 ft., a szepesi 1700 ft., a nagyváradi 1. sz.
7050 ft., a csanádi 10,000 ft., az eperjesi 500 ft.
az erdélyi 5000 ft., a czistercziek zirczi apát-,
sága 10,000 ft., a jászói prépostság 2000 ft., a
sehottenek (j00 ft., a nagyváradi prépost 1000 ft.,
a nagyváradi kis prépost 500 ft., a kapornoki
apátság 250 ft., a lekéri apátság 100 ft., a csornai
prépostság 1000 ft., a lugosi püspök 5000 ft. —
A káptalanok: Az esztergomi 10,000 ft., a kalo-
csai 7000 ft., az egri 20,000 ft., a nyitrai 4000 ft.,
a beszterczebányai 150 ft., a váczi 1000 ft., a po-
zsonyi 550 ft., a pécsi 2050 ft., a veszprémi 600oft.,
a győri 3000 ft., a szombathelyi 500 ft., a kassai
700 ft., a szatmári 550 ft., a nyitrai n. prépost
300 ft., a csanádi 1000 ft, a nagyváradi 6000 ft.,
a csanádi g. e. 425 ft., a szamosujvári 450 ft., a
szepesi 1000 ft., a temesvári 1000 ft., az eperjesi
200 ft. A fehérvári káptalannak nem volt megha-
talmazott képviselője.

** (Az elsö osztrák sebesültek) a jelen harcz
alatt gr. Hunyady kapitány és gr. Stockau alez-
redes voltak. Ez utóbbi csak könnyü aebet ka-
pott; Hunyady pedig balkezén sebesült meg s kar-
ján köteléket visel.

** (Az olasz csatatéren sebesültek számára)
Budán kórházat épitenek, mely 500 sebesültet
fogad be.

** (Furcsa utravaló.) Egy pesti német lapban
ezt olvastuk e napokban: ,,Az országgyülési kép-
viselők nagy része már elhagyta Pestet. A német
szinház ez által sok szorgalmas látogatóját veszti
el." (Csak az a vigasztalás van a dologban, hogy
a nemzeti szinházat illetőleg mi is tehetnénk ily
megjegyzést.)

** (A Reitter-féle duna- csatornaügyben)
felsőbb helyről utasitás érkezett a városi tanács-
hoz a végett, hogy a terv ujra megvizsgáltassék
és jelentés tétessék. Az e tárgyban összegyűlt
tanács szükségesnek láttá, hogy ezen fontos ügyet
egy e czélra megválasztott albizottmány elővizs-
gálatára bizza. Az albizottmány tagjai: Havas
Ignácz, Lónyay Menyhért, Beliczay István, Se-
ba8tiani Fr., Fuchs Rudolf, Morócz István, Staf-
fenberger István, Preussner József és Zsigmondy
Vilmos. A városi főmérnök és főkönyvvezető is
részt vesznek a bizottmányi értekezletekben.

** (Uj posta-kiadóság.) Esztergommegye
Bajna helységében júl. l-töl kezdve postakiadó-
ság fog életbe lépni, mely a nyerges- Újfalusi pos-
takiadóhivatallal napontai gyalog-küldöncz által
leez összeköttetésben. E postakiadóság kézbesitési
köréhez tartoznak:Bajna, Époly,Sári, Sáp, Nagy
Sáp, Kirva, G.yermély, Gyarmat, Tarján, Héreg,
Domonkos és Öri-Sáp helységek és puszták.

** (Clark Ádám tem>tés°. Budán) jún. 24-én
délután ment végbe. A halottasháznál StMo lelkész
tartott német gyászbeszédet, mely után a gyász-
menet a lánczhid és alagut közötti térre indult,
hol Budapest minden ragu közönsége összesereg-
lett. Itt, a nagy halott két oly nevezetes müve
közt, Török Pál superintendens mondott, emel-
kedett hangu beszédet magyar nyelven, melynek
végeztével a hamvakat az alaguton keresztül a
budai temetőbe vitték s Lang Mihály rövid gyász-
beszéde mellett tették örök nyugalomra. —
Clark ezelött, l l évvel Budán nősült meg; öz-
vegye szül. Áldásy Irma asszony, s három árvát
hagyott maga után. — Emlékére az alagútnak
egyik bejáratánál, mellszobrát szándékoznak föl-
állítani.

** (A felvidéki meteorkönek,)melyről a mult-
kor szólottunk, ugy látszik, nyomában vannak.
Egy unghi üpyvéd irja a ,,F.-k,"-nek, hogy
a meteorkő szétpattanása Knyahina falu határán
történt, melyHrabóczczal észak-kelet felé egy vo-
nalban van s alig 2 mérföld, sőt a hegyeken át s
azok összefüggésénél fogva alig 1 méríöldnyi
távolságban fekazik, s így az erős pattanást a jó
orosz-hrabócziak, csak ugy mint az unghvári, bu-
daházi, szobranci stb. lakosok, helyben történni
gondolták. — Folyó hó 9-dikén délután 3 — 4 óra
közt a fellegtelen légben látott tüzes golyó nagy
morajjal vonult el sok mérföldön át, m-g végre,
Knyahina felett — nagy ágyudurranáshoz hasonló
módon elpattant; utána következett puska-ropo-
gáshoz hasonló dörgés s ezután elenyészvén,
kénkőszagu füst töltötte be a léget. Közvetlen a
pattanás után a knyabinai patakon levő liegyi-
malmocskától kezdve a falun és mezon keresztül
egész a Scsinski hegyig mintegy 600 öl hossza-
ságban kövek hulltak a légből, melyek közül az
illető tudósitó egyet magával is vitt. E kő sulya
3 —4-szer nagyobb a vidéken találtató kövek sú-
lyánál. Külseje mintha fekete fénymázzal volna
bevonva, majd széttöretvén, belseje szürke grá-
nitszinű, apró, alig ismerhető arany s ezüst
csillogó részekkel keverve. B kő sulya 17 font,
különben már több darab is van egyes intézetek-
nek biztositva.

Vi£

Nemzeti szinház.
Péntek, jún, 22. „Meghívom az őrnagyot."

igj. 1 felv, Moser u. Sz. A. Ezt követte: „Egy
csésze thea." Vigj. 1 felv. Francziából Feleki.
Közben tánezok.

Szombat, jún. 23. „Az afrikai nő." Opera 5
felv. Zenéjét szerz. Meyerbeer.

Vasárnap, jún. 24. „Az égben." Vigjáték 2
felvonásban. Irta Balázs Sándor. A darabot táncz-
mutatványok követték.

Hétfő, jún. 25. „Don Caesar de Bazan" Fran-
czia dráma 5 felv.

Kedd. jún. 26. „Hunyadi László." Eredeti
opera 4 szakaszban. — Erzsébet szerepében a kö-
zönségtől Kaiser Ernsztné a. vett bucsut, H ezután
a szinpadtól végkép visszavonulni szándékozik.

Szerda, jún. 27. „A csapodár." Vigj. 3 felv.
Irta Sardou Viktor.

Csütörtök, jún. 28. „A sevillai borbély." Vig
opera 2 felv. Zenéjét szerzette Rossini.

A mai naptól kezdve a szinházi szünidő
miatt aug. l-ig nem lesz előadás.

Szerkesztői mondanivaló.
8306. K. CÍCII. T.A. A régibb rajz elkészült s köze-

lebb meg fog jelenni. A folytatást köszönettel vettük. Az
érdekes leirásnak kevésbbé felel meg a homályos fénykép.
Meglátjuk, boldogulhatunk-e vele?

8307. Vén T—szky. Pompás gondolat volt a kép
megküldése. Nagyon örvendünk, hogy most napon-
kint legeltethetjük szemein bet ezen jó izü, becsületes és

jó indulatú gombócz-alakon. Ennél csak egyet szeretnénk
szivesebben látni: a kép eredetijét. Majd csak meglesz
az is.

8308. RiiiKass, ringass. Megérkezett. Köszönet érte.
8309. II. Böszörmény. S. M. Meg kell vallanunk,

hogy a kívánat tárgyát nem értjük teljesen. S azért mi-
napi nyilatkozatunkat ismétevén, az elsőséget most is a
Gazd. lapoknak engedjük át. Különben pedig „a prob'éma
praktikái megfejtésére készülendő közlését" elvárjuk, s
ha kell és lehet, közzé is fogjuk tenni.

8310. Lég. E. Farkas. Meghatva olvastuk a sorokat
s ha tehetségünkben állana, egy ily régi hívünk okajtását
bizonyosan teljesitenök Sajnálva tudatjuk, hogy a kiránt
félévi folyammal már nem szolgálhatunk. Csupán egyes
számok kaphatók

8311. Tornallya. T. J . íly terjedelmű tanköltemé-
nyek nem illenek lapunk keretébe. A másik szempontból
szivesen közöljük az illető kiadóval, a ki elfogadás eseté-
ben azonnal tudósítani fogja önt.

8312. Kerenzte*. A közlemény inkább téli szakra
való. Szint« rostul esik e forróságban oly hevitő dolgokra
gondolni.

8313. T—s Pál. A háborus események miatt Lipcsé-
ből lapokat s leveleket már két hét ótn nem kapunk. A
kérdésre tehát csak késöbb válaszolhatunk. Holmi „eredeti
tudósításokkal" a harcztérről (melyeket valamely bácsi
irodában szerkesztenek), mi ugyan nem dicsekhetünk, de
van egy pár jó tollú ismerősünk a h.dsereg sorai között,
kik megígérték, hogy egyes nevezetesb epizódokat, ka-
landokat, huszárcsinyeket s bukaadomákat stb. időszakon-
ként közölnek lapunk számára. Meglássuk, ráérnek-e sza-
Tukat bev:i!r,tni.

8314. Debreczen. F. G. A szives sorokért köszönet.
A megbizást teljesitettük. A föltett kérdést kegyed igen
helyesen fejtette meg, midőn azon képen a „támlás széken
üló" egyéniséget fogta gyanu alá. Különben mondanunk
sem kell, hogy a kép csak tökéletlen vázlat akar lenni.
Hívebb másolattal szivesen szolgálunk, még pedig — ha
szabad, — csere-bere utján.

8315. Gondhoz. Szerelmes tudós stb. Nem adhatók.
8316. Kis-Bessenyöd. L. M - r Á—n urnak. A V. U.

és P. U.-ra deczember végeig elő van fizetve Z. E. ur szá-
mára Genfbe A lapok rendesen küldetnek. (Kiadóhivatal).

SAKKÜÁTÉK.
339-dik sz. f. — Willmers Rudolf-tői.

Sötét.

ga b c d e 1
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

A 334-dik számu feladvány megfejtése.
(Gr. Pongrácz Arnoldtól, Nagy-Szombatban.)

Világos. Sötét.
1. Bal-a2 eö-d4:
2. Fb6-d7 Ke4-d3:
3. Fd7—f 5+mat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp Jozsef.
— Harasztiban: Gr.Festetich Benno. — Pozsonyban: Csery
Gábor. Debreczenben: Z. I. és Z. L. — Miskolczon:
Czenthe József. - Eperjesen: Brósz Károly. — Vizes-
réthen: Terray Pál. — Jász-Kis ér en: Galambos István. —
Sárospatakon : Czebe István. Farkas Bertalan. — F.-Nyá-
rádon: Gérccz Károly.— Pesíen.-llakovszky-Vagyon Judit

>
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TARTALOM.
Székely Bertalan (arczkép). — A hazához. — Egy

utazás a Missisippin. — Ágnes asszony (képpel). — Visa-
szapillantás a gőzerő történetére. — Livingstone dél-
afrikai utazásaiból (képpel). — A korondi fürdő Erdély-
ben. — A burgonya, mint élelmi szer. — A jóllét hanyat-
lása némely vidéken. - - Egyveleg. - Tárház: Irodalom
és müvészet. — Egyház és iskola. Közintézetek, egy-
letek. - Balesetek, elemi csapások.— Mi ujság? — Nem-
zeti szinház. - Szerkesztői mondanivaló. - Sakkjátek. -
Heti naptár.
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HIRDETÉSEK.

krezterek földképei.
(50 kr. egy-egy földkép).

Heckenast Gusztav kiadásában Pesten (egyetem-utcza 4. sz.) a
következö megjelent földképek ajánlratnak megszerzésül azoknak,
kik a gyanitliatólagos liarcz-szinhelyéről szemlélő isme-

rethüz jutni akarnak-
Európa földképe. ] Ausztriai birodalom.
Lombardia és Velencze. T i r o l . é j J Steieromág és Illyria
Olaszország és Dalmáczia. °
(Néinetszövetség(Közép-Európa). C s e h " és Morvaország s az auszt-
Poroszország és a hozzá kapcsolt riai Szilézia,

tartományok. '
(Az egyes terkfpok magassága 17'« hüvelyk, szélessége 44 hftv.)

Figyelmeztetjük a t. cz. közönséget, hogy ezek az egyedüli kime-
ritő kiállitásu m a g y a r nyelveni térképek.

Ára e%y-ea;y térképnek 5 0 k r . Ha legalább 4 térkép rendel-
tetik meg egyszerre, a szállitás fagöngyön, bérmentve törté-
nik. — A pénzek beküldése bérmentve kéretik. 1666 (4-12)

Vásárlóim száma az osztrák tartományokban, ide
értve ülaaryarorszásfot is. már is 8500.

9BF" Több kitüntetéseknek tulajdonosa. fiV Szállit minden irányban.
g^~ A cs. kir. orsz. szab. vászon- és asztal-készületek gyári raktára:

Bécs, Karnlnerstrasse Kr. 27, im Eck-Gewölbe.
W * Tessék mindent elolvasni! 1 8

A bel- 8 külföldön tetemes szállításai végett ismeretes

„KÁROLY íölierczeghez" czimzett

FOGL E.-féle vászon- s kész fehérnemüek

TEJIESVÁRY GUSZTÁV
kir. szabadalmazott

LÁBBELI GYABA
1

Pesten, háromkorona-uteza 7-dik sz. a., a lipótvárosi basilika körelében,
ajánlja H legujabb magyar s franczia minta szerint készitett mindennemü kési női,

íérfi- és gyermek-Ubbeliekkel gazdagon ellátott raktárát.
H ö l g y e k s z á m á r a

1 pár kelme vagy bőr félezipö . . . . . .
1 „ everlasting vagy bórtopány, fözőre . . . .
1 „ everlasting vagy bőrtopány füzöre és sarokkal
1 „ everlasting vagy bőrtopány húzóra és sarokkal
1 „ szártopány finom everlasting vagy bőrből lakkboritékkal di-

szitve . . . . . . . . . . .
1 „ háziezipó kelmdból, everlasting vagy bőrből 60 krttíl .

lT r a k s z á m á r a :
1 p á r pár is i t o p á n y . . . . . .
1 ,, m a i n z i b o r j u b ő r - t o p á n y e g y s z e r ü t a l p p a l
1 ,. z e r g e b ö r t o p á n y . . . . .
1 „ mainz i sálon l a k k b ő r - t o p á n y .
1 ,, b o r j u b ő r - c s i z m a m a g a s s z á r r a l
1 „ z e r g e b ó r - c s i z m a
1 „ orosz vagy salon-lakkbőr-csizma
1 ,, papucs vagy komótezipő 50 krtól

B á i k i j i k

1688 (8-10)
1 ft.
1 „ 80 kr.
2 „ - „
2 „ 40 „
8 „ 20 „
1 „ 80krig,

8 ft.
3 „ 60 kr.
3 „ 60
4 „ 60
7 „ 50
7

12 " -
1 „ 20krig.

gyári-raktára:
Bécs, Karntnerstrasse Nr. 27., im Eckgewölbe der Himmelpfbrtgas8e,

a t. cz. vidéki közönségnek rendkivüli alkalmat nyujt a legnehezebb gyári készít-
mények, hasonlithatlan s a szakértők elött a bámulásig olcsó árakoni bevásárlására.

Levélheti megkeresésre, a pénzösszeg beküldése, vasuti- vagy postai utánvét
mellett a megrendelt tárgyak báruová elküldetnek.

Jótállás mellett s legujabban ismét tetemesen leszállított árakért kaphatók :

Rumbnrgi vászon férfi-ingek; m
llnmbnrgí vászon női-ingek: SS

hímzettek 3 ft. 50 kr., legfinomabbak gazdag hímzéssel s valódi csipkebetéte-
lekkel 4, 5, 6 ftig.

Néi korsettek finom perkálból l'/«, 2, 2'/t, 3, S1 i ftig; batiz-perkájbóCgazdag
hinuéssel 4 — 5 ftig.

Férfi gaiyak 1 ft- * f t- °0kr., 2 ft. 50 kr.—3 ftig a legfinomabbak (magyar, német
s franczia szabásuak).

30 rőf szines ágynemű 7, 8, 9, 10, 12 ftig a legjobbak.
Nyak-gallérok uruk számára, tuczatja 2, 21/*, S'.i, 4 f ig a legfinomabbak.

pp gy p
Bárminemű kijavitások olcsóért számittatnak, s gyorsan elkészíttetnek.

Ajánlom ezuttal ujonnan nyitott

KALAP-RAKTÁRAHAT
urak s gyermekek szamara

1 ft. 60 krtól—4 ftig a legfinomabbak.
Kalapok divatositísa legujabb forma szerint gyorsan * olcsóért eszközöltetnek.
Vidéki megrendeléseknél a lábhosszaság s falapoknál a fejmérték beküldése kére-

tik s a postai utánvét és jótállás biztositása mellett a legjobban teljesittetnek.
SPF* A lábbeliek pakolásaért 10 kr., kalapoknál a skatuláért 25kr. számittatik.

1 tuczat ezérna férfi-harisnya a legfinomabbak s legjobb minőségűek 4, 5, 6,
8 ftig (f hér és színesek).

12 db. vászon zsebkendő 1 ft. 50 kr , 2 ft.; nagyobbszeriiek 2 ft. 50 kr.; színesek,
valamint fehér ezérna batiz-zsebkendök 3ft.50kr., 5,7,9ftig a legfinomabbak.

12 db. törölköző- vagy asztalkendő 5,6,7ft. 50 kr. —9 ftig a legfinomabb damasz.
30 röf kézi fonalvaszon fehéritett vagy fehéritetlen kettős ezérnavászon 7 ft.

60 kr., 9 fi. 50 kr., l l , 13, 15, 18 ftig a legszebbek.
40 -42 rőf kitünö vászon (ágyneműre vagy 12db. női ingre) 14, 15, 18, 22, 24 ftig

a legszebbek.

50 -54 rőf lesrjobbféle rnmbunci vagy hollandi vászon (kézi fonat V* széle )
20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 ftig.

Orosz vászon testgyakorlók számira vajy férfi nyári öltönyökre, rőfe 25, 30, 35,
4 ', 50, 60 krig.

Ingek , m-lvek a testhes nem jól állanak, visszavétetnek. 50 forintnyi bevásárlásnál
12 db. asztalkendő ingyért adatik.

A levelek ekép
czimzendők :

1610 (5 6)

An dicLcinen- und Waschefabrik Wien, Karntncr-
strasse \r . 27, im EckRcwölbe der Hinimelpfort-

gasse, „zuui ERZilERZOG KARL."

ÜDITÖ-NEDV
(Restitutions-FIuid)

lovak számára
KWIZDA FERENCZ JÁNOSTÓL

Korneuburgban.

Az elsö cs, kir. szabad. Dunagözhajózási-társaság.

Alulirt fő Ügyvivőség tisztelettel jelenti, hogy

a váczi országos vásár alkalmából
julius 1., 2. és 3-kán kiilön-gözhajó fog

Pest és Vácz között
és pedig következö rendben közlekedni.

Pestről Váczra: 0 órakor délelött.
Váczról Pestre: 5 órakor délntan.

Pesten, junius 26-án 1806.
Az első cs. kir. diinagözhajózá&i-tárftaság

föügyvivőségc Magyarországon.1 7 1 4 í l )

Az ausztriai államok összes területeire nézveFerencz József császár ÖFelsége által,
megelőzőleg annak gyakorlati alkalmazását, s a cs. kir. ausztriai egészségügyi hatóság
által megpróbálva, kizárólagos szabadalommal láttatott el » a londoni éremmel tüntet-
tetett ki; ő felsége az angol királyné udvari istállóiban, valamint dr. Knauert, porosz
király ó Msége összes udvari istállói fö-lóorvos hivata'os gyakorlatában a legjobb ered-
niénynyel használtatik s különösen jónak bizonyult be idük bajokban, melyek az égetés
cs zzinórhuzásnál az erö« In-dörzsölést ki nem állják, « ni. szügy, csipó, kereszt- s váll-
bénaság, rokkantság, ivhúrbillentvú, csúz, ficzamodás, s a pata, korona- és csülök-csukló
megrándulá K sat. eseteiben, s a lovat a legnagyobb megerőltetéssel járó munkában is a
legmagasb korig kitartóvá teszi s vidámságban tartja.

Egy palaczk ára 1 ft. 40 kr.
Két palaczknál kevesebb nem küldhető, a pakolásért 30 kr. számittatik.

Valódi minőségben kapható:
PESTEK: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7. sz. a.

Továbbá:
B.-Gyarniafon Omisszta F., — Breznóbányan Göllner F.„ — Debreczenben

Bignio J , Dcttnn Braunmüllt-r J., — Devn: Lengye J . Eperjesen Zsembery. —
KnEéken Deszáti. — |>z(rrKOinbaD Bierbrauer J. C, — GyönKyÖ 8 Ö B Koczianovich J.,

Gyérött; Lehner F., - Isperen: Flamm J., — Kassán: Novelly A., — Kaposvárt
Kohn J., —Késmárkon:Genersich, —Kolozsvártt: Wolf J , - Komaromban: Ziegler
A és fia, — LogoMon: Kronetter F., - Marczalibnn : lstl özv., — Miskolczon:
Spuller ,J A..— Na^y-Becskereken: Haidegger, - Nagy-Kanlzsan: Fesselhofíer és
Rosenfeld, — Nagyszombatban: Smekal és fia. — M.-Varadon: JánkyA... - Pakson:
Flórián J., — Papnli: Beermüller W., - Pozsonyban: Schertx F és Hackenberger
tcstv., - R.-Szombatban: Hamaliar A., - Hosnyön: Poós J. J., — Szabadkan:
Srtojkovits D , - Szí-Kszardon : Flutter A , - Sziszeken: Dietrich A., — Szolnokon:
Seheftsik, Horánszky Istv., - Székesfehérvárit: Kovács P. és Légmann A., — Sopron-
ban: Müller és Mezey, Trencsénben: Weisz L. — Tepllczen: Weisz L., — Varas-
don : Haltcr F., - Veröczén: Bész J. K., — Zágrábban: Mihics Gr., - Zala-Eger-

. Hulhmky A. 16Í3 (6-10)

Képes hetilap
(flitikai lappal összekötve!

f
Két lap

é l é

együtt

v r
5 forint.

e
Julius—deczemberi félév.

Elöfizetési felhivás
Mindegyik lap külön

f é l é v r e
3 forint.

VASÁRNAP
és

Politikai Újdonságok
186G második félévi folyamára.

Julius elejével a „Vasárnapi Ujság" 26-ik, a „Po- zetnek, azon nemzetnek, mely 1000 év tanusága szerint
litikai Újdonságok" 24-ik félévi folyama indul meg. A a tatár-járás, török-uralom, iníég, döghalál és minden-
régi bizalommal fordulunk ismét a magyar olvasó-!nemü veszedelem pusztitó karjai közül szerencsésen ki-
3íöz5nség dá*an tapasztalt szives részvétéhez. | menekült, s mely épen e perczben a legéletbevágóbb

Sokszor vettük már igénybe közönségünk figyelmét jkér-iések megoldása küszöbén áll, — azon nemzetnek
8 jó idulatát, s a szavak, melyeket olykor a magyar mi-;kétségbe esnie egy perczig sem szabad, az fataligti-
velődés, hírlapirodalmunk s egyuttal lapjaink érdekébenjous megadással, tétlen nyugalomra nem rakhatja ölbe
mondottunk, nem hangzottak el sikeretlecűl. Nehéz idő-ikarjait. Jelszavunk most is és mindörökké: hit,remény,
ket éltünk át ezalatt is s az egész mult évtized hazánk önbizalom és serény munkálkodás!
krónikájába > nem lesz a boldogabb korszakok sorába j , , , , .
bejegyezve. - Most ismét nehéz megpróbáltatásnak néz L F c l a d a

<
t . B " k ' ? [«ytoüos okulás es m.velodes

eléje e sokat hányatott nemzet s keserü napok közeié \f « e m P o n f . u ^ ^ ^ i J " u ^ ^ ^Z°r g

i,J . .. , ,•• , • . . . i , ' t A ' • i figyelmébe a fentebbi czélra szolgáló ismert kozlonyein-dése miatt aergodtk a hazai told népe! Az europai bo- , o J _. ._, . , ,, , « ,.J., . _ , . , , : , ,
nyodalmakódlsiösszetorlása a közeljövfíbon olyö88Ze- ^ e t : , a ..Vasárnapi Ljsag ' e s „Politikai LjdoiisaSok"
áitközóaeket hozhat l.Stro, m l̂ye-í Lazánk köíviwonyaira ih^'íupjnmkat, melyek ezt-r ineK ecer családnak let-
döntő elhatározásai lehatnék. Má- részről az ismételve í t t í k t n. a. r 8 Z I V « 8 e n ^ o t t , kedves h a » barátja., k,k nem
pusztitott elemi csapások, a gazda és iparos közönségjf1^ hiTen e, pontosan elbeawlgetik ni, tortomk itt-
íeményeinek meghiúsulta s minden osztály viszonyainakjh o"n e s « nA^. s l a g b a n , B nemcsak tanulságos szö-

. , , , }, , .,°i, i l u ' ' * •)• »,. rakozasrol s mivelttito társalgásról gondoskodnak a
ziláltsága oly atalanos lehangoltsagot s oangast idézett! , . . . .. . . . . . . . , , ° • >• • •>,„ f r.. „ , ...•, Xi • í > *i e 4.' tÁ í |munkatol pihenő haj'éKban, liánéin arra is Intened gon-elo, mely a íovot a legsötétebb szinekkel testi képzele- , , , , • , ,'. , , ... ., „ •>, f ,,*" fc l/t |doíikodasuk, hogy értelmes s erzulethu magatartásuk ál-

u n f , ' , , ,. u- í • • i Ital a keserü napokban vigasztalók is lehessenek.
A helyzet v a l ó b a n s z o m o r u s hírlapjaink a pana-; ^ e

szos tudósitások följegyzését alig győzik. S mi mégis a' A két lap öszhaugzó tartalmánál fogva tnagá-
legnagyobb bizalommal fordulunk épen e pillanatban a i ban egyesit minden hasznos tudnivalót s olcsó árá-
•magyar közönséghez, mert — bár ujra meg ujra zúzza is|nál fogva minden osztálybeli, olvasni szerető em-
össze a eors legszebb reményeinket — a magyar nem- íber által könnyen megrendelhető.

p AK ll A Lll E ll T,
szerkesztő.

g
-össze a eors legszebb reményeinket

HECKEN \ST GUSZTÁV,
kiadó.

Pe.t, junius elején im.

<a Vasárnapí'íság'ésToHtnmi IJjíoTságokTgrütt^ostán Mid ve vagy Bada-Pesten házhoz hordva)
Félévre julius—deczember) . . • • • • • • •* tc.

i Csupán a Vasárnapi Újságra:

"küldése kéretik. - A mult félévi czimszeivényekből egy egy darab szives beküldését kérjük.

Csupán a Politikai lJJdoo9ágokra :
Félévre (julius—deczember) 3

részesittetnek. A forditások németből
eszközöltetnek.

ROB-LAFFEGTEUB
Franczia-, Osztrák , Oroszország- és Bel-
giumban egyedül elismert tulajdonságairól
kellő felvilágositást nyujt a minden könyv-
árusnál és ügynököknél kapható ily czimü.
röpirat: „Brochure über din Vfgetabilische
Ileilmetliode des Dr Boyveau-LafTecteur."

ARob-Laflecteur, melynek hathatósága
csaknem évszázad óta el van ismerve — vér-
tisztitó növényi szörp, mert könnyen emészt-
hető és ízlésre nézve igen kellemes. Ezen
Kob a bőrbetegségek, valamint átalában a
megrongált nedvek és vér által előidézett
bajok gyógyítására, minden ország legelső
orvosai által a legjobban ajanlt»tik.

A szárczagyökérből készült hashajtó ször-
pöt (Syrup Sassaparilla) stb. messze fölül-
mulja, s egyszerfmind helyettesíti a bal-
májolajat (Leberthran), az antiícorbuticus
szörpöt, valamint a hamiblagot is (Jod-
Kalium).

E vértisztitó növényi szörp csak akkor
valódi, ha ezen alairással v.\n ellátva: ,,Gi-
randeau de St. Gervals." Alaposan és
rövid idő alatt mindön egyéb merkuriális
anyagok használata nélkül, gyógyit ujabb
és elévül' ragályos nyavalyákat

Kapható I'ESTEN: T ö r ö k J ó z s e f
gyógyszerész urnál a király-utezában 7. sz.
BUDÁN: Bakals L. V udvari gyógyszer-
tárábau TEMESVÁROTT: Pecher J. E.

U ^ * A központi raktár létezik Párisban,
dr. G i r a n d e a u de St. Gervais-nél, rue
Iiicher, Nro 12 — Hamisítások ellen óvás
tétetik. Minden előforduló esetekben a sza-
lag elkérendő, melylyel a dugasz boritva
van, és melyen az aláirás : Girandeau St. Ger-
vais találtatik. 1572(10-12)

Kiadásomban épen most jelent meg és
Hartleben és társai könyvkereskedésében
Pesten, valamint minden más könyvárusnál

is kapható:

JIRÁTISÉLET.
Korrajz. Irts VAS GEREBEN.

3 kötet ára 3 ft.

Buckingham herczeg
héi csókja.

Irta GONZALES E. és MOLÉRI.
.Forditotta HUSZÁR IMRE.

2 kötet ára 1 ft.

k MM MINT MŰANYAG.
Költészet-zenészeti értekezés

a magyar zene
aredeti magyar voltának bebizonyításával-

Irta THEWREWK EMIL.
Ára 24 kr.

HARTLEBEN ADOLF,
1715 (1) kiadó-könyvárus.

M é z nyavalyában szenvedő
betegek im®-*)

a msir 22 év óta fennálló dr. Zwerina ren-
des gyógyintézetében Bécs, Wieden, Taub-
stummengasse 5-dik sz. a , melyben már
több száz beteg nyert enyhülést s felgyó-
gyulást, — mint elébb, ugy most is — min-
den csütörtökön, pénteken és szombaton
délutáni 2—4 óráig orvoslás alá vétetnek.
Mi ezennel köztudomásra juttatik

ingyen
hirdelménveinck'fölvételére s közfésére is ajánltatnak. . O T " . " , " " . iT« i , i »• . - i » * i

A Vásárnapi Ujság és Politikai Újdonságok kiado-hivatala
(Pest, egyetem-uteza 4-jk szám alatt).

Titkos 1685(4-12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat foly-
tán több •'ZÍT betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor « nél-
tül, íiofcy a beíeg hivntásaban vagy
életmódjában (íaloltatnék, gyöke-
resen, biastosau és gyorsan gyógyit

Med. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-utcza 27. sz Medete-
házban, 1-só emelet, délelött 7-9 ig,

délután 1-4 óráig
gqp- Dijazotí levelekre azonnal

valaszolíaiik, s kívánatra a fíyogy-
in megküldetnek.

Elsö rendű éremmel és cs. kir. elismerő okmánynyal Pesten kitüntetett

egybefoglalt amerikai

KASZÁLQ-A1ATÓ-GÉPEK.
SZerkezet.ük könnyü és szilárd, hatásuk, ugy takarmánykaszáHsra m.nt gabnaaratásra
kitünő, két középszerű jó lovav igenyelve, és

országos kizárólag szabadalmazott

minden gabnanemnek való, nyomtatnak tisztán, m.noen szemsertés n51kul,fole költség,
megtakarítással, legczélszerübb és legalkalmasabb módon.

Kaphatók: Kachelmann Károly Selmeta; Vihnye.gepgyárnoknal Unger Antal
urnál Peiten; Tóth Lajos és társa uraknál Debreczenben; Máder G E. urnál Fo-
ísonyban, egvévi kezeskedés mellett. Ábrázolatok es uta81tások bérmentes levelekre
bérmentve kiszolgáltatnak. l b á J ^ " " J

KÁNYA JOZSEF
(elöbb Böhm és Kánya)

Pesten, József-tér 10-ik sz. a.,
ajánla

minden évszakra
dusan ellátott

legujabb bel- és külföldi

üiii-ilivíiliii
r

1608 (9 -12)

ajánlkozik

* •
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Lególcsóbb igtatási számitás!
Elterjesztve 20,000 példányban.

Az alulirt könyvkiadó hivatal czélul tüzte ki magának, ez évben is a Dala 1867-
dik évre megjelenő nagyobb s legelte:jedtebb iinpfámkhoz, u m.:

Lidércz naptár,
István bácsi naptára,

Falusi Gazda naptára,
Protestáns naptár,

egy átalnnos tudósítót — melyben mindennemü kereskedelmi s iparági hirdetmények
felvétetnek — csatolni. — Az igtatási árak, mind a négy naptárban együttvéve
az eddigiek :

8 ft.
18 ft.

gy negyedrétü oldal ' t része 20 ft.
36 ft.

Egy negyedrétü oldal Vs-ad része
Egy negyedrétü oldal %-ed része 12 ft. | Egy egész negyed oldal

Az „Országos Naptár" (««ke«ti Ökröss Bálint)
czimü nagy országos czim-naptár hirdetmény-mellékletébe, mely főleg a magyar üzlet-
és hivatal-világ s a magasb ranguak köreben van elterjedve, s hibátlan cs teljes országos
tiszti névtára miatt .egész éven át folytonosan használatban van, a hirdetmény rU kö.
vetkező arakon fogadtatnak el:
Egy negyedre!ü oldal '/»-ad réssé . 2 ft. í Egy negyedrétü oldal '/j-ed része 5 ft
Egy negyedrétü oldal 'í-ed része 3 ft. j Egy egész negyed oldal 8 ft.

Mindazon t cz. kereskedő, ipanlzft s K.vartnl« jdonos stb urak, élet-, tüz- 8
más egyéb biztositási társulatok intezetei, kik fentebbi ajánlatunk elfogadására
hajlandók, ezennel tisztelettel felhivatnak : hogy üilrtükre vonatkozó hirdetményei-
ket, (mintán a naptárak már folyó évi augusztus hóban meg fognak jelenni),
legfeljebb julius közepéig, az ujság- s hirdetmények kiadó-hivatalához (egyetem-utcza
4-dik) 8z«m küldjék be.

Kémet hirdetmények ingyen fordittatnak. (3—5)
Pest, juniusban 1866. Tisztelettel

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala.

Marliabetegségek s marhavész ellen,
mely a forró nyári időben a szsrvasmarha, sertés s a lovak közt a legnagyobb mér-
tékben dühöng, mint kitünö s biztos óvszer az ugynevezett

kornciibiirgi marhapor
használtatik; engedményezve a magas cs. kir. ausztriaij kir. porosz, s kir. szász
országok kormányai által, kitüntetve a londoni, párisi, müncheni s bécsi érmekkel
s ő felsége az angol királyné s 6 felsége a porosz király uivari istállóiban sikerdús
használata által megpróbálva.

Valódi minőségben kapható:
PESTKX Tfirök Jozsef gyógyszerésznél, király-utcza 7. sz, Thnlmayer A. és
társa, Halbauer testvérek, Glatz J.. Rakodczay A. — Budán: az udvari
gyógyszertárban. — Aradon: Probst F. J., Tones és Freiberger. — Abony :
Lukács A. — Brassóbnn: Heszheimer és társa, Gyertyánffy cs fiai. — IV.-Becs-
kerek: Nedelkoviea. — Debreczenben: Bignio J., Csanak J. — Dettán: Brau-
müller. — Déva: Lengye. — D.-Földvár: Nadbara P — Eperjesen: Zeembery J.
— Eszéken: Deszáthy J. — Esztergomban: Bierbratier C. J. — Egerben:
Tscbögl J . '— Gyöngyösön: Kocziánovicb. — Kassán: Novelly A. — Kolozs-
vártt : Wolf. — Komáromban : Belloni A., Ziegler és fia. — Kőszeg . Bründl J.
— Mohácson: Kögl, Altmann. — Nnpyváradon: Janky A. — Nagy-Kanizsán:
Feszelhofer és Rosenberg. — Nyíregyháza: Reich és Pawlavits. — Pancsován:
Ramchan és fiai és Gráf. — Paks: Flórián J. — Pozsonyban: Seherz F., Hacken-
berger testv , Waritsek,Kovács J — Rozsnyón: Posch J. - Sopronban: Pachofer
L., — Müller P , Mezey A.— Székesfehérvárit: Legmann A. L., Kovács P . —
Szegeden: Aigner. — Selmeczen; Dimák, Zelenka, — Szepesvarallyán: Fest
J. B. — Szolnokon: Scbeftsik István. — Sziszeken: Dietrich A. — Temrsvártt:
Maxer és Sailer A., Babusnik. — Trencsénben: Kulka és Weisz, — Váczon:
Bodendorfer. — Varasdon: Halter F. és Koterba. — Veszprémben: Lang J. és
Tuszkau M. — Verőcze : Bész ,T. K. — Zeliz : Steyrer A. 1642 (1 - 6)

Ujabban javított cs. k. szabadalmazott

FAGYLALT-KÉSZÍTŐ,
egészen rémből.

Melyben nehány percz alatt,
kevés jéggel minden salon-
ban a legjobb fagylaltot vagy
jeges kávét előállítani le-
het, különösen ajánlható na-
gyobb háztartásoknál, kap- ^
ható 4 különféle nagyságban,

ahhoz mellékelt használati utasítással együtt.
1. sz. »/, pint bádogfödővel 8 frt. 50 kr. Finom czinkfödővel 12 frt. 50 kr.
2- »«. 1 „ „ 12 „ 50 „ „ „ 16 „ 50 „
S- sz. 1</, „ )% 16 „ 50 „ „ „ 21 „ 50 „
*• «• 2 „ „ 21 „ 50 „ „ „ 25 „ 50 „

Javított ffirdó- és zulmny-készletek fcilakasztásra, valamint szétrakhatok
5—40 frtig.

Fflrdö-kádak felnőttek siámára, tömör czinkből háromféle nagyságban 10—12
és 14 forintjával; gyermekek számára 5 - 6 és 8 forintjával.

Ülöfürdö-kádak 5, 6, 7 ftig.
Bidec, hölgyek számára 8 ft., zuhanynyal 14 ft.
KertÖntözók, veder és taliga-alakban 14 és 16 forinttól egész 40 forintig.
Viragöntözök 2 frttól 4 frtig.

Mindenféle alaku madárkalitkák a legnagyobb választásban 1 frt. 50 krtól égési
24fr t i* ZELLEIUN MÁTYÁS,
1677(4-6) bádogmáz- és fémáru-raktára,

a Sebestyén-tér és zöldfa-utcza sarkán.
A gyár van Borz-utcza 4. szám alatt.

RUDAS-FÜRDŐ
ÉS

GYÓGYINTÉZETNEK
megnyitása f. évi május 16-án.

Az alulirt fürdö-igazgatóság tisztelettel értesiti a t. cz. közönséget, miszerint
kitünö gyógy-hatásáról hazánkban átalánosan Ismeretes, és a fürdővendégek nagyobb
kényelmére ujonan átalakított rudas-fürdo f. évi máján Ift-an megnyittatott.

A rudas-fürdő természetes, só- és luganytartalmu 87° meleg forrásvizének kétség-
telen gyógyereje a legelső orvosi tekintélyek által elismertetett különösen ajánlható'
pedig: köszvény ellen, idült csúz, többféle börbajoknai: kiválólag azonban az
izzag és pikkfly-sömörnél. nemkülönben tőbbnemü alhaM bantalmaknnl sat.

Belhasználatul .javaltatnak e gyógyforrások: köszvény és máj-ttiltengés-
böl származott gyomorhurutnat, a midőn ez utóbbi még igen érzékeny ; gyomor-
fekélynél ; idült b'elhurutnal. makacs székrekedésnél, előre haladt korú zsongtalan
egyéneknél sat.

Jótevő és tiditö hatá.t gyakorol a beteg állapotára a fördöinfézet tágas, é»
tiszta legü helyisége, kies fekvése és átalakitott árnyékos sétánya.

A ludas fürdő ásványviz forrásainak nagy mennyiségénél, és czélszerűen átalaki-
tott vizvezstéseinél fogva, a fürdöv> ndégt-k a természetes meleg forrásokat nemcsak
fürdésre és ivásra használhatják, hanem kívánságukra maláta-, vas- és sótartalma
fürdők is készittetnek.

A fürdóvendégek 'olytán közóhajtása folytán több kádfürdő l ófűrdövé al> kitat-
tik át, és az összes fürdők czélszerűen berendezett vizzuhanyokkal láttatnak el.

A vendéglői helyiségek ujonan átalakíttatván és megnagyobbittatván, a fürdő-
közönség részére egy olvasószoba rrndezletett be, melyben magyar és német poli-
tikai, szépirodalmi és élez lopok találhatók; egyszersmind gondoskodva van, hogy a
fürdővendégek jutányos árak mellett Ízletes étkekkel s italokkal láttassanak el.

A vendégszobák czélízerüen átalakitattak, ezek, nem különben a fürdők ára
tetemesen leszállittatott; a szobákra és fürdőkre nézve pedig nagyobb százalékos
elengedés mellett bérlet nyittatott.

Az egész fúrdóintézt-tnek átaliínos átalakításán kivül a kies fíirdft-sétányon a
közönségkényelmére egy dUzeskioxk fog felállittatni, melyben magyar zene mellett
meleg italok és husitok kaphatók lesznek.

A fflrdöorvos teendőit a testvérvárosokban átalánosan ismert dr. Hotfer Istválf
tiszt, városi phy>ikus volt szives elvállalni, ki a fürdóintózetben naponkint délelőtti
9—10 óra között tartja rendeleti idejét.

A közlekedés Budapest között részint a helybeli gőzhajók, részint csónakok,
részint társaskocsik által tartatik fenn, mely utóbbiak részére czélszerűség tekinteté-
ből állomási helyül Pesten a széntér tüzetett ki.

A fürdő kezelése egy külön igazgatóra bízatott, kinek fóteendöje: szigorít
házi rendet s tiszta»ágot tartani, és a közönség kényelmére különös gondot, fordí-
tani; előfordulható visszásságok meggátlása tekintetéből az olvasószobában egy panasz-
könyv található, melybe a fürdövendégek kívánságaikat bejegyezhetik.

Egyátalában gondoskodott Buda fővárosa mint fürdőtulajdonos arról, hogy.»
t. cz. közönség igényei lehetőleg minden tekintetben kielégittessenek, s midőn e czél
elérésére nézve tetemes pénzbeli áldozatot hoz, bizton reményli, hogy a t. cz. közönség,
elismerve a rndasfürdö természetes ásványvizének kitünö gyógyerejét, szives
részvétét jövőre sem fogja ez intézettől megtagadni, söt az abban található nagyobb
kényelem e me'eg részvéet még inkább növelni fogja.

Budán, 1866. évi május 17-én.

1692(8 6) A rudasfürdő igazgatósága.
Bátor vagyok a t. cz. közönségnek

cs. kir. szab. biztosan ölő szeremet a

patkányok, házi- s mezei
eprek, vakandokok, sváb-
bogarak és poloskák kurta-
sara ezennel tisztelettel ajánlani.

R k t á k P t Th
j

Raktárak Pesten: Thalmayer és társ.
nádor-utcza ; Kindel és Frnhwirth, 3 ko-

rona-nteza; Topits József hatvani-uteza; Gindele G. Deák Ferencz-tér (ezelött
széntér). Losonczon: Busbach A. Zimonyban: Petrovics J. uraknál.

Középpont i r a k t á r Bécsben: ftaftel József urnál, Jagerzeile.
Egy szelencze ára használati utasítással együtt 90 kr.

Isméti eladók, legalább is 12 db. vételénél illendő árleengedésben részesittet-
nek. Minden megrendelés közvetlen hozzám intézendő.

C z i m : P e s t , L i p ó t v á r o s A t t i l a - u t c z a 3 . s z . a .
Kuhar Klára, férjezett Beer,

(4—4) egy ausztriai cs. kir. kizáról. szabadalom tulajdonosnéja

Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4. sz.) megjelent,
és minden könyvárusnál kspható :

MAGYARORSZÁG FŐVÁROSA.
Budapest loir.ísii, képekkel.

"•CASSIUS.
Negyedrét (60 lap). Számos fametszetű képpel 60 kr.

A »2Öuejf tartalma: Tájkép Budapestről. Pest áttekintése A városliget. Bud*
áttekintése. Budapest története. Statistikai adatok. Tudniva'ók. Végszó.

A képek jegyzéke: Lánczhid. Felső dunaparti uj házsor. A pesti alsó dunapart.
A pesti alsó dnnai kőpart. Egyetemi főegyház. Református templom. A ntmzeti muzeum.
Megyeház. Pesti Lipótegyház' Redoute-épület. Kereskedelmi testület épülete. Gázvilá-
gitási épület. József-árvaház. A képviselőház. A lovarda. Vendéglő a városligetben.
Hermina-kápolna. D. Fischof gyógyintézete. Állatkert. Budai alagut. A király várpalota.
Budavár. Mátyás temploma Budán. Ráczfürdő Budán. Báro Eötvös nyárilaka. A kápolna>
és vidéke a Széchenyi hegyen. Lánczhidtér. Kapuczinusok zárdája. A szent Anna
temploma. Erzsébet-forrás cs fürdő Budán. Purlai c-ászármalom és Lukácsfürdö. Aí
ó-budai hajógyár. A városház Budán. Gancz vasöntödéje Budán. 1704 (1-6)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomatot* saját nyomdájában Pesten 1866 (egyetem-utcza 4-ik siám alatt).

Tizenharmadik évfolyam.

Elöfizetési föltételek 1866-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 8 ft.

_ ' Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ár», vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10krba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Uaasenstein és Vogler. —• M.-Frankfurtban:
Jafger könyvkereskedése; Bétsben: Oppelik Alajos. — Bélyek-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Rendkivüli és csodás időket értünk meg.
A mit a polgárisodás előhaladottságánál
fogva már történelmi lehetlenségnek tartott
volna mindenki, ime megfoghatatlan módon
és megdöbbentő alakban a mai nemzedék
szemeláttára megtörténik. Európa kellő kö-
zepében a legvérengzőbb háboru tör ki,
melynek irányát svégczélját még nem tudja
senki, de óriási arányait s iszonyu áldozatait
mindenki tudja s ismeri. Alig egy-két hét
alatt vérpatakok támadnak a csatatérré
rögtönzött békés mezőkön,népek és nemzetek
állanak egymással szemben a legöldöklőbb
tusákban, trónok ingadoznak, s királyok
földönfutókká lesznek. S még csak alig ne-
hány hete, hogy a háboru furiái dühöngenek!

Azon német fejedelmek között, kik
őseik trónját a megindult háborus vi-
szonyok miatt elhagyni kénytelenittet-
tek, első helyen áll János, szász király.
Midőn £ é. junius 16-án Poroszország
elérte azon rég lesett alkalmat, hogy a
Németszövetségből kiléphessen, leg-
először a szomszéd kisebb német álla-
mok ellen fordult. Szászország, Han-
nover és Hessen voltak az elsők, kiknek
megküldé hadüzenetét. Mindenek elött
Szászországba lépett át a porosz had-
sereg. A szász király a német szövet-
ségtől várta a segitséget, másrészről
pedig meg akarta népét és országát
egy véres háboru borzalmaitól kimélni.
Ez okból minden seregét összevonván,
ezzel együtt az osztrák-cseh határokig
huzódott. Szászország nyilt ország,
melyben szorgalmas, iparüző nép lakik,
de hadi tekintetben ellentállásra nem
képes. Egyetlen erőssége van, König-
stein, az Elbe partján, de ez nem állott
a poroszok utjában.

Elsö állomása a szász seregnek és
királyának a szász határszélen fekvő
cseh város, Teplitz volt. Innen János
király nemsokára Prága városába tette át
lakását, hol az „arany angyalhoz" czimzett
elsőrangu szállodában szállott meg. E foga-
dóban nem voltak ismeretlenek a szász ki-
rályi ház tagjai. Mintegy tizenkét éve itt
szállott meg az akkori szász király, a szen-
vedélyes természetbúvár és utazó, Frigyes
Ágost is, s innen tette örökre emlékezetes
kirándulását a tiroli havasok közé, honnan
többé nem térhetett vissza élve hazájába.

János, szász király.
1854. aug. 9-kén egy tiroli utjában oly sze-
rencsétlenül fordult ki kocsijából, hogy ne-
hány óra mulva egy egyszerü falusi korcs-
mában kiadta lelkét.

Utódja testvéröcscse, a jelenleg földönfu-
tó János király lett, ki azon képzelhetetlennek
hitt balvégzetben részesült, hogy mint né-
met fejedelem, egymás szomszéd német feje-
delem által hazájából erőszakkal száműzetett.

János király, a nagytudományu és szelid
kedélyü, emberszerető fejedelem, most az
aggkor küszöbén áll. Szikár, de erőteljes, 65
éves ember, kit egyszerü, sötétszinii polgári
öltönyében és simára borotvált arczával első
pillanatra német egyetemi tanárnak lehetne
tartani. Midőn azonban minisztereinek taná-

J Á N O S , S Z Á S Z K I R Á L Y .

csában elnököl, vagy mint országának leg-
felsőbb katonai parancsnoka egyenruhában
jelen meg: akkor — azt irják róla — alakja
is kiegyenesedik, járása határozottabb s pil-
lantása élénkebb lesz.

János király, mint néhai Miksa király
másodszülött fia, eredetileg nem trónörö-
kösnek neveltetett, minélfogva fiatal éveiben
leginkább jogtudományi szaktanulmányok-
kal foglalkozott, hogy idővel ezen irányban

szolgálhassa hazáját. Már husz éves korában
a titkos pénzügyi hivatalba lépett, hogy az
államélet viszonyaival gyakorlatilag megis-
merkedjék. Midőn egyik mellbeteg öcscsét
Olaszországba kisérte, itt oly érdekkel fog-
lalkozott az olasz nyelvvel és irodalommal,
hogy a nagy olasz költő, Dante „Pokol"
czimü költeményének első tiz énekét le is
forditotta németre. E mü a szakértők előtt
sok elismerésben részesült. Atalában Olasz-
országban oly nagy vonzalma ébredt a ré-
gészeti tanulmányok iránt, hogy midőn ha-
zájába visszatért, Drezdában egy archaeolo-
giai társulatot alapitott, melynek élére ő
maga állott. Továbbá mint terjedelmes föld-
birtokok tulajdonosa, nagy szenvedélylyel

üzte a gazdaságot s a vele összefüggő
iparnemeket is. Lassankint gyakorlati
ismereteket szerzett az államélet majd
minden viszonyaiban, melyeket, midőn
gyermektelenül elhalt bátyja véletlen
kimúlása után a trónra lépett, bő al-
kalma volt érvényesíteni.

A kis Szászországnak soha sem
volt hivatása, a világ nagyobb politi-
kai ügyeibe beleszólani. Mindazáltal
János király több izben bebizonyitá,
hogy éles eszü politikus, ámbár soha
sem bántotta azon dicsvágy, hogy
országának nyugalmát s érdekeit mu-
lékony politikai szereplés miatt kocz-
kára tegye. Atalában majd minden
nagyobb politikai ügyben Ausztria
szövetségese volt. S azon előrelátása,
ugy látszik, most is érvényesülni fog,
hogy seregével együtt történt kivo-
nulása által, országát a háboru iszo-
nyaitól megmentheti. A további jövőt
azonban most még az idök sürü ho-
málya fedi.

A mint a porosz és osztrák sereg
között junius utóbbi napjaiban az
öldöklő csaták megkezdődtek, s a ré-

mitő harczokba a kis szász sereg is bevo-
natott, János király elhagyá Prágát s elő-
ször Iglau, morva városba, innen pedig
Bécsbe költözött. E napokban az a hir járt
Pesten, hogy nemsokára Budára s innen
családjával együtt Balaton-Füredre teszi át
ideiglenes lakását, mindaddig, mig a há-
boru körülményei eldöntőleg fognak hatni
a most számüzött király személyes viszo-
nyaira is.

I i

27-ik szám.

Pest, julius 8-án 1866.


