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A marhavész s niarhabetegségek ellen mint óvszer ajánltatik a

KORNEUBIMil MARHAPOR
lovak, szarvasmarhák és juhok számára,

az ausztriai császárság, Porosz- és Szász királyságok által engedményezve, kitüntetve a londoni 1862-iki,
párisi, müncheni és bécsi érmekkel, ő felsége az angol királynő, valamint ő felsége a porosz király foudvarmesteri
hivatala részéről a készitő irányában történt leghizelgőbb elismerési iratok szerint — a legkitűnőbb eredménynyel

használtatik, s hathatósnak bizonyulván be különösen:
V «••7 a Íz f| <k| • mirigyes és torokfiíjdalmak eseteiben a
M^'f V (114.11(11 • bélgorcs ellen, s különösen hogy a lovak

jó testben, teljes erőben s vidámságban fenntartassanak.
l l l l l i ffelr t l í í l • a mAÍmétely eltávolítására, a rothadás s

« J l l l l ' U n . l l c t l • az aítest minden fájdalmainál, hol tét-
lensc'g szolgál alapul.

Szarvasmarháknál:
kevés vagy rósz tej-adásánál, melynek minősége a marhapor
használata által szembetünőleg megjavul,—tüdőfájdalmaknál,
a borjuzás alatt annak használata megmérhetlen előnynyel jár,
gyenge borjuknak beadván, azok szemlátomást gyarapodnak.

Továbbá:

Virággyanta (Blüthenharz)
a házi-állatok terméketlensége ellen.

Valódi minőségben kapható:
« Török J. gyógyszertárában, király-utcza 7-ik szám alatt, — Thalmayer és társa, — Halbauer
• testvérek, — Gin ti I. F. — B Ű U Á N : az udvari gyógyszertárban. 1149 (2—3)

JÓZSEF
(előbb Bobm és Kánya)

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

minden évszakra
dúsan ellátott

legújabb bel- és külföldi

nöi-divatáru
1168 (5-0)

Régi pénzeket
és mindennémU régiséget, drágakövet,
gyöngyöt, szineskövet, aranyat, ezüs-
töt, aitvany okát vesz és cserél a legmagasb

áron. 1170(2-2)

Régiségek és természetiek
Irodája,

Dorottya-utcza 11-ik sz. a. Pesten,
a Lloydnak át ellenében,

hol egy nagy választékú raktár mindennemű
régiségek, régi pénzek, gombok, öveta
és mentekotokból a legolcsóbb áron, úgy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék, bogarak, madárbórök, tojások,

úvegszemek is találhatók.

M i u d e i i u e m ö

takarópapiros
(Makulattir)

kapható Pesten, egyetem-utcza 4-ik sz.

Végképeni eladása
egy nagy halmaz valódi rnmburgi és hollandi vásznak, rumburgi asztalnemUek, törülköző-
kendők, színes kanavásznak és 2500 tuczat a legszebb vászon- és batiz-zsebkendöknek a
vászonáruk valódisága s teljes rófmérték biztosítása mellett ZZZ e tárgyak sürgetett
eladása tekintetéből

a becs-árnak felényi árán.
Levélbeli megrendelések a pénzösszegbeküldése vagy postai utánvét mellett a lehető leg-
gyorsabban s a leglelkiismeretesben eszközöltetnek, — s kívánatra mustrák is küldetnek.

A leveleket kérjük e czim alatt küldeni:

„S. M e t h , Rotlieutliurmstrasse Nr. 29 in Wien."
1 vég mángolatlan vászon, becsár 12 ft., most csak 6 ff. 50 kr.

1 vég 80 röfös jóféle fehér fonalvászon, becsár 18 ft., most csak 9 ft. 50 kr.
1 vég 30 rőfös kitűnő sziléziai vászon, becsár 20 ft., most csak 10 ft. 60 kr.

1 vég 30 rőfós mángolatlan kreaszvászon, becsár 22 ft., most csak 11 ft.
1 vég 30 rőfös rumburgi vászon, becsár 24 -40 ft., most csak 12—20 ft.

1 vég 88 rőfös hollandi czérnavászon, becsár 28 ft., most csak 14 ft.
1 vég 40 rőfós rumburgi czérnavászon, becsár 32—40 ft., most csak 16 - 20 ft.
1 vég különösen jó rumburgi vászon 6 inghez, becsár 28 ft., most csak 14 ft.

1 vég kitűnő rumburgi vászon 8 inghez, becsár 80 ft., most csak 15 ft.
1 vég 60 rófós hollandi vagy irlandi vászon, becsár 40—60 ft., most csak 20 — 80 ft.

1 vég 50 rófós kitűnő jó kézifonatvászon, becsár 50 ft., most csak 25 ft.
1 vég 54 röfós legkitűnőbb rumburgi vászon ára most csak 23, 20, 28, 30, 85, 40, 45

50 — 60 ftig a legfinomabbak.
1 vég 30rófós legjobb rumburgi ágybéli kanavászon, becsár 15—20ft., most csak7 —lOftig.
A leefinomabb s legjobb 8—4 nyüstös oroszvászon nyári öltönyökre urak számára, röfe:

6 30, 85, 40, 45 krjával.

1 tuczat kisebbszerü fehér vászon zsebkendő, becsár 2 ft. 40 kr., most csak 1 ft. 20 kr.
l tuczat jóféle fehér vászon zsebkendő, becsár 5 ft., most csak 2 ft. 50 kr.

1 tuczat jóféle rumburgi vászon zsebkendő, becsár 8 ft., most csak 4 ft.
1 tuczat legfinomabb fehér és szines rumburgi vászon zsebkendő, becsár 12 ft., most csak 6ft.

1 tuczat franczia batiz-zsebkendő ára most csak 4, 5, 6, 7 —8 ftig a legfinomabbak.
1 darab pamut-abrosz, becsár 1 ft., most csak 50 kr.

1 asztalterítők 6 személyre, azaz: 1 abrosz és 6 db. hozzáillő asztalkendő ára most csak
5, 6, 7—8 ftig a legfinomabbak.

1 asztalteriték 12 személyre, a z a z : .1 abrosz és >2 db. asztalkendő ára most csak 10, 12,
14—16 forintig a legfinomabbak

1 tuczat jóféle cseléd- v« g y konyhakendö ára most csak 2 ft. 50 kr.

1 tuczat damasz törülköző-kendő vagy damasz asztalkendő ára most csak 5, 6, 7 — 8 ftig
a legfinomabbak.

3000 db. a legszebb rumburgi vászon-ingek férfiak és nők számára — hogy azok minél
gyorsabban eladathassanak, 3, 4—5 ftjával a legfinomabbak — áruba bocsáttatnak.

Férfiingek megrendelésénél a nyakböség pontos mértéke kéretik. 1179 (2—6)

Újonnan javított

MOSÓGÉP,
használható f e h é r r u h á k és m á s egyéb*

r u h a fé 1 é k mosására.
Ezen, horganylemezből készített gép minden

az eddig létezetteket jóval fölülmúlja; a gép-
teknöben használtatik, s egy mosónő mindea
erómegfeszités nélkül háromszorta tovább halad
a ruhamosásban; a szappan megtakarítása s
munkaidő rövidsége feltünöleg tetemes, a kézbeni
egymásra dörzsölés egészen feleslegedé válik 8
így ezen gép, ruhamosásra bizton a leeiobb s
legczélszerübbnek mondható.

Egy gép ára 1 forint 20 krajczár.
Pakolás- és postai feladással együtt 30 krajczár-

^ b . - Kereskedőknek illő üzleti százalék
engedtetik. Használati utasítás minden darabhoz;
adatik.

Kapható:

LÁZÁR MIHÁLY
bádogos-mesternél Pesten, kecskeméti-utcza

7-ik sz. alatt. 1184 (1—8>

Sorsjegyek részletfizetésre:
1 Credit-sorsjegy 8, 10, 12 ft., — 1 Gózhajózási sorsjegy 6, 8, 10 ft, — 1 Salm-
sorsjegy 2 A, 3 ft, — 1 Clary-sorsjegy 2'/i, 3 ft., — 1 Waldstein-sorsjegy 2 3 ft

(Havonkint vagy évnegyedenkinti fizetéssel.)

1

A részletek mennyisége, a scrsjegyek mindenhavi árfolyamával változik, s már az
első részlet befizetésével az illető tulajdonos a reáesó netaláni nyereménynek

okvetlen birtokába jut.
10 Credit-sorsjegyre 20 évnegyedes részletben 10 ft.

• 10 1864-i 100 fto. Bj.26 „ 6 ft.
20 1864-i 50 ftos sj. 25 „ „ 3 ft.

SW" 25 évnegyedes részletfizetéssel 4 ftjával. • 113
Hogy ha valaki a társaságba belépni akar, az a többi részvevővel mit se törődjön
• a részletfizetésen kívül csakis a törvényszabta bélyegdij lefizetésére köteleztetik!

Credit, húzás július 1-én, 8 ft. 50 kr.
Gőzhajózási, „ július 1-én, 4 ft. — l'
1854-iki, j l i
Salm,
Clary,
Waldstein,

Ígérvények
(Promessen)

j , krl
július 1-én, 6 ft. — kr.,'
július !5-én, 2 ft. 50 kr'
július 30-án, 2 ft. 50 kr.,
július 15-én, 2 ft — kr.,

•x se
o »

10 darab sorsjegy vételénél 10% engedményeztetik. 1080(10—0)

Bl7CT y és szilárd ¥1171D f # B l 7 D í^ A Bank" éi pénzváltóüz-
szolgálat biztosítása H | i j i 1 # J l l r i l l • ¥ A léte Pesten, Dorottya-

mellett. l l U I I * i * * * ^ I H J J\% utcza,háznégyszög3..*.
Vidéki megrendelések a Ieglelkn8meretesben eszközöltetnek.

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

Tizenkettedik évfolyam.

Pest, julius 2-án 1865.

Előfizetési föltételek 1865-dik évre : a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csopán Vasárnapi Vjság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november 1-től kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ara, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba;
Uromszor- vagy többszöri igtatáenál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altenábnn : Haasenstein és Vogler.— M.-Frankfurtban
Ottó MollUu ét Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — és Pesten : a kertégz-gazdászati ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

H e g e d ü s S á m u e l .
(1781-1844)

A testvérhaza ujabbkori egyik jeles tu-
dósának, nagy hitszónokának, s az emberi-
ség és haza jólléteért hiven küzdött férfiá-
nak életpályájával és arczképével ismertetjük
meg ma e lapok szives olvasóit.

Hegedűs Sámuel Uj-Tordán, 1781. aug.
26-án született. Édes atyját, ki ügyvéd volt,
húsz éves korában, még mint tanuló ifjú
elvesztvén, tábornok b. Szentkereszti And-
rásban második s kiképzésére jótékonyan
ható atyát nyert.

Tanulását a nagy-enyedi ref. főiskolában
kezdette 1790-ben szeptember
elején, s a kilencz alsóbb osz-
tályt végezve, 1799-ben deák
lett, s a felsőbb tudományokat
hat évig dicséretesen s magát
kitüntetve hallgatta, főkép a
mathesis és költészet iránt nagy
kedvet és vonzódást tanúsított.
1805-ben a poétikai osztályban
köztanitó lett, a következő 1806-
dik évben pedig bucsut vett az
iskolától. Egy pártfogója tana- ; * - S
csa után katonai pályára ké-
szült s a bécsi hadmérnöki tan-
intézetbe akart menni, e szán-
dékát azonban megváltoztatva,
papi hivatalra szánta magát, s
1807-ben nagy-enyedi papnak
megválasztatván, tanulása öreg-
bítése és teljesebb kiképzés vé-
gett Németországba, a göttin-
gai egyetembe ment, hol egy
évet töltött, s a többek közt a
történeti és politikai tudomá-
nyokban a hires Schlözer elő-
adásait hallgatta.

Hazájába visszatérvén, 1808-
ban papi hivatalába beállott, s
különösen szép és kellemes elő-
adása, 8zivreható s az érzéseket
megínditni tudó ékesszólása
által közkedvességet nyert, s
lehet mondani, hogy valóban a
nép szónoka és papja volt. — 1809-ben nőül
vette az akkori erdélyi ref. püspök Abacs
János leányát.

1810 tavaszán a kolozsvári népes reform,
egyház választotta papjává, s e hivatalába
még ez év pünkösd másodnapján beköszön-
tött. Szép hire, melyet mint közkedvességü

lelkész már Nagy-Enyeden kivívott magának,
Erdély fővárosában , az ottani első rangú
egyházban alkalmaztatásával még inkább,
országszerte elterjedt, s ott csakhamar min-
den osztálynak kedvenczévé vált.

De nemcsak mint pap, ugy is mint em-
ber, szelíd, nemes, másokat megbecsülő jelle-
mével közkedvességet, becsülést és szerete-
tet érdemelt ki. Hegedűs a szó teljes értel-
mében jó ember, valódi emberbarát volt.

1812 májusában Herepei János, a ko-
lozsvári főiskolábar a theologia tanára

Hegedüs Sámuel (egykorú körajz után).

méghalálozván, az üresedésbe jött tanári
székre Hegedűs hivatott meg. Uj hivatalát a
mondott év sept. 19 én a főiskolának szépen
fólékesitett nagy udvarán, diszes közönség
előtt tartott beszéddel foglalta el. Addig a
tanári beköszöntő beszédeket rendesen latin
nyelven tartották; Hegedűs Sámuel ez alka-

lommal magyar beszédet mondott, melynek
tárgya volt: a theologia minő főhelyet fog-
lal el az ifjúság mivelődését előmozdító tu-
dományok között. Hegedűs emelkedett gon-
dolatokkal teljes, az értelemhez és szívhez
egyaránt szóló beszéde, melyben az egyes-
tudományokat jól talált és hű jellemvonások-
ban rajzolta, s a theologiának kitűnő fontos-
ságát adta elő, közfigyelmet és érdekeltsé-
get költött fel, s nyomtatásban is megjelent.

Itt megemlitendönek tartjuk a kolozs-
vári ref. főiskola azon érdemét, hogy abban

már a múlt század vége felé né-
hány tudomány magyar nyelven
tanítását megkezdették. így pl.
id. Szilágyi Ferencz (1797. lett
tanár) a világtörténetet, Herepei
János a keresztyén egyház tör-
ténetét, Méhes Sámuel 1809 után
az anthropologiát magyarul ad-
ták elő, ugyszólva kivételesen,
miután az átalános és minden
iskolára nézve akkor fennálló
szabály szerint a tudományokat
a felsőbb osztályokban mind
latin nyelven kellett tanítani.
Hegedűs e már előtte adott
példákat követte, s ő már az
összes theologiai tudományokat
magyarul adta elő.

Hegedűs, mint fölvilágoso-
dott theologus, fökép a hittan
tanításában, a protestáns sza-
badságot, a vallástudornány kö-
rében is haladást sürgető kor
kivánataival és az egyházi tan
iránt tartozó tisztelettel okosan
összekapcsolni és mérsékelni
tudta, hogy se az időtől el ne
maradjon, se az éretlen újítá-
son kapással botrányt ne okoz-
zon. Mindenekfelett igen nagy
szolgálatot tett az egyháznak az
által, hogy a papi növendékeket
az ujabb egyházszónoklati mo-

dorban, ugy a beszédek készítése, mint elő-
adására nézve, oktatta, s e téren annál na-
gyobb hatást tudott előidézni, mert a szó és
beszéd nagy mértékben hatalmában állottak.

Hegedűs theologiai tanársága csak két
évig tartott. Herepei Ádámnak 1814-tava-
szán történt halálával, a történeti és polit;

27-ik szám.
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kai tudományok, mint szintén a latin iroda-
lom tanszéke megürülvén, erre Hegedűs
Sámuelt hívták meg, ki szeptember elején
Kolozsvárról Nagy-Enyedre átköltözvén, uj
hivatalát, annak díszére s a nagyenyedi ta-
nuló-ifjuság javára, 15 évig folytatta.

A hazai és világtörténelmet Hegedűs nem
az akkor bevett modor szerint adta elö, ő
inkább csak egyes, válogatott és érdekesebb
szakaszokra terjeszkedett ki, s átalában a
történelem nagyobb és jelentékenyebb ese-
ményeit ismertette: e tudomány iránt kiváló
érdekeltséget tudott tanitványaiban felköl-
teni, s tanítását ép oly foganatossá, mint
élvezetessé tette. A politikát, mint Schlözer
tanítványa, annak elvei és kézikönyve sze-
rint tanította. A római remekírók magyará-
zásában pedig, a latin klasszikusokban ala-
pos és kitűnő jártasságánál fogva, tanmódja
kiválólag sikeres volt. De Hegedűs nemcsak
bölcs oktatója, hanem egyszersmind atyja
és barátja volt az ifjúságnak, melyre taní-
tásával, mint példájával, szellemi felelőssé-
gével és nemes szivével egyaránt jótékony
harást gyakorolt.

Feljegyzésre méltó Hegedűs életéből
azon körülmény is, hogy 1820-ban BeUon
nevű angol tábornok Erdélyben utazván és
vele megismerkedvén, őt útitársául kérte
föl, s midőn elváltak, nagyrabecsülése és ba-
rátsága bizonyságául, Hegedüst egy nagy-
becsü és ritka antik-gyűrűvel ajándékozta
meg, mely Dioskorides, Augusztus császár
idejében Rómában élt hires görög pecsét-
es gyürümetsző müve volt.

1828-ban id. Szilágyi Ferencz halálával,
a kolozsvári főiskola theologiai tanszékére,
a szives meghívás s az ottani buzgó főgond-
nok gr. Rhédei Ádám által tett áldozat kö-
vetkeztében sikerült újra megnyerni Hege-
düst, ki így 1829 ben Nagy-Enyedröl visz-
szatért Kolozsvárra. De itteni munkássága
csak egy rövid évig tartott, mert 1830-ba,n
a tordasi egyház papjának választván meg,
e nyugalmasabb állomásra költözött át.

A tordasi egyháznak hat évig volt papja,
s ez idő alatt, 1832-ben a magyar tud. tár-
saság levelező tagjává választotta. 1836-ban
a szászvárosi egyház hivá meg az első papi
helyre. E hivatalában azzal lett megtisz-
telve, liogy az 1837-ben Nagy-Szebenbe ösz-
szehivott országgyűlés megnyitásakor, az
erdélyi ref. egyházi-főtanács öt szólította
föl, a n.-szebeni egyházban ünnepélyes al-
kalmi beszéd tartására.

Hegedűsnek néhány egyházi beszéde és
több halotti predikácziója nyomtatásban is
megjelent; ezek között említést érdemel az,
melyet erdélyi fökormányzó, gróf Bán fi
György temetése alkalmával Kolozsvárit
a reformátusok belső - farkasutczai nagy
templomában 1822, szept. 15-én elmondott,
s ily czirn alatt: „A fökormányon ülő férfiú
nak érdemei és jutalma" Kolozsvárit, kiada-
tott. 1837-ben a költői lelkű férfitől ifjabb
korában szerzett verseinek gyűjteménye
jelent meg Kolozsvártt, két kötetben, ily
czim alatt: „Poétái próbák." — „Algebrája"
és „Erdély története" kéziratban maradt

.hátra, s a tudomány nagy kárára világot
nem láthatott.

Szászvárosi papi hivatalát Hegedűs nyolcz
évig folytatta; derék és szeretett nejének
mind súlyosabbá vált betegségét példás
keresztyén türelemmel hordozta, mignein
1844-ben april 29-ben közhasznú életét sor-
vasztó láz következtében bevégezte

Hegedűs Sámuelt, a klasszikái művelt-
ségű tudóst, első rangú hitszónokot, ritka

Jószivü emberbarátot a haza közbecsülése
.és szeretete kisérte a sir nyugodalmába.

A vén harangozó.
Régesrégen húzza a harangkötelet,
Rásöpré az idő fejére a telet.
Görnyed, — hosszú idő terhe fekszik rajta,
Mit oly régen visel, agg életét már caak

Az imádság tartja.

Tisztelőn tekint rá a falunak népe,
Tiszteletre indit aggott régi képe;
Szólván, áhítattal hallgatnak reája,
Lévón a falunak, az egész vidéknek

Elő krónikája.

A szentegyház fölött s/ép sugár torony van;
Legkedvesebb helye fönn van a toronyban,
Honnan széttekint a hervadt őszi tájon,
Tova száll a lelke s várva vár, hogy újra

Hozzá visszaszálljon.

Hervadó mezőre, őszi tájra nézve,
Elborul, mikéntha önmagára nézne,
Látva elhullását sárguló levélnek,
Önhulltára gondol s busán néz elé a

Közelgő jövőnek . . .

Sok esztendőt élt át, szép időket, jókat,
Haj! de gyászbaborult napjai is "oltak,
Midőn csapkodott a zivataros tenger
S félrevert harangja riadó szavára

Vérbea járt az ember . . .

Szóba hozza gyakran a letűnt időket,
Összevonva arczán az öreg redőket,
Addig addig beszél, a mig aztán végre.
Bus lesz a ki hallja s neki magának is

KÖny tolul pzemére.
Várady Gusttáv.

Költői ereklye Zrínyi Ilonáról.
Magyarország legnagyobb asszonya: a

felmagasztosult lelkek, nemes szivek, a leg-
dicsőbb honleányok, leghívebb hitestársak,
legszeretöbb anyák, a gyenge nőben legszi-
lárdabb jellem, legszentebb önfeláldozás cso-
dálatraméltó eszményképe — Zrínyi Ilona!

Van-e nő, kit a végzet boldogtalanabb
és mégis oly fenséges szerepre választott
volna ki, mint téged? És van e nő, ki
szenvedéseit oly hősies elszántsággal, oly
megdicsőült szellemi fönséggel birta volna
tűrni? Van-e nő, kinek lelkét annyi súlyos
megpróbáltatás meg nem törte volna, hitét
kétségbeeséssé, Istenben való határtalan
bizodalomból és megnyugovásból eredő vi-
dorságát búbánatos komorsággá nem vál-
toztatta volna? . . . Sokat szenvedtél, sokat
áldoztál,többet mint bármely magyar hölgy,
— de vala nagy vigasztalásod fényes kár-
pótolásod is.

Százszor boldog te, a ki, midőn a sors,
a férjedhez való hűség, férfiszerepre kény-
szeritének: tieid közt akkor sem szűntél
meg no lenni. A legmagasabb honszeretet s
az ereidben lángoló Zrinyi-vér heve hőssé
birának varázsolni: de a kemény pánczél
nem tön rideggé; te a kardok csattogása s
egetverö harczkiáltás között is a leggyengé-
debb anya tudtál maradni. Bámulatosán be-
töltéd szerepedet: de hivatásodról sem fe-
ledkezel meg.

íme erről akarok én egy lélekemelő
képet, egy megható tanúbizonyságot napvi-
lágra hozni. Lássuk, hogy a hős Zrínyi Ilona,
épen midőn hősiességének legsúlyosabb pró-
báit adta, milyen volt mint anya!

Tökölyi Imre fejedelem egykor oly fé-
nyes csillaga, a töröknek bécsi kudarcza s a
párkányi harcz után mindinkább elhanyat-
lott, elborult. Dunántúlt és az alföldet csak-
hamar elveszte, s Felső-Magyarországon is
mind szűkebb térre szoriták. Szövetségesé-
vel: a határozott romlásnak indult törökkel
együtt kellé buknia. Ha fel felvillant is még
olykor hadiszerencséje : pillanatnyi fény volt

az csak, melyet hosszú homály követett; és
e pillanatnyi fényt is mintegy erőszakkal,
nagy áldozatok árán kellé, s csak tündöklő
vezéri tehetsége s kuruczainak hires sze-
rénysége által lehete kivívnia. S Tökölyi
Imre eszélyes ember volt, belátta, hogy ha
pillanatokra visszaküzdi is még néha-néha
régi szerencséjét: állandóul markában tar-
tani forgandó üstökét, — nincs többé ereje.

A török erő varázsa meg volt törve, föl-
éledésében többé senki sem bízott.

Tökölyi helyzetének ily tudatában jónak
látta, hogy Bécscsel kibéküljön. Nagy titok-
ban felküldé biztosát, Szirmay Istvánt 1685-
ben: jelentse ki a kormánynak szándékát,
hogy t. i. ő, ha méltányos föltételek mellett
békét és kegyelmet nyerhet: kész a még
kezén levő várakat átadni, sőt a maga erejét
is a török ellen fordítani.

Mig Szirmay Bécsben jára,Tökölyi Eper-
jest és Tokajt is elveszte; majd értesülvén,
hogy Schultz császári tábornok hadait Cap-
rara uj erővel szaporitá, s most már Kassa
megostromlására teszen készületet, Nagy-
Váradra sietett, hogy a basától segélyt kér-
jen. Ámde, a váradi öt, avart segély helyett
megfogatta, bilincsbe verette és Ibrahim
vezérbasa táborába küldé Ekkép bántak
„Felső-Magyarország királyával" szövetsé-
gesei.

A fejedelem elfogatása a nagyvezér pa-
rancsára történt, még pedig azon okból,
hogy a bécsi udvar hasznosbnak itélé a
Szirmayval való alkudozás helyett Tökölyi
titkos békeajánlatát fölfedezni. A szerencsét-
len fejedelem levelét a nagyvezér kezébe
játszották, a ki — hitszegést látván dolgá-
ban — olyannyira fölgerjedt ellene, misze-
rint rögtön megparancsolá basáinak: szép
szerével fogják el a magyar királyt.

A fényes porta tévesxtettebb s roszabb
következményű lépést alig követett el va-
laha Tökölyi csalárd módon történt elfoga-
tásánál. Mert a kuruczok látván, miként
bánik a török fejedelmökkel, végképen elke-
serültek, seregestől lőnek labanczokká, hogy
a császár zászlói alá sorakozván, véres bo-
szut álljanak a pogányon. így Szöcs János,
Deák Ferencz, a kik Tökölyi mezei lovas-
hadaival Kalló alatt csatlakoztak a kirá-
lyiakhoz ; igy az ősz Petróczy István, igy
a hősek hőse: Petneházy Dávid gyalogve-
zér, ki most 7,000 hajdúval állott Leopold
mellé, s a következő évben Budavár megvítt
falain, véres zászlóval kezében, legelső —
hirdette a törökök romlását s magyar dicső-
séget.

A visszás eredmény láttára a porta meg-
rémüle, s bezzeg szabadon bocsátá mindjárt
Tökölyit, — de már későn vala. Mert e
közben a várak is egymásután feltárták ka-
puikat: Kassa, Regécz, Patak, Ungvár.

Tökölyi birodalma egész Felső-Magyar-
országon csak az egy Munkács várából álla
már, de ezt neje Zrinyi Ilona és alatta mint-
egy 5000 főnyi legedzettebb, legelszántabb
kurucz védelmezé.

A hős növel két gyermeke: a két Rá-
kóczy-árva is ott vala, sok beszorult nemes-
séggel egyetemben — kik hüségöket meg-
tartották -- Munkács kővárában. Maga a
fejedelem csekélyre leolvadt számú csapat-
tal távol az ország déli részébe szorult, s
nemrég hatalmas pártfogójától, a töröktől,
sem remélhetett segélyt, rnert most az is
meg vala törve.

Caprára tábornok 1685. öszszel Mun-
kács vára alá szállott, s miután Zrinyi Ilona
a feladásról hallani sem akart: megkezdé az
ostromot, a kemény lövetést, bombáztatást,
gyorsan megújuló rohamokat. Zrinyi Péter
bátor 8 bájos leánya pánczélba szoritá keb-
lét, sisakot csatolt fejére, kardot karcsú de-

rekára, és ott állott a bástyákon a legsü-
rüebb lövések között, biztatva, lelkesítve
bajnokit. S ha észrevette, hogy kitartásuk
hónapok multával már csüggedni kezd:
Tökölyitöl titkon a várba becsempészett -
sőt sokszor csak költött — leveleket olva-
sott fel nekik, hogy a fejedelem nemsokára
eljő segitségökre, hogy immár útban van,
hatalmas sereggel; azért csak védjék a várat
elszántan. — S az ostrom folyt; és meg-
esett, hogy némely durva bomba Tökölyi-
nének ebédlő teremébe tört utat, és ott
vágódott szélylyel, épen midőn a fejedelmi
asszony gyermekeivel ebédelne. . . . De a
Rákóczyárvák életét az Isten őrzé, — s Zri-
nyi Péter lánya a haláltól nem tudott ret-
tegni. Ragyogó bátorságával a várvédőket
oly vitézi tettekre lelkesité, hogy például
egy izben 600 elszánt kurucz éjszaka kiro-
hanván, a vivók sánczait bevette, s azonkí-
vül hogy leghathatósb ostromszereiket szét-
rombolá: 3000 ellenséget vagdalt össze.

És a hősi védelem igy tartott két évig.
Nem czélunk ezúttal részleteibe bocsát-

kozni e várvédelemnek, mely hazánk törté-
netében páratlan.

Hagyjuk el a harczok képét, a vész pusz-
titó angyalának szózata, az erezek dördülése
helyett halljuk meg az anyai szeretet méz-
édes szavait, s a gyermeki hála szelid rebe-
gését. Hisz e gyengéd érzelmek suttogását
még az ágyuk dörgő szava sem némithatta
el, s emlékezetökkel nem birt megküzdeni
kétszáz zord esztendő.

Munkácsvára 1685. őszétől 1687. elejéig
volt folyvást ostrom, vagy szoros ostromzár
alatt. Ezen időszaknak majdnem közepére
esik azon családi kép, illetőleg költői ereklye
története, melyet közölni akarok. — 1686.
május 22-kén a Munkács várába szorult
magyarságnak nagy ünnepe volt. Nemcsak
a tavasz szépségének örülének — hisz attól
a rideg sziklavarban jó formán el is valának
zárva — s nemcsak azon: hogy a zordon
tél hidege s hosszú sötét, kietlen éjei immár
elmúlván: az őrködés a bástyákon ezután
könnyebb, a vár a sánczárkok jegének el-
romlása után még erősebb lesz, — hiszen
ők már jól megszokták a virrasztást, sa-
nyaruságot, örökös vigyázatot s kemény
vitézséget; a vár valamennyi ágyuja nem
azért dördült ki háromszoros örömlövések-
kel, nem azért járának a nemesség, tisztek és
közvitézlő rend tisztelgő küldöttségei a vár
asszonyához. Más volt az örömnek oka:
Zrinyi Ilonának nevenapja volt.

És valamennyi magyar vitéz örült és
valamennyi üdvözlő küldöttség boldogságot,
áldást kivánt az úrnőnek; de legmeghatóbb
azon jelenet volt, midőn Ilonának két szép
gyermeke, a két Rákóczy, fejedelmi sarj
állott elő, s köszönté meg anyját őszintén
szerető gyermeki szívvel, egyszerű, de jel-
lemző versekben. II. Rákóczy Ferencz 9 éves
és Rákóczy Júlia 13 éves volt ekkor.

Zrinyi Ilonát annyira meghatá e jelenet,
hogy a gyermekei által elmondott köszöntő
verseket örök emlékül megőrizni akarván,
sajátkezüleg leirá, s elején és végén az anyai
szeretet lélekemelő kifejezéseit, szerető szi-
vének áldásait jegyezé a bizonyára öröm-
könyeivel áztatott papírra.

A jó sors ugy akarta, hogy a magasztos
hölgy e kézírása hazánk egyik főúri s a Rá-
kóczy-házzal rokon családjának levéltárában
fennmaradjon. íme itt közlöm, a mint van,
a régi kiejtésnek megtartásával, mindazon-
által mostani helyesírás szerint. Csak azon
figyelmeztetést bocsátom még előre, hogy a
szives olvasó e verseket inkább mint becses
történelmi emléket, mint sem valami nagy
értékű poétái müvet tekintse, továbbá köl-
tői beesők megítélésénél ne nyelvünk mai
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kifejlettségét s művészetté emelkedett ver-
selésünket, hanem irodalmunk akkori, álla-
potát vegye zsinórmértékül. Különben any-
nyit költői szempontból véve is egyátalában
el lehet mondani, hogy a hangulat e ver-
sekben igen jól el van találva, hogy vannak
egyes megható képek, sikerült strophák, s
ép oly jól illik a tüzlelkü kis Rákóczy szá-
jába a harezoknak, szabadságnak, anyja
dicsőségének emlegetése, mint szelid nénjé-
nek ajkaira az odaadó édes szeretet és gyer-
meki hála olvadó szózata.

„Munkács várában, 1686. 22. may kö-
szöntöttek az én édes gyermekim, Szent-Ilona
napján. Kezdette az én édes fiam Rákóczy
Ferencz, 9 esztendős korában, ezen szókkal.

Pallas, bölcsességnek szép Istenasszonya,
Téged követőknek igaz oktatója:
Nyelvünk kerekinek, kérőnk, megoldója
Feltett szándékinknak légy igazgatója!

Mert nincs nyugodalma, mi csekél elménknek,
Fájdalmi, nyilai újítják szivönknek;
Az hálaadásra ez nap ösztönöznek —
Mai szent innepre ugy emlékeztetnek.

Dicső Szent-Ilona ünnepének napja,
Romlott természetnek erős érezbástyája,
Megbágyadt elménknek biztató istápja —
Isten dicsőségét keresők példája!

Mert nem szánta kincsét: hogy Istennek tessék,
Szent keresztnek fáját csak feltaláltassék,
Azzal egész világ megörvendeztessék,
Föld sötét gyomrából napfényre vitessék.

Szent-Ilona által békesség zászlója
Ma találtatott fel éltönk megadója,
Lelkönk örömire szent keresztnek fája,
Ádám esetinek életrehozója.

Gonosz Luczifernek ez Tolt megrontója,
Halál mirígyinek lelki orvoslója,
Vétkekkel megterhelt lelki biztatója,
Sanyarú ínségből megszabaditója.

Áldott ez mai nap, és szerencsés óra,
Áldott boldogsággal teljes Szent-Ilona,
Hogy lelkönk általa viradott ily jóra, —
Szent-Ilona által jutánk boldogságra.

— De megdobbant szivem, hogy juta eszemben
Kegyelmes asszonyonk forogván elménkben,
Kivel múlt napokban valánk nagy ínségben:
És mégis maradtunk, vagyunk kegyelmében.

Két pellikán-fiát szárnyaival fedezte,
Szempillantás nem volt: szemeivel nézte
Hogy vagy egyikének ne legyen eleste,
Kevesség ') távozván : azonnal kereste.

Munkács-Betulia, mit mondasz ezekre?
Vitéz, sok lakosi szóltok mindenekre:
Hogy Isten tartotta sok szerencsétekre, —
Ilona nem Judit ment az ellenségre!

ínség bilincseit kerülő magyarság:
Egy Munkács várában s, orult az szabadság,
Kit egy Zrínyi-szivő tartott meg asszonyság, — 1 )
Hol vagy s hálát nem adsz az egész magyarság?!

De mi közöm máshoz? . . . tudom, mit míveljek,
Én szerető néném, mert hozzád beszélek:
Mondjunk dicséretet a mi szülőinknek!
— Én többet nem szólok: Ítélettől *) félek.

„Most felelt arra az én édes leányom Rá
kóczy Juliána, 13 esztendős korában:

Én, szerető Öcséin! bátran elkövetem
Kérésed, intésed ebben meg nem vetem;
Ámbár, mint kellenek: ugy nem követhetem,
De szívből cselekszem, mint végben vihetem.

Oh áldott szereteti fiáknak szülőkhez,
Ki mézeket meggyőz anyák gyermekéhez,4)
Szive vigadozhat, ki járulhat ehhez, —
Me-t az által czéloz az boldog élethez.
Azért kegyességgel teljes szabaditónk,
Minden inséginkben egyedól vigyázónk,
Ez nagyságod kegyelmét legyönk hálaadók;
Nem tudhatjuk módját, vagyunk tudatlanok.

') Kevesség = kevéssé.
*) Zrínyi-s/.ivü asszony tartott meg.
') Megitéltetéstöl.
*) Anyák szeretete gyermekeikhez: a mézet meg-

győzi azaz felülmúlja édességben.

Mindazáltal mégis hallja szavainkot.
Szívből ohajtozó mi kivánságinkot,
Mutatván ezzel is riui voltunkot:
Vegyen nagy kedvesen ez ajándékinkot!

Éltének folyamja, mint tengernek légyen,
Földnek bő zsírjával itt az földön éljen,
Semmi szerencséje bal-utra ne térjen,
Szent patronájával egyben *) bő részt végyen.

Szent-Ilona napját számosan érhessen ,
Fiúi készséget soká szemlélhessen,
Isten szent áldását mindenben vehessen —
Szép nemzetönk hírét égig emelhessen — I

Szive minden búja, öremnek árjára
Forduljon, hajoljon boldogulására;
Egy szép fényt mutasson vidámulására, —
Még ellenségi is szolgáljon jovára!

Ez kivánságinkat nagyságodnak ajánlunk,
Szent-Ilona napján szivből praezentáljunk;
Gyarló ajándékunk, magonk is megvalljunk:
De szív tárházából mi ezeket adjunk!

Esedezvén azon: hogy szokott kegyelme
Ne szönjen 6) meg rajtunk anyai szerelme;
Czímeres két szárnya: életönk védelme,
Szép Munkács-vár legyen segedelme!

Csekély ajándékért bocsánatot kérjünk:
Szivönk óhajtásit fontolja meg nekönk,
Kiknek szeretetiben végződjék életönk,
És hogy kegyelmében holtunk napig éljünk.

Isten hallgasd tehát ez kivánságinkot,
Hallgasd az egekből mi sóhajtásinkot:
Boldogits (d) e földón mi édes anyánkot I . . .
Lábához e szókkal hajoljunk magunkot

„Isten soha ne adjon anyának jobb gyer-
mekeket, mint ezek még eddig az ideig vol-
tak, mert soha nem tapasztaltam egyebet
bennek az igaz szeretetnél és engedelmes-
ségnél hozzám, semminemű változásokban;
abban leginkább gyönyörkedtem. Egymás-
hoz igaz atyafi (testvéri) szeretettel voltának;
ha tovább is hozzám és az én édes Uramhoz
(Tökölyit érti) abban megmaradnak: vesz-
nek jutalmat mi tőlünk, az Istentől áldást,
s adnak jó példát az világ fiainak."

# *
Eddig Zrinyi Ilona írása
Kit ne hatna meg ilyen kép két század

múlva is! . . . íme ily lélekemelő jelenetek
történtek Munkács várában a hosszú ostrom
és hősi védelem ideje alatt.

E védelem harmadfél évig tartott. Mun-
kács várát 1687 január 14-én adák meg föl-
tételek mellett. Ekkor is csak azért, mint a
történetírók állítják, mivel Radics Endre, a
vár kapitánya, és Absolon Dániel Tökölyi-
nek egykori nevelője, majd titkára, meghitt
tanácsa és kanczellára: kétségbeesvén, e
fejedelemnek egy a pápához közbenjárásaért
intézendő ajánlata miatt, mintegy kénysze-
riték Tökölyinét a várfeladásra. Ugyanis az
eleségnek — mely még félévig is eltarthat
vala -— egy részét elrejtek, részint pedig az
utóbbi időkben pazarul is osztogatták ki
a vitézek közt, hogy aztán urnőjöknek
elmondhassák : add fel, asszonyom, e várat,
mert két hónap múlva éhen vesz el a had! 7)

6) Együtt. — •) Szűnjön.
') A mi e dolgot illeti, én részem' ól az egészet egye-

dül Ábsolonnak tulajdonítom, a ki lutheránus vallisát hitte
veszélyeztetve lenniTökölyinek fentebbi ajánlata folytán,
azért cselekvék igy elkeseredettségéhen; a minthogy Mun-
kács feladása után a császáriakhoz is állott. De miként
vehetett volna részt » cselszövényben; sőt, mÍKént lehetett
volna arról csak értesülve is a hű Radics Endre, a ki utolsó
lehelletéig (171") buzgó híve vala Rákóczynak? A kit ez
utóbbi hálául tábornokává nevezett, s az ország egyik leg-
fontosabb erősségének: Kassának oltalmát bizá reá? A hű
Radics, a ki •" elsö-Magyarország fővárosát oly hősileg
vedé, sőt egyedül ő tartá meg 1706-b.n Kabutin ellen?
AhűRadics,a kiról maga Rákóczy fejedelem a legnagyobb
kegyelettel emlékezik emlékirataiban; például: „E város
(Kassa) megtartását Radics tábornoknak köszönhetem, ki
parancsnoka volt. Ezen szilárd s határozott jellemü öreg
dicső emlékezetű anyám alatt vezényelt Munkácson. Bemen-
tem a városba, hogy kijelentsem neki köszönetemet."(1706)
Továbbá 1710-ben: „A pestis nagyon megtizedelte a kassai
helyőrséget, s a jámbor öreg Radicsot is, ki Rabutin ellen
megvédte a várost, elragadta." — Uy hangon Rákóczy
Ferencz anyjának árulójáról nem nyilathozbatott volna.
Részünkről csak Ábsolonnak tulajdonítjuk ama dolgot,
a mely nélkül egyébiránt szintúgy meg kellett volna tör-
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De hogy a vár feladásának e mellett még
más oka is volt: egy eddig nem ismert, két-
ségtelen hitelű adat bizonyitja. Ugyanis
Sréter János később Rákóczy Ferencznek
tüzérségi brigadérosa, ki ekkor Munkács
védelmében Radvánszky János-
sal egyetemben maga is sze-
mélyesen résztvőn, s az egész
ostrom alatt jelen volt, emliti
1709-ben Eperjesről Radvánszky
ügye miatt Rákóczyhoz irott
levelében, hogy a munkácsi vá-
rat, mint a fejedelem is tud-
hatja, ámbátor még akkor gyer-
mek volt, s azért mindenre nem
is emlékezhetik, — Zrínyi Ilona
fejedelemasszony azért adta fel.
minthogy Tökölyitöl titkon le-
vél érkezett a várba: a feladást
tanácsoló, mivel a török segit-
ségröl már maga Tökölyi is le-
mondott vala

Ezen érdekes, uj adatot tar-
talmazó levél eredetije a szan-
dai Sréter-család birtokában
van. Én e helyen csak megem-
lítem; kiadását Nagy Iván akad.
1. tag úrtól várhatjuk, ki má-
solatát birja.

Thaly Kálmán.

ördög neve náluk: csutgur, kiről azt hiszik, hogy
ez veri meg az embert mindenféle nyavalyával, de
jámborság és szivjóság által el lehet űzni és ár-
talmatlanná tenni.

Igen félnek a mongolok az esőtől. Utazónk
beszéli, hogy midőn egyszer néhány esőcsepp

Utazás a mongol siva-
tagban.

Az európai hatalmas és mű-
velt nemzetek egyre küldik vállal-
kozó fiaikat az ismeretlen távolban
fekvő földrészek fölfedezésére. Kül-
földi lapok szorgalmasan közlik e
fölfedezések eredményeit s mi itt-
hon csak bámulhatjuk az egyes uta-
zók kitartó bátorságát, türelmét 8
Yeszélyea kalandjait.

Az utazók egyik fő tárgyát
képezi Közép-Ázsia roppant puszta birodalmai-
nak kikutatása. Mi is egy ilyen bátor férfiúról
akarunk rövid említést tenni. Ez Michie Sándor
angol utazó, ki 1863-ban Chinából Mongolorszá-
gon keresztül Szibériába uta-
zott. E férfiú tudósításai sok
ismeretlen fölfedezésekkel gya- aC
rapitották az e tárgyú hiányos
földrajzi ismereteket. 't

A hires góbi sivatagon ^ *
szerencsésen keresztülhatolván,
1863. septemberben ért kara-
vánjával (utazó társaival) egy
nagy hegyekkel borított vi-
dékre, melynek egyrészét erdő ^ v ^ , ^ ^
ÍB fedé, a mi rendkivül jól esett ^
azok szemeinek, kik hetek óta
fátlan pusztaságokon vándorol-
tak. Innen egy széles völgybe
értek, melynek nyilasánál egy
oion-nak nevezett kőhalmazra
találtak, mely a mongoloknak
pusztáikon mintegy oltárul szol-
gál. Ily obon igen sok van
Mongolországban s a hivő nép
nagy tisztelettel viseltetik irán-
tok. Minden arra menőnek kö-
telessége, egy követ dobni e
halomra, hogy ez által az oltár
mindig nagyobb legyen.. Uta-
zónk beszéli, hogy az ő főte-
vehajtója egy marok szőrt tépett
ki a teve púpjából 8 ezt tette
le az obonra, rövid imádság
kiséretében. E kőhalmazok ren-
desen az ut legveszélyesebb
pontjain állanak, s ily helyeken
leszállnak a hajcsárok tevéikről
s a „jó szellem" segítségéért
könyörögnek. A rósz szellemektől igen félnek a
mongolok s egész csoport ördögökbe hisznek. Az

tenni Munkács feladásának, mert Tökölyi azt fél év múlva
is épen ugy nem segítheti vala meg, mint félévvel azelőtt.
Bármint legyen: a feladás történetére nézve Sréter János
tudósitása mindenesetre fontos. T. K.

tal gyakran lepi meg őket még a hózivatar is*
Ilyenkor mind leszállnak tevéikről és gyalogo-
lással küzdenek az idő viszontagságai ellen.

A tevék ez utóbbiakat bátran kiállják s a
mongol fajú két pupu teve igen alkalmas a hide-
gebb vidékekre s forró napokon igen hamar el-

lankad. A mongolokról utazónk azt
beszéli, hogy átalában becsületes
emberek, s a lopás igen ritka eset
köztök; ellenben igen tisztátalanok-
nak mondja őket, ugy hogy p. o.
evőedényeiket a használat után
máskép nem szokták tisztára mosni,
mint hogy nagy ujjokkal kiseprik
vagy — kinyalják.

Egy viharos éjt töltött utazónk
társaival egy ily mongol sivatag-
ban. Egész éjjel vadul üvöltött a
szél s a védő sátort majd elhordta.
Reggelre pogány hideg volt, sürün
hullott a hó. Más napra megszűnt a
vihar, de a föld keményre volt fagy-
va s a folyó is, melyen a nagy ára-
dás miatt a múlt napokban át nem
mehettek. A karaván barmai bőg-
tek, a kutyák ugattak, s a mongol
emberek félve és zavarodva állot-
tak a befagyott folyó partján. Pró-
bára átbocsátottak rajta néhány te-
vét s örömujjongásba törtek ki,
midőn látták, hogy a jég elbírta
őket. Nem minden veszedelem nél-
kül szállították át a többi tevéket,
lovakat, málnákat, de végre is sze-
rencsésen sikerült az átkelés, s a
túlsó parton európai utazónk sze-
szes italokkal jutalmazta meg a
mongolok ijedelmét, a mire ők is-
mét igen boldogoknak érezték ma-
gukat. A mongolok átalában igen
edzett nép s azt mondják róluk,
hogy jó katonák.

Ezek azon vérszomjas, vad
mongol csordák utódjai, kik Dsin-
gis-khán alatt a XII. században
mint egy pusztító áradat húzódtak
végig Európa egy részén, hazánkon
keresztül egész Németországig, de a
vérengzőn összehóditott roppant bi-
rodalom csakhamar önmaga romjai
alá temetkezett.

Képünk egy mongol karaván teherhordó te-
véjét ábrázolja.
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Koritniczai fűrdö: I. Pannónia nevü sveiczi lak. ~ Somssich és Huszár urak tulajdona

(jön a vihar!) Oly ritkán hull az eső ezen vidé-
ken, hogy ily esetben azt sem tudják, mihez fog-
janak, s a mongolok eszeveszetten futkosnak fel
s alá, mint a felzavart baromfi. Tudják, hogy
ilyenkor megázik tüzelő anyagjok, a trágyatőzeg
(argol,) s nem képesek tüzet rakni. Mindazál-

A koritniczai fürdő.
A liptómegyei koritniczai

ásványos forrás ugyan már e
század második évtizede óta
használtatik, sőt már a múlt
századokban is ismeretes volt,
— azonban mint fürdőintézet s
üditő hely, csak a közelebbi
években lett hazánk távolabb
határai között is hires és neve-
zetes.

A regényes magyarországi
felvidék egyik legszebb tájékán,
Rózsahegy városához közel fek-
szik Koritnicza, magas hegyek
által védett kies völgyben, de
mégis 26001ábnyi magasságban
a tenger szine felett.

A Vas. Újság 1863. évi
folyamában (25. sz.) bővebben
emlékeztünk Koritnicza múlt-
járól, forrásainak alkatrészeiről
s átalában helyi viszonyairól.
Az ott elmondottakat ismételni
nem akarván, ezúttal kevés ész-
revételre szorítkozhatunk.

A koritniczai ásványos vi-
zet, mely az ország különböző
városaiban a többi eavanyuvi-
zekkel együtt árultatik, a kis-
eingeni híres Rákóczyforrás
mellé állítják vegyalkatára s ha-
tására nézve.

A koritniczai fürdőnek pe-
dig az emésztő szervek elgyengülésénél, a légzési
műszerek hibáiban, vérideg- és bőrbajokban tulaj-
donitnak gyógyerőt, s különösen ajánlható a szo-
baéletet élő embereknek felfrissitőül s az ellan-
kadt idegek edzésére.

Innen van, hogy a fürdővendégek száma év-

ről évre szaporodik s maga a fürdőintézet is
egyre épül és csinosodik.

Mellékelt képeink három nevezetesebb pont-
ját tüntetik fel a regényes hegyi fürdőnek. Har-
madik rajzunk átalánosabb látképet nyújt, mely
akkor tárul szemünk elé, ha Rózsahegy felől a
koritniczai völgybe beérünk. Itt már festői mo-
dorban épült szép nyaralók integetnek
felénk, melyek többnyire külön nevek-
kel birnak s egyes uri családok magán-
birtokai. Ilyen a második számú képün-
kön látható „Vadászlak" s az első
szám alatti „Pannónia" nevű szép svei-
czi lak, mely utóbbi a köztiszteletben
álló Somssich Pál és Huszár Károly
urak közös tulajdona. Itt vannak még
ezeken kivül a „Concordia, Senectus,
Omnibus, Tusculum, Castor és Pollux,
Portici"stb. nevű nyári lakok, melyek
nemcsak kellemes tartózkodási helyekül
szolgálnak távolról jött birtokosaiknak
a nyár rekkenő napjaiban, hanem egy-
úttal vendégszerető hajlékkal kínálkoz-
nak ide zarándokolt egyéb vendégeknek.

Remélhető, hogy azon lendület, me-
lyet Koritnicza a múlt években nyert, a
jövőben sem fog alá hagyni. Erre nézve
nagy biztosítékul szolgálnak az ottani
ujabb haszonbérlők által megkezdett ren-
dezések, melyek nem annyira anyagi
nyereséget czéloznak, hanem leginkább
oda vannak irányozva, hogy az itt meg-
forduló gyógyvendégeknek a csín és ké-
nyelem szaporítása által minél több él-
vezetet szerezhessenek. Bár ezt mond-
hatnók minden egyéb magyar fürdőről,
melyek — a természet meghálálhatlan
nagy áldása mellett is — még mindig
igen tökéletlen állapotban sinlődnek,
8 a külföldi szabályozott, rendezett für-
dőkkel semmi esetben sem állhatják ki a
versenyt. Koritniczához közel fekszik a
kies szliácsi fürdő, ugy hogy a két szom-
széd fürdő vendégei gyakran tesznek
kirándulásokat egymás látogatására.

absolut megelégedés legjobb altató dajkája lévén
minden magasabb utáni törekvésnek s leggondo-
sabb nevelője a buta szolgaiságnak, nem csoda,
ha még igen soká fog tartani, mig az igazság
sugarai keresztül hatolandják e vastag ködréte-
geket! . . . Hiába hirdeti a tudomány, hogy a
világ egyedül Önmagáért, nem pedig azért áll

Koritniczai fürdö: II. Vadászlak. (Fénykép után Lüders.)

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

Mindazon tanok közül, miket az önző ember
részint a maga megnyugtatására, részint ember-
társainak gyar-
lósága kiakná- ^ , .
zása végett köl-
tött 8 a czélra
bizonyos szent
nimbussal kö-
rülövezni töre-
kedett, egyike
a legrégieb-
beknek a'yilág
czélszerüsé-
géröl felállí-
tott tan. „Vi-
lág" alatt pe-
dig értetett és
értetik még ma
is a nagy tö-
meg" által saját
édes-magunk-
nak lakhelye, a
föld, mely körül
minden egyéb,
mint hitvány
Bzolgasereg,
az ember ural-
mára kering.
— A"nap csak
azért ragyog
az égen, hogy
lakhelyét me-
legítsék és vi-
lágítsák suga-
rai; a hold és
csillagok ezrei
csak azért vo-
nulnak el feje
felett, hogy
ezüst fényük-
kel éjeit derítsék s szemeit gyönyörködtessék;
maga az égboltozat csak azért vonja fel kék
sátrát felhőivel, hogy esőt csurgasson vetéseire, s
hogy legyen hova fordulni az Örökké élni vágyó
léleknek.

Bár a tudomány rég lerontá már a babonát:
a minden körülmények közti czélszerüséglátás és

fenn, hogy a nagy emberf>meg által mint a czél-
szerüség csudája megbámultassék: a gondolkozni
rest tömeg szivesen hitet el magával mindent, mi
sorsa javítására irányzott erélyesb tevékenység
alól felmenti, sőt kényelmes tespedését igazolja.

Nemcsak az égitestek egymáshozi viszonyá-

nességeknek, czéliránytalanságnak, visszásság- éa
kártékony berendezéseknek, fonák ösztönök —
és ferde irányzatoknak beállott zavarok kiegyen-
lítésére stb., — hogy a gondolkozni és érezni
tudó előtt szinte megfoghatatlan, mint lehetett
komolyan a czélszerüség eszméjét belehozni a
természetbe. „Mirevalók" — mond ide vágólag

egyike a jelenkor legelső természettu-
dósainak — „mirevalók a föld jégsiva-
tagjai és homokpusztái, mik minden éle-
tet lehetlenné tesznek rajtuk? mireva-
lók a soha meg nem szűnő rombolások
és pusztítások, miket a természet erői
saját és az ember kezeinek müvein min-
den pillanatban elkövetnek? mirevalók
az ártalmas állatok és növények és
mirevaló a hasznosak kipusztulása, ki-
veszte ? mirevalók a rettenetes beteg-
ségek légiói ? mirevalók a korcsszülöt-
tek és nyomorékok? . . . szóval, mire-
való a rósz, a nyomor, a bün? . . . .
Valóban, ki e nyomorult világban, hol
születésünk pillanatától kezdve halá-
lunk órájáig fájdalom, fáradság és nyo-
mor közt küzködünk csekély kis lé-
tünkért, hol az igazság kigunyoltatik s
a butaság tart felette ítéletet, hol min-
den szenvedésnek egyedüli megváltója
a megsemmisülés, a halál, — ki e világ-
ban, mely csak arra látszik rendelteivé
lenni, hogy vérpadjául szolgáljon em-
beri és állati lakói éhség- és kegyetlen-
eég-felkorbácsolta kölcsönös üldözési
dühének, — ki ezen világban a legczél-
szerübbet, a legjobbat akarja felismerni,
annak nincsenek érzékei nagy szenve-
dései , nincsen belátása nagy hiányai

iránt!"
De a tudomány világa napról napra

szélesb utat tör magának, és bár a sötét-
ségnek a világossággal harcza magával
az emberiséggel csaknem egy idős,bár a
régi hazugságnak az uj igazsággali élet-
halál tusája még nincs kiviva: bizonyos,
hogy elébb-utóbb ezé leend a győzelem,

mert ninca az a hatalom, mely útját állhatná hu-
zamosb időre.

Már-már ingadoznak a régi Bábel tornyai
és mindennap egy bástyáját látjuk összeroskadni
a sötétség országának, a napjainkban már óriási
haladásnak indult természettudományok villám-

csapásai alatt.
És egyedül ez
az, mi a hala-
dás barátját e
társadalmi áta-
lános sülyedéa
közepette nem
engedi csüg-
gedni, egyedid
ez az, mi egy
szebb jövő haj-
nala felől biz-
tos kezessé-
get képes nyúj-
tani! . . .

Midőn rö-
vid bevezető
szavaink után
felvett tár-
gyunkat mi is a
tudomány szö-
vétneke mellett
kívánjuk tekin-
teni, Flamma-
rion Camille
,M pluralité
des mondes" (a
világok többsé-
ge) czimü leg-
újabban meg-
j e l e n t mü-
vére támasz-
kodunk.

Szolgáljon
rövid értekezé-
sünk egyszers-
mind a jeles pá-
risi csillagász-

tanár érdekes munkájának némi ismertetéséül.
— A tudomány nemcsak megerősít bennünket
abbeli sejtelmünkben, hogy e föld nem egyedüli
lakott helye a nagy mindenségnek, sőt inkább,
hogy az az ösazvilághoz (universum) képest csak
egész az elenyészésig csekély kis pontocska:
egyszersmind a felől is bizonyosokká tesz ben-

Teherhordó teve a mongol sivatagban.

kezdett esni, szörnyű izgatottságba jöttek kiaérői.
Megállóit az egész karaván, a tevékről leemelték
a terhet, a sátorokat kifeszitették s egészen meg-
zavarodva kiabálták az emberek: „Borro beina:"

ban és állásában, mint ezt értekezésünk folytán
látandjuk s az ujabb csillagászat kiderité, nem-
csak a föld geológiai állapotában és minőségében,
f ölszinének a rajta élő szervezetekhezi viszonyá-
ban, de maguk e szervezetek boncztani alkatában,
valamint élettani s kórtani létviszonyaiban könnyű
szerrel oly sokaságát ismerhetjük fel a rendelle-

Koritniczai fiirdö: III. Átalanos látkép a bemenetnél. (Fénykép után Lüders.)
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nünket, miszerint földünk tökély tekintetében áta-
lában igenis alsó fokon áll, sok más égitest
megett, s hogy reánk emberekre nézve sem nevez-
hető lakhelyünk korántsem a „legjobb világ"-nak.
Készakarva emeljük ki: „reánk emberekre nézve
eem" ; mert tudnunk kell, hogy a többi ismert
világtestek Földünktől sok tekintetben annyira
különböznek, miszerint lakhatóságuk a miénktől
egészen különböző szervezetet feltételez. így pél-
dául (hogy futólagosan megjegyezzük) a hozzánk
legközelebbi égitesten, a holdon, sem levegő, sem
viz nincsen. — Mindazonáltal feltéve, hogy szer-
vezetünk alapjellegére nézve a többi világok (égi-
testek) is hozzánk volnának alkalmazva, tehát ott
megélhetnénk: akkor is felül volna múlva földünk
sok egyéb világgömb által.

Hogy ezt átláthassuk, mindenekelőtt az élet-
folyamra nézve azon bebizonyult tényt emeljük
ki, miszerint az életcselekvények felette gyakori
ismétlődései, az élet korszakainak nagy egyenet-
lensége mellett, leghatályosabb okai az életerő
gyorsított kimerülésének, ugy hogy minél hosszab-
bak és egyenletesbek az évszakok és évek, annál
kedvezőbbek a feltételek az élő szervezetek lét-
tartamára nézve. Azon világtesteken tehát, me-
lyeken az évszakok csekélyebb időközökben kö-
vetik egymást, a ezervezetek gyorsabb felemész-
tődése, gyorsabb életkimerülése áll elő. Ez utóbbi
világtestekhez tartozik földünk is.

Tudjuk, miszerint a fényt és hőt árasztó nap
körül keringő bolygók évszakainak tartama, ég-
alji minőcége, nappalai és éjei hosszúsága vagy
rövidsége azon iránytól függ, mit forgástengelyük
naphozi állásában elfoglal. Ha e forgástengely
függőlegesen áll a napkörüli pálya lapján, akkor
a fény és hő egyenletesen leend elosztva egész év
alatt az illető bolygó minden pontjára nézve; a
forró égalj csak az egyenlítőre, a hideg csak a
sarkokra fog szorítkozni és az egyenlítőtől a sar-
kokig egy a szélességnek megfelelő fokozatos
hőmérsék fog uralkodni állandóan, ugy hogy
ugyanazon egy vidéknek ugyanazon egy hőfoka
leend egész éven át változatlanul; a növény- és
állatvilágra egyaránt károsan befolyó hőfokválto-
zásnak tehát helye soha nem leend, sőt inkább
minden élő lény feltalálandja a nekivaló állandó
hőmérséket az egyenlítő közelében, nemkülönben
mint a sarkokon, s ezáltal diszlésében, léte virág-
zásában, élte tartamában elősegittetik. A tengely
függélyes állása továbbá a nappal és éj minden
tájra nézve folytonos egyenlőségét idézendi elő,

'9 a fény és homály e változatlanul egyenletes
'elosztása is előnyéül szolgáland minden életfo-
lyamnak.

Lássuk az ellenkező állapotokat. Valamely
"bolygó forgástengelyének irányában összeesése a
nap körüli pálya síkjával — a legszomorubb
"behatást idézendi elő a rajta élő szervezetekre
nézve. A világitás és melegités legkirívóbb ellen-
tétei fogják évenkint egymást felváltani, örök
egyforma váltakozásban fogják évenkint követni
a legtikkasztóbb forróságu nyarakat a csikorgó
telek. Télen át sok időre setét éjszaka fogja ne-
velni a dermesztő f*gy zordonát, míg nyáron egy-
tiuzomban perzselik az eltikkadt talajt a nap
égető sugarai, jótékony szünetei nélkül a hűvös
éjszakáknak. Minden szerves lény csak tengődve
fogja fenntarthatni nyomorult életét és számos
előttünk ismert faj életre sem serdülhet.

Földünk sem az első helyen emiitett világ
örök tavaszát, sem az utóbb nak zord változékony-
ságát nem osztja. Forgás-tengelyének iránya 23 %
foknyi szögletet képez a nap körüli ut síkjához.
Ennek következtében mind az északi, mind a
déli félgömbön három égalj keletkezik: a forró,
mérsékelt és hideg égalj; és mig a forró öv tüze
az állati és növényi élet gyors kimerülését, idő-
előtti hervatagságát eredményezi, addig a hideg
égalj mindent megdermesztő fagya összeegyez-
hetlenné válik az élet követelményeivel és lehet-
lenné teszi a legtöbb szervezet fennállását.

A forgási tengelynek fekiránya a naphoz te-
hát, a mint látjuk, lényeges befolyással van az élő
lények (s igy "« embernek is) létfeltételeire. Ha
földünk tengelyének ferde iránya kevesbülne s
inkább közelednék a függélyes álláshoz, szóval, ha
ekliptikánk ferdesége fogyna, vele együtt fogyna
lakhelyünk számos egyéb ferdesége is, kiegyenli-
tődnének hiányai, megszűnnének éltünkre befolyó
számos kedvezőtlen viszonyok s mindenesetre oly
állapotok köszöntnének be, melyek sokkal inkább
megfelelnének a szerves élet kívánalmainak a
mostaniaknál. Hogy azonban e kedvezőbb állapo-
tok valaha földünkre nézve beköszöntsenek, —
annak még csak reményéről is lékeli mondanunk,
mert a föld tengelyének állása a természet-

nek megmásithatlan örök törvényén, a vonzás
törvényén alapszik. Mi, kik feloldhatlan kötelékek-
kel vagyunk azon égitesthez lánczolva, melynek
anyagjából lettünk, mi soha semmi körülmények
közt és semmi tekintetben nem fogjuk magunkat
tőle emanczipálhatni. Földünkből termettünk ki,
s abba szivárgunk folyvást vissza s természeti ál-
lapotait szintoly kevéssé fogjuk megváltoztathatni,
mint meg nem változtathatjuk magukat a termé-
szet törvényeit. Az örök állhatatlanság uralma
alatt fognak lefolyni napjaink ezentúl is, szünte-
leni változásaikban, s mindig vajmi messze fog
megettök állni földünk ama kétségtelenül létező
boldogabb égitesteknek, (minőkhöz tartozik pél-
dául a Jupiter bolygó is) hol a természet kedve-
zőbb befolyása alatt tökéletesebb élet honol, hol
mindig változatlan kedvezésben részesitve követi
nap a napot, év az évet, hol a természet áldásos
behatása következtében háboritlun békében örvend
szerencsésb lételének minden teremtmény, hol
korlátlanul fejlődhetnek a lények, nem örökös
gyülölségben egymás iránt, nem makacs harcz-
ban a szabadság és ész ellen, sőt inkább annak
védelmére és uralomra juttatására. Nálunk ellen-
kező elvek uralkodnak. Lakhelyünk a szeretet-
lenség, az örök harcz lakhelye. — Harczban él-
nek egymással ember, állat és természet, mely
utóbbi, a helyett hogy támogatná és elősegitené,-
vajmi gyakran áthághatlan gátot vet az ember
törekvéseinek és hatalmas ellenségként lép fel, kit
minden erőnk felhasználásával sem sikerül le-
győznünk. Már azon egy körülmény, mond Rey-
naud, hogy mostohasága elől hajlékokba vagyunk
kénytelenek visszahúzódni, eléggé jellemzi irá-
nyunkban ellenséges voltát. Valóban, a természet
oly szállást jelelt ki számunkra, melylyel nem nagy
vendégszeretetnek adja tanujelét: nem csak hogy
az általa kitárt szépségek legnagyobb része nem
ment egyszersmind a rútság minden foltjaitól; ha-
nem alig hogy egy pillanatig részesített bennün-
ket kedvezéseiben, szeszélyesen átcsap, a nélkül
hogy szükségleteinket és igényeinket tekintetbe
venné, hirtelen oly ellentétekbe, miket csak nagy
nehezen bírunk elviselni, s ajándékai élvezete köz-
ben kényszerit bennünket harczolni azon ártalmas-
ságok ellen, mikkel megrontani, tönkre tenni
igyekszik. Ez által késztetünk a természet elől
visszavonulva, egészen saját, külön világot alkotni
magunk számára, mely különbözik annyira a kül-
világtól, mennyire természetünkkel jobban össze-
fér. . . Földviszonyaink alapszerkezete tételezi fel,
hogy annak örök rabjai legyünk.

Dinit századbeli magyar hősök.
8. Kiss Ferencz.

Kiss Ferencz, tábornok, magyar nemes csa-
ládból született Nyitramegyében Divékfalván
1720-ban. Katonai pályáját mint huszár az örökö
sedési háború elején kezdette. Midőn 1756-ban az
első huszárezred felállittatott, Kiss abban őr-
nagygyá lőn.

1759. év nyarán Beck tíbornok, ki a fősereg-
nek balszárnyán egy hadtestet vezényelt, Lau-
sitzban a poroszok greifenbergi hadállását tá-
madta meg, és azt maj. 26-án diadalmasan vissza-
szorítá. Midőn eképen a porosz őrség még a
császári gyalogság megérkezése előtt menekülését
Lövenberg felé megkísértené, Kiss huszáraival
eléje vágtat, és az ellenséget oly hosszú ideig, a
mint csak lehetséges volt, feltartóztatá. "Weckels-
dorfnál egy porosz gránátos zászlóaljjal talál-
kozva, azt oly heves rohammal támadta meg,
hogy maga is egyszerre a gránátosok között állott,
kik azonnal fegyvereiket le is rakták előtte. Ezért
1760. jan 15-én alezredes lön és a M. Terézia
rend lovagi keresztjét nyeré. Midőn 1762. évi
januárban Ried tábornok a porosz előőrsöket föl-
veré, Kiss huszáraival járatlan kerülős utón az
úgynevezett macskaüregek és az ellenség előőrsei
közé fúrta magát, és az által az ellenségnek fő-
hadállásán a visszavonulásra nézve útját elvágta.
WendiscQ-Bohra közelében Kiss, egy lövés nél-
kül, csupán kivont karddal elfoglalta az ellenség
egy sánczát, az őrség legnagyobb része két ágyú-
val együtt kezébe esett. Épen ily kitünőleg har-
czolt Kannerdorfiiál gr. Kinsky ezrede* hadosztá-
lyában. Kisa főleg a kisebb csatákban szerzett nagy
hírt magának és egyike volt azoknak, kik az el-
lenségnek minden alkalommal érzékeny kárt okoz-
tak. Sürge éberség, gyors felfogás, helyismeret,
és a legnagyobb veszélyekben komoly elhatáro-
zottság és kitartó tevékenység voltak azon tulaj-

donságai, melyeknél fogva a legnehezebb válla-
latokban is maga iránt átalános bizalmat gerjesz-
tett. 1760. óta gróf Lacy használta őt hadjára-
tában, Brentano pedig a legfontosabb hadműve-
leteket bizta reá.

A hubertsburgi béke után 1763. máj. 1-én
Mária Terézia ezredessé nevezte őt, és 1770-ben
azon székely huszárezred parancsnokává, mely
nem régen állíttatván, a belső fegyelemtartás
miatt erélyes parancsnokot vett igénybe. Kiss
1773-ban tábornok lett, és a bajor örökösödési
háborúban Csehországba a hadsereghez hivatott.
Miután mindkét hadjáratban szokásos tevékeny-
ségével és vitézségével résztvett, meghalt Kut-
tenbergben 1779. april. 27-én.

9. Gr. Gyulay Sámuel.
Maros-Némethi és Nádaskai gróf Gyulai

Sámuel, altábornagy, a 32. számú gyalog ezred
tulajdonosa, régi családból származott. Születési
helye Torna vármegyében Nádaska, hol 1710-ben
láta először napvilágot. 22 éves korában az örö-
kösödési harcz elején katonának állott és 1752-
ben már őrnagy volt atyja Gyulay Ferencz ezre-
dében, ki mint altábornagy 1758-ban halt el.

A hétéves háború kezdetén mint alezredes a
berlini hadjáratban és több más alkalommal is
kitünteté magát, és ezek folytán 1759-ben ezre-
dessé lőn. Meissen, Maxen, Torgau, kivált pedig
az 1762. évi hadjárat történelme kitűnően emlé-
keznek személyes bátorságáról és vitézségéről.
Aug. 2-án a tepliczi csata napján Seidlitz tábor-
nok egy, a Löwenstein herczeg hadtestének bal-
szárnya és háta mögött fekvő magaslat megszál-
lását rendelte el, ugy hogy az Teplitztől elvágas-
sék. Az érintett magaslaton épen két porosz
zászlóalj helyezé magát erős védállásba; midőn
Pellegrini tábornok a Gyulay-ezred elé ugratva,
ehhez igy szólott: „Tőletek függ fiaim! amai nap
dicsősége, és a csata szerencsés kimenetele 1'," mire
gr. Gyulay ezredes szuronyszegezve rohan ezre-
dével a magaslatra. Az Alvinczy-és Alemann féle
gránátos századok kivont karddal követek a roha-
nókat és oly erélylyel támogaták a küzdő zászló'
aljat, hogy az ellenség a magaslatról menten
leszorítva és leverve lőn. A poroszok még két
erős vissz'támadást intéztek a tőlök elfoglalt
magaslatra, de a már erősítést nyert Gyulay ezred
vitézül fogadta a támadást, és megtartá helyét
az ellenség teljes visszavonulásáig. Ugyanezen
ezreddel hasonló vitézséggel viselte magát Gyu-
lay oktob. 14. és 15-én a Freibergnel elsánczolt
poroszok ellen intézett támadások alkalmával, a
midőn, noha súlyosan megsebesült, nem adá előbb
másnak á; * vezényletet, míg csak növekedő seb-
fájdalmai miatt azt tenni nem kényszerült, azon-
ban ekkor már a támadások is nagyobbára véget
értek. Ezen hősies magaviseletével nyerte meg a
Mária-Terézia rend lovagi keresztjét.

A hubertsburgi béke után Gyulay ezredével
együtt Szebenbe vonult állandó szállásra. 1767-
ben tábornok lőn, 1773. mártiusban pedig a 31.
sz. gyalog ezredet kapta mint tulajdonos. 1777.
január 6-án altábornagygyá neveztetett, és utóbb
károlyfejervári parancsnok lőn. Életének vérfo-
lyás vetett véget 1802. april. 24-én kora 83. évé-
ben. Fiai közül Albert és Ignácz atyjoknak nem
csak méltó fiai lőnek, de a hadi pályán szerzett
érdemekben atyjokat is fölülmúlták, mint később
adandó életrajzaikban olvashatni fogjuk.

Még néhány szó a veszettségről.
Péteri (Pestm.), június 15.

Ezen borzasztó betegségről — a legújabb
időben véleménykülönbségek merültek fel, minek
következtében e betegség körüli eddigi eljárás is
kétségessé tétetett. Nehogy tehát a nem szakava-
tott közönség ezáltal addig is, mig e tárgy kellő-
leg kiderittetik, bizonytalanságban legyen az el-
kerülhetlenül szükséges gyógymód iránt: egy
veszettségi esetet kivántam felhozni, melyből vi-
lágosan kitűnik, hogy a kezdetben kicsinynek,
sebajnak sem látszó harapás, rettentő halál oko-
zója lehet. Remélvén egyszersmind ezáltal — e
becses lapok utján, bővebb felvilágosításhoz jut-
hatni. Mert kivált faluhelyen, gyakran jőnek elő
oly esetek, hol orvos hiányában a nem szakértő
embernek is legalább a nélkülözhetlen előzménye-
ket ismernie kell, hogy segítség érkeztéig a baj
kitörése megelőztethessék. Ily balesetek: az égé-
sek, mérgezések, vizbefultak, felakasztottak, meg-
fagyottak, szén által megfuladtak, villámütöttek,
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ebdüh-marások stb. melyek rögtöni segélyt igé-
nyelnek.

Ily baleset történt e napokban községünkben.
Egy ép, egészséges, derék 26 éves ifjú, a kin a
viziszony — mely kitűnő jele a veszettségnek —
minden borzadalmaival kitört, melynek következ-
tében a szerencsétlen iszonyatos kinok közt ne-
gyed napra elhalt. Kezdetben e bajt senfci sem
ismerte fel, és ha történetesen az itt időző grót
Telekiek orvosa R. ur nem értesül e balesetről
s nem tekinti meg, tán fel sem is ismertetett
volna; de ez látván a görcsös rohamokat, a ful-
dokló lélekzést mint a düh előjeleit, azonnal
felismerte a kórt: mert a viznek csupán megemlí-
tésére a legerősebb görcs állott be a beteg torkába,
mely minden mást lehetlenné tett annyira, hogy
saját nyálát sem volt képes lenyelni. Nehogy pedig
ez még nagyobb rémülésbe essék, kinn a konyhá-
ban tudakozódott az orvos e baj okáról, hogy hol s
mikor harapta meg a kutya? Azonban a jelenlé-
vők mire sem emlékeztek: állítván, hogy nem
történt kutyaharapás. De a beteg még akkor is
oly finom hallási érzékkel bírt, hogy a halk
beszélgetésre azonnal megszólalt, mondván : ,,igen
is, ekkor, egy bizonyos háznál." Azonnal intézke-
dés tétetett a kutya megvizsgálása végett; de az
egészséges állapotban találtatott, most is él. Te-
hát ettől a veszettség nem szármázhatott. Még az
nap — miután a beteg, dührohamai közt, az ágy-
ban fekvő atyját fojtogatni kezdé — kitől midőn
erőszakkal eltávolították, neki veté magát eszmé-
letlenül az ágynak, miközben megüté a guta, s
meghalt.

Reggel e gyászhirre azonnal siettünk a halotti
házhoz, kitudandók bármikép is a valódi okot —
minthogy itt más valaminek kellé történnie. Ekkor
tűnt ki testvérei s mások állítása szerint — hogy
az előbbeni esetnél néhány nappal később saját
kis kutyája harapta meg, melyet Cz. községből
kapott volt, melylyel — minthogy mindenkit, ki
hozzájok jött, a csizmán át harapdalni kezde —
játszadozott s ingerkedett, miközben megharapá
kezét, a hüvelyk- és mutatóujj közti helyen. Mely
seb kissé genyedett is, behegedt, mégis fájt, ugy
hogy kezére néhány napig nem is dolgozhatott,
íme igy jutottunk a kór valódi okára; az eset
után a kis eb azonnal kimúlt, s rá három hétre a
mi betegünk víziszonya kitört.

Hogy már most dr. Lorinser orvos ur állítása
szerint ,,a vezettség csak mese-e?" vagy legfeljebb
dermenet, (Starrkrampf), melyen a hátgerincz
szenved, mely idegekre hat — s innen a görcsös
rohamok? — azt a tudomány s tapasztalat fogja
eldönteni. Mert eddig kitudni nem sikerült ezen
kór nemződésének valódi okát a kutyánál, mely
az embere átvitetve hasonló betegséget idéz elő,
habár nem is mindig, nem is egyforma alakban és
mérvben — a mint a B.Kálmán ur által a Vasár-
napi Újság 19. számában közlött esetekből eléirgé
kitűnik. Sőt azon műtétek is ezt bizonyítják, me-
lyekkel ezen ragályos betegség beoltás által —
tehát közvetlenül próbáltatott — hol a közlött
obdüh ragály — vagyis azon mérges anyag nem
minden kutyánál idézett elő veszettségi hatást.

De bár mikép vélekedjünk is ezen borzasztó
betegség felől, annyi áll: hogy a viziszony, a ve-
szettség mégis mindig ennek következtében jő elő.
(Lásd Vasárnapi Újság 23. sz. Biroy Béla orvos ur
czikkét: „A veszettség nem mese"). Épen azért
annak inditó okát, a marási sebet, bármily ki-
csinynek látszik is kezdetben, kicsinyleni, elha-
nyagolni, magát véletlenre bizni, nemcsak hogy
nem tanácsos, de nem is szabad; sőt az eddigi
átalános orvosi állítás szerint a kisebb seb mindig
veszélyesebb a nagyobb sebnél — a mint a jelen
gyászos eset is mutatja, a hol egy kis kölyök
kutya csak is kis harapást tehetett, mégis bekövet-
kezett a viziszony, s a szerencsétlen halál. Mert a
nagyobb harapásnál nagyobb lévén a seb, követ-
kezésképen nagyobbnak kell lenni a vérfolyásnak
is, mely által a ragályos méreg a testből előbb
elvonatik mint a kisebből, mely tán nena is vér-
zett, nem is genyedett. Azonban ennek ellenke-
zője tűnik ki dr. Lorinser állítása szerint, a ki
épen „a marási sebek orőszakos izgatásának tulaj-
donítja a baj veszélyességét " A jelen esetnél
mondhatom — a g e b m eg nem volt érintve, mégis
a veszettség kitört.

Mily kívánatos volna tehát ránk vidékiekre
nézve — a hol épen oly gyakoriak ily szerencsétlen-
ségek — hogy addig i8 mjg a z annélkül is nehezen
kapható orvosi segély igénybe vétethetnék, bizo-
nyos útmutatással bírnánk, melyhez ily eseteknél
tudnók magunkat alkalmazni. Bizonyosan ez volt
czélja Pajor István urnák is egy pár év előtt, a ki
egy ily népszerű munkára némi jutalmazási dijt

kezde alapítani. Kár hogy ezen üdvös eszme fel
nem karoltatott!

Addig is tehát, mig ezen ügy tisztába hozat-
nék, legczélszerübbnek tartom, a régi gyógyítási
mód mellett maradni, mely eddig legjobbnak bi-
zonyult. Tudniillik: a megtörtént szerencsétlen-
ség után rögtön a bőrhely — legyen a seb kicsiny
vagy nagy, — orvos eljöveteléig langyos vagy
hideg vízzel,lúggal teljesen kitisztittassék.Később
választó viz, mész vagy hamuzsirból és vizből
készült pép tétessék az emberi sebre s azzal
borongattassék. A további műtét ugy is az orvos
teendője.

Végre ily eseteknél némely előítéletekről kell
még említést tennem. Ugyan is ugy tapasztaltam
ez alkalommal, hogy mind azok, akik a beteg kö-
rül forgolódtak — a mint megtudták a betegség
mivoltát, azon hiedelembe estek: hogy ők is ha-
sonlólag elkapták a bajt. A mi nem állhat, mert
erre a ragálynak közvetlen érintése kivántatik.
Továbbá azon balvélemény, mintha a megmart
kutya szőrének kinyiratása s annak égetett hamu-
val behintése elégséges biztositék volna; szintén
nem áll, mert ez inkább kuruzsolás. Valamint az
sem állhat, hogy az orvosok, utasításuk szerint ily
eseteknél mákony által vetnek véget a veszett em-
ber kínjainak, mert azok feladata utolsó perczig
a beteg megmentésén működni, még akkor is, ha
bizonyosan tudják, hogy minden veszve van.

Dy - K.

Szakács-készitmények
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem lakadalmán lf>'íf>-

Régi penészes iratokon gyakran sok érdekes
dolog van följegyezve. Az alább közlött készitmé-
nyek Szakács Ferencz német szakács müvei, ki
azokat Bethlen Gábor lakadalmára készítette. A
tárgyak, mint feljegyezve vannak, sorban egymás-
után s az eredeti irmodorral közölteinek.

„Három kősziklák, ketteje öregh, egyik ki-
czin, mindenfele allatokkal rakva. 3 torony bas-
tjakkal különkülön forma Papirossakból czinál-
tak. 3 históriákból talált accidentiak külön forma.
4 njari kertek külömbkülömbféle vadakkal es ke-
pékkel meghrakva, külön formán. 12 apró Orosz-
lánok. 20 Elephantok merő viaszból. 12 tengeri
ezudak leanjok es Aezonjok viaszbó'. 13 páva
viaszból. 13 Sz. György kepei viaszból. 12 Sar-
kanj. (sárkány) 14 mezítelen tengeri emberek 15
nemet ember forma, farsang kepén. 20 ketfejü
Sasok, Czaszar czimere rajtok. 18 korsó majorant
szekfü virágokkal rakva. 12 Actian, kiknek az
fejők szarvas, az dereka ember. 11 Vadasz puska-
sok zöldben. 15 Fortunák lobogókkal. 11 szere-
czen Aszonjok. 11 másfele Fortunák. 15 fejér
Pellikanok. 11 Angjalok. 16 apró tengeri ezudak.
6 fejér Hattju. 2 fejér lo. 2 fejér Oroszlán. 17
másfele tengeri ezudak. 11 Cupido gyermeke. 15
Sz. Janoa képe. 15 lovasok fegyverben öltözve.
11 mas renbeli aszonj formák. 12 székben ülö
Herczeg kepék. 11 apró tevék. 12 erdei kanok.
18 apró erdei vadak. 9 vesztegülő Oroszlánok, az
ő Felsége czimere rajtok. 15 lo fejek. 14 szarvas-
fejek pastetomra valók. 32 darab nehanjfele apró-
lek vadak es egyebb allatok. 503 gyümölcsfák
magasak négy fele gyömölczel, bisalmaval, dióval
spanyol megyei rakva.

Ezek mind viaszból vadnak felallatva.
Tészta mivek következnek.

10 fenállo Pávák, pastetomban tollason. 125 In-
diaj Tjukok Pastetomban az boré tollason fen
alva. 123 Fajtjukok Pastetomban. 125 kappanok
Pastetomban tollason. 125 Fogolj madár Paete-
tom. 125 Njul Pastetom. 150 pastetom eöz husbol
ket kepén. 125 szarvas pastetom. 126 ezuka pas-
tetom." Közli Milesz Béla.

Egyveleg.
•* (Batthyány Apraxin Júlia) grófnő, ki

mint irónő, színésznő és a budai népszínház párt-
fogónője egyaránt ismeretes nálunk, fölhagyott
színészi ábrándjaival, s a kath. vallásra áttérvén,
— apácza lesz.

"* (Magyar ember Kairóban.) Végre is alig
van a föld kerekségén oly hely, a hol magyar
ember meg ne fordulna. Kairó fő-utezájában, hol
a legszebb európai s arab boltok vannak, neve-
zetes egy Suba nevű szegedi születésű iparos
boltja, kinek üzlete jól foly, s nála a magyarok
találkozáshelye van. Ez ember, mint mondják, a
múlt évben a mekkai zarándokcsoportban többe-
ket talált, kikkel magyarul beszélhetett, mert

nyel vöket, kevés eltéréssel megérthette. Ex ős
magyarok utódai Turkestanban, az Arai tó korul
laknának.

•* (Hatalmas sörivó) Egy müncheni serfőaő
fogadott egy bécsi borkereskedővel, hogy egy ül-
tében megiszik egy akó bajor sört. A fogadás
megtörtént a serfóző részéről 150 frtig, a borke-
reskedő részéről pedig 10 akó magyar borig. A
sörivás eme óriás munkáját ebéd után egy órakor
kezdte meg a müncheni s estig elfogyasztotta
szép csöndesen, a nélkül, hogy valami baja lett
volna; ezután egész nyugodtan ment a közelebbi
kávéházba s egy „feketét' rendelt. A kitűnő em-
ber neve Scharinger Ferencz.

** (A pápák életkora.) Május 13-kán ünne-
pelte IX. Pius pápa 73-dik születésnapját, s jun.
16-kán volt 20 éve, hogy a pápák székén ül. A
259 pápa között csak nyolez uralkodott hosszabb
ideig, mint IX. Pius eddigelé. Sz. Péter uralko-
dási idejét 25 évre teszik. VI. Pius 24, VII. Pius
23 évig uralkodott. Átalánosan azt hiszik, hogy
a mostani Pius legtovább fog uralkodni a kilencz
Pius között.

** (Egö hajó a tengeren.) A velenczeieknagy-
szerű látvány tanúi voltak jun. 11-én este. Az
„Eurichetta" hajót, mely Corfuból olajjal és szap-
pannal megrakodva tért vissza, a dalmát partok-
nál vihar érte utói, mely borzasztó jéghullással és
villámlással dühöngött. A villám a főárboezba
ütött, a nélkül, hogy a hajón észre vették volna;
csak több óra után éreztek kellemetlen szagot, s
csak későn vették észre, hogy a villám felgyúj-
totta az olajat. Már közel voltak Velenczéhez ek-
kor, s a kapitány mindent elkövetett, hogy a
kikötőt elérhessék, azonban a kormány eltört.
Csak a ,,Lidó" hajó matrózai ügyességének kö-
szönhetni, hogy az „Eurichetta" kapitánya, 11
matróza és 2 utasa szerencsésen megmenekültek.
Az égő hajóból szétfolyt a tengerre az olaj és fel-
olvadt szappan, és oly nagy lánggal égett, hogy
este egész Velencze vérvörös fényben úszott.

** (Alexandriában cholera ütött ki,) s nagy
számmal ragadja a sirba áldozatait. A ragályt a
mekkai zarándokok hozták magukkal, kik ott az
idén rendkívüli számban gyűltek össze.

** (Az arab és angol ló közti különbség.)
Kairóban közelebb Hal Lm herczeg és egy Ross
nevű angol fogadtak, hogy az arab, s viszont,
hogy az angol ló kitartóbb. A herczeg egy ,,A1-
sis8a" nevű m ;nt állított elő, az angol egy ,,Beeh-
mut" nevű paripát s a herczeg 1000 f. sterlinget
tett 100 font ellen. Gazella-vadászaton akarták a
lovakat megpróbálni ; a melyik kidől, az vesztes
lesz, s addig nem pihennek, mig egyik ki nem dől.
Első nap megkezdték a hajszát; fölvertek egy
gazellát s mindkét ló egyenlő könnyen repült a
puszta homokján, hogy a gazellát vágtatva elfog-
ják. Estefelé a „Beehmut" összerogyott, az oda
érkezett állatorvos állítása szerint — halálos fá-
radság következtében. ..Alsissa" ugyanazon vadá-
szatot három napig folytatta. A herczeg zsebre
rakta a 100 font sterlinget.

— (A föld vasutainak hosszúsága.) A föld
készen levő összes vasutainak hosszúságát 15,267
geogr. mérföldre becsülik. Ebből Európára 7630
mérföld (49,98%) esik, miben Angolországnak
1608 mérföld, Skocziának 315 mérf., Irlandnak
289 mérf., Francziaországnak 1304 mérf., Porosz-
országnak ugyanennyi, Ausztriának 730 mérf., a
többi Németországnak 686 mérf., Spanyolor-
szágnak 308 mérf., Olaszországnak 297. mérf.
Oroszországnak 290 mérf., Belgiumnak 203 mérf.,
Sveicznak 127 mérf., Hollandnak 65 m r̂f., Svéd-
országnak 61 mérf., Norvégiának 13 mérf., Dá-
niának 55 mérf., Portugalliának 17 mérf., Török-
országnak ugyanannyi része van. — Amerikának
7236 mérföld (47,40%) vasútja van. - Ebben
az unió államai 4737 mérfölddel, a szövetséges
államok 1859 mérfölddel, Canada 387 mérfölddel,
Uj Braunschweig 37 mérfölddel, Uj-Skóczia 21
mérfölddel, Mexikó 4 mérfölddel Kuba 10 6
mérfölddel, Új-Granada 11 mérfölddel, Peru
ugyan annyival, Brazilia 23. mérfölddel, Chili 41
mérfölddel, Paraguay 2 mérfölddel részesülnek.
— Ázsiának 299 mérföld vasútja van, és ex
mind Indiában létezik. — Afrikának 36 mér-
föld vasútja van, miből Egyiptomra 30 mér-
föld és a Capföldre 6 mérföld esik. — Ausztrá-
lia 66 mérföld vasúttal bir. Ebből Viktoriatarto-
mányra 39 mérföld, Uj-déli Walesre 27 mérföld
esik. — Az első helyeket tehát az északamerikai
unió, Angolor3zág, Németország Ausztriával
együtt, és Francziaország foglalja el. Az összes
építési költségeket 3100 millió forintra becsülik.
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Irodalom és művészet
— (Az uj sajtórendszabály.) Heckenast Gusz-

táv kiadó-hivatalában Pesten megjelent és kap-
ható: „Külön függelék az ideigl. törvénykezési
rendszabályokhoz. Ideiglenes sajtórendszabályok."
(Tartalom: 1865. június 8-ki k.kir. Jeirat. — Biró-
sági utasitás.— 1852-ki sajtérendtartás. — Hitiles
kiadás. — Nagy 8-rét. (46 lap.) Borítékba fűzve
40 kr. Postán küldve 50 kr.

** (Jeleseink arczképei a múzeumban.) A ma-
gyar festészek, hír szerint egy derék eszme meg-
valósításán működnek; azon, hogy a haza kitűnő
fiait a múzeumi képcsarnok számára minden
anyagi jutalom nélkül arczképezzék, s az utókor-
nak teljes hűségben adják át azok vonásait, kik
bizonyára egy későbbi kornak is tisztelettárgyai
lesznek. Az emiitett lelkes festészek közül Székely
Bertalan Arany, Deák és b. Eötvös arczképeire
vállalkozott.

** (A magyar mágnások életrajza és arczkép-
csarnokából) a hatodik évfolyam is megjelent No-
sedánál, díszes kiállításban. A fűzet, melyet
Vereby Soma állított össze, a következő magyar
mágnások arczképeit és rövid életirását tartal-
mazza: b. Vécsey Pál, gr. Dessewffy Ferencz,
gr. Majláth Antal, b. Vay Alajos, gr. Csáky Ru-
dolf, gr. Szapáry Gyula.

**(Szerdahelyi színtársulata,)mely az alföldi
nagyobb városokban fog tartani vigjáték-előadá-
sokat, a következő tagokból állott össze: Prielle
Kornélia, Niczkyné, L. Prielle Emília, Hube-
nayné; továbbá Szerdahelyi, Dózsa, Tóth Jenő,
Dráguss és Temesvári. Körutjok következőleg
van megállapítva: Kecskeméten július 1-én, Ara-
don 8-án, Makón 15-én, Szegeden július 20-án
kezdik meg előadásaikat, s e körutat Debreczen-
ben fogják bevégezni, hol 27-től 31-ig játszanak.

Egyház és iskola.
** (Kinevezett iskohii felügyelő.) Dr. Vancsa

János, a nagyváradi görög-kath. székes-káptalan
kanonoka, a nevezett egyházmegye iskoláinak
felügyelőjévé neveztetett ki.

** (Iskolai alapítvány.) A Tárnokban elhunyt
Gáspár Vilmos fiatal orvos 2000 forintnyi alapít-
ványt tett, melynek kamatja minden valláskü-
lönbség nélkül érdemes zalamegyei tanulónak
adatik ki. Az ösztöndíjra érdemesítendő tanuló
kinevezési jogát Deák Ferenczre bizta a hagyo-
mányozó, ennek halála után pedig az alapitvány
Zalamegye közönségének felügyelete alatt áll.

•• (A kecskeméti fb'tanodában) e folyó tanévet
bezáró vizsgálatok jul. 20-tól 30-ig tartatnak, és
pedig jul. 20—23 javitó és magán vizsgák; 22 és
23 írásbeli, 28 ée 29 a szóbeli érettségi vizsgák;
25—27 a gymnazialis, 24 és 30-án a jogi osztá-
lyok vizsgái, és a zár ünnepély. A vizsgálatok
mindvégig két külön bizottság előtt folynak.

** (A szegedi fögymnáziumban)az érettségi
írásbeli vizsgálatok juliushó 3. 4. t$s 5-én tartat-
nak, a szóbeliek pedig július 24-én veszik kezde-
tüket. — A magán-vizsgálatokra július 13., 16.,
20. és 27-ke van kitűzve. —

** (A kis-kun-halasi helv. hitvallású hat
osztályú gymnáziumban) a jelen iskolai évet bezáró
nyilvános vizsgák JUIÍHS 26-án tartatnak, 27-én
pedig az újonnan szervezett gazdászati iskola nö-
vendékei mutatják Tói emléleti s gyakorlati téren
szerzett előmenetelüket; mikre az érdekelt szülé-
ket, átalában a nevelésügy barátait, tisztelettel
meghivja a tanügy-bizottmány nevében — Csonté
Lajos e. i. igazgató tanár.

Ipar, gazdaság:, kereskedés.
S (A pesti lóversenyek.) A pesti lovaregylet

elhatározta, hogy a pesti tavaszi versenyek jövő
1866. évtől kezdve mindig máj. első felében, tar-
tassanak, — de sohasem e hó 10-ke előtt s nem 16-
dika után. — Az i(je; ó'Szt versenyek pedig
okt. 15. és 17. napjaira vannak kitűzve, a követ-
kező rendben: Az elsii nap, vasárnap október 15-
dikén délután 3 órakor 1. „Vándorló urlovar tét-
verseny" Egyleti díj, 150 ft. 2. „Császárdij" 100
arany. 3. „Pesti dij" 1500 ft és 20 arany; adják a
pesti lakosok 1864-tői 1869-ig hat évre. 4. „Esz-
terházy dij" 500 ft. — Második nap, kedden, okt.
17-dikén délben 12 órakor. 1 „Császár dij" 100
arany. 2. „Vadász-verseny" 3. „Vándorló ivadék-
verseny." 4. „Eladó verseny". Egyleti dij 400 ft.

/ (Uj gözmalmi vállalat.) „Concordia" czég
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alatt Gozsdu Manó, Wodiáner Albert és többen
gőzmalmi részvénytársulatot akarnak létrehozni
s e czélra az engedélyért már folyamodtak. Az
alakulandó társulat czélja Pest város területén
építendő gőzmalom felállítása által a lisztnek,
mint áruczikknek kivitelét, mely államgazdászati
szempontból hazánkra nézve a gabona kivitelénél
sokkal előnyösebbnek mutatkozik, gyarapítani és
előmozdítani. — A társaság ezer darab 500 ftos
részvényt bocsát ki, mely részvényszámhoz az
alapítók 250,000 ftnyi tőkével járulnak, a hátra-
levő 250,000 ft vagyis 500 db. részvényre nyil-
vános aláírás nyittatik, és ilyformán 500,000 ft.
képezi a társaság alaptőkéjét.—A vállakt ügy-
vezetése az első három évben mütani és keres-
kedelmi szakértők közreműködésével az alapítók
közül választandó bizottmány által lesz veze-
tendő. — A vállalat 30 évre alakul.

/> (Az első vásár Irsán) ez évi jun 19-ikén
tartatott meg nagy népmulatsággal s tréfás ünne-
pélyességgel összekötve. Három magas fenyőt ás-
tak a földbe, tetejökön jutalomtárgyakkal t eag-
gatva a fölkuszók számára. Az elsőre, melyen
egyebek közt az irsai csizmadiák remek csizmája
volt, egy nagykátai legény kúszott föl; a másik
kettőről írsai ügyes kuszók vitték le a jutalmakat.
Ezt követte a lófuttatás, melyben egy pusztai
csikós, tettetett hátramaradása daczára, első érte
el a czélt. Mulatságos volt a szamárfuttatás is,
melyben kivált egy hátra maradó juhász okozott
derültséget azáltal, hogy az állatról leszállván,
Petőfiként „nagyot ütött botjával a szamár fe-
jére." Gyalogfuttatás is volt. Mindezen verse-
nyek jutalmait a jelenlevő közbirtokos és vidéki
urak adták össze. Maga a vásár igen népes volt s
a jövőre elég biztatólag ütött ki. A legközelebbi
vásár szeptember 3-ikán lesz.

^ (A szarvasmarha-tenyésztés hazánkban)
mennyire csökkent, kétségtelen adatok mutatják.
Negyven év előtt 5—6 annyi szarvasmarhát haj-
tottak ki hazánkból mint ma; s ma két annyit
hajtanak be hozzánk külföldről, mint 40 év előtt.
1827-ben kivitetett a külföldre Magyarországból
122,593 db., behozatott a külföldről 30,895 db.
marha. — 1863-ban, nem lévén többé Magyaror-
szág az ausztriai tartományoktól sorompókkal
elválasztva, nem lehet tudni, hogy hazánkból kü-
lönösen mennyi, de az összes ausztriai birodalom-
ból 35,900 darab hajtatott ki, míg be 62,130 db.
hozatott. Ha már most fölveszszük, hogy a kiviteli
marhakereskedésben Gallicia és Bukovina milyen
szerepet játszanak, a 35 ezer darab kivitelből
Magyarországra alig fele fog esni. A szomorú
közgazdasági viszonyoknak ez is egyik Bzomoru
bizonyítéka.

Ji (A Tiszaszabályozás által mentesített föl-
dek), mint tudva van, felsőbb rendelet szerint
15 évi adómentességben részesültek; azonban több
oldalról s végre a tiszaszabályozó-társulat nagy-
gyűléséből is panaszok tétettek, hogy e rendelet a
pénzügyigazgatóság által figyelembe nem vétetik.
— E panasz felterjesztése folytán a napokban a
helytartótanács elrendelte az ilynemü panaszoknak
megvizsgálását és tárgyalásba vételét, de csak
azon föltétel alatt, hogy az illető földbirtokosok és
községek ezen irányban kivételesen három hó le-
folyta közben a helybeli adófelügyelőségnél mind-
azon földrészleteket(Grund-Parzellen)külön-külön
kimutatni tartozzanak, hol ilyetén hiányok előfor-
dultak. Eszerint a 15 évi adóelengedésben a ti-
szai árterületekhez tartozó mindazon földrészletek
részesittetni fognak, melyek a telekadó ideiglenes
behozatalakor bebizonyithatólag semmikép sem
használatiak, s az azóta létesített védeszközök
következtében haszonhajtókká váltak. Ellenben a
mélyebb fekvésű földek csak időnkint lehetséges
használatának figyelembe nem vétele miatti pana-
szok csak annyiban fognak tárgyalásba vétetni, a
mennyiben feltűnő tulterheltetés esete forogna
fenn. Az illető földbirtokosok és községek erre
vonatkozó folyamodványai az illető adófelügyelő-
ségnél legfölebb aug. 15-ig okvetlen benyújtandók,

x* (Az ungvári gazd. egylet által rendezett
ló- és ekeverseny) június 19-én nagy részvét mel-
lett ment végbe. Az ekeversenyen 37 versenyző
vetélkedett, tehát csaknem két annyi, mint a múlt
évben.

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

szeti, törvénytudományi és történeti osztályának
jun. 27-ikén tartott ülésében Hunfalvy János 1.

tag „Magyarország légmérséki viszonyairól" érte-
kezett. Adatai alapján értekező kimutatja, hogy
hazánk hősége nagyobb, mint azt földirati fekvé-
sénél fogva megilletné s e többlet 0.76°— 4.36°R.
között váltakozik. Magyarország tele és nyara
továbbá a legellentéteeb arányt tünteti fel. Mig
telünk oly hideg, mint északi Németország, Hol-
landia, sőt Norvégiáé, a nyár forrósága vetekedik
déli Németország, Francziaország, Spanyolor-
szág, sőt Portugallia nyarai torróságával. A leg-
melegebb pont Fiume, a leghidegebb Borszék és
Árva. Értekező sok érdekes adatot hozott föl ha-
zánk egyes vidékei hőmérsékéről is, összehason-
lítva azokat az egy fok alatt fekvő külföldi váro-
sok hőmórsékével. Ez értekezést a meteorológia
barátai nagy érdekkel hallgatták. — Az összes
ülésben a titkár előadá azon meghivó jelentést,
melyben a magyar orvosok és természetvizsgálók
pozsonyi nagygyülésökre az akadémia tagjait
meghívják, minek következtében határoztatott,
hogy a nagygyűlésen résztveendő akadémiai
tagok, mint egyéb években, a titkárnál lesznek
szívesek jelentkezni, s az akadémia ezek neveit
igtatja be, mint a nagygyűlésre küldendő akadé-
miai küldöttség tagjaiét, az e meghívóra adandó
válaszában. A küldöttség elnöke a résztvevők
köréből fog választatni.

** (A magyar orvosok és természetvizsgálók
XI. nagygyűlése) Pozsonyban aug. 28-án kezdő-
dik, s sept. 2-án végződik be. A tagok beiratása
aug. 25., 26- és 27-ik napján történik Pozsony-
ban. — A vasutak s a dunagőzhajózási társaság
a gyűlésre utazó tagokat fél áron fogják szállí-
tani, s azok, kik e kedvezményt igénybe venni
akarják, szükség, hogy igazolási jegygyei is el
legyenek látva, melynek elérése végett aug. 20-ig
bérmentes levélben a társulat titkárához, dr.
Rózsay Józsefhez, forduljanak. A tagok 5 ft. be-
iratási dijt fizetnek, s ingyen lakással lesznek
ellátva, és részesülnek a tagsággal járó minden
kedvezményben. — Aug. 27-én lesz az első tár-
sas összejövetel. A gyűléseken előadások minden
művelt nyelven tarthatók. Ez alkalommal gazda-
sági és művészeti tárlat is lesz, s több kirándulás
van tervben.

Mi újság?
** (A fővárosi köröket,) a hazafiak keblét,

élénk izgatottságban tartják a közelebbi uj válto-
zások, mert 0 Felsége atyai intézkedéseiben a
nemzet reményeit valósuláshoz közelegni látják.
Ő Felsége jun. 26-ikán kibocsátott legmagasb
kézirata szerint gr. Zichy Hermán, valamint gr.
Nádasdy Ferencz kanczellár hivatalaiktól föl-
mentetvén, magyar udvari kanczellárrá Majláth
György neveztetett ki. Ez örvendetes események-
ről bővebben szólnak a „Politikai Újdonságok."

** (A visegrádi kirándulás,) melyet a múlt
vasárnap a budapesti dalárda és a tornaegylet
közösen rendeztek, sokáig kedves emlékű marad
mindazok előtt, a kik benne résztvettek. Reggel
7 óra tájban mintegy 600 kiránduló volt együtt a
„Hildegarde" gőzösön, melynek fedélzetén a ka-
tonai zenekar és a dalárda fölváltva tartottak elő-
adást. Megérkezvén oda, hol a királyi várromok
komoly méltósággal tekintenek le a Dunára, a
társaság nagy része nemzeti zászlóval a „szom-
széd" Lepencze-völgybe indult, de a hová eljutni
kemény tornagyakorlat volt a hosszas sétához nem
szokott lábaknak. A gyönyörű pázsiton a torná-
szok mulatságos mutatványai derültségbe hozták
a kedélyeket, de a Lepencze-völgy emlékén leg-
tovább mosolyognak a dalárok, a kiknek sok
összhanggal énekelt dalába, egy a völgyben le-
gelésző füles, nem épen oda illő áriákat ve-
gyitett. — Ebéd után a Migazzi-kastélynál újra
kezdődtek az érdekes tornagyakorlatok. Leg-
érdekesebb volt azonban a gyalogverseny, mely-
nél az első jutalmat Scháffer J.f a másodikat
Körmendy Imre, a harmadikat Frank Frigyes
urak nyerték. A jutalmakat sorshúzás utján föl-
kért szép hölgy bizottmány osztotta ki. Ezután
vidám fesztelen tánczmulatáág kezdődött, hol a
fővárosi ifjak a verőczei pórleányokat is megfor-
gatták ; de a permetező eső ennek hamar véget
vetett, s a hajó visszaindult. Itt a vidám társalgás
közben még inkább fólderültek a kedélyek, s mie-
lőtt a hajót elhagytuk volna, a tornászok nevében
Matolay Elek ur lelkes szavakban mondott köszö-
netet a jelenvolt nőknek, a kik e kirándulást
mogjelenésökkel oly feledhetetlen emlékűvé tenni
segítettek.
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Melléklet a Vasárnapi Újság 27-ki számához 1865.
** (A Vörösmarty szobor.) Tudva van, hogy a

Székesfehérvárott felállítandó Vörösmarty- szobor
javára sorsjáték terveztetett, de ez nem nyerte
meg a hatóságok helybenhagyását. Az illető bi-
zottmány tehát a szobor javára bált rendez, s
minthogy bizonyosan sokan vannak, kik e bálon
nem lehetvén jelen, a Vörösmarty-szobor hoz mégis
némi adománynyal szeretnének járulni, tudatjuk,
hogy ily báli részvényjegyek Pesten a magyar
tud. akadémia titkári hivatalában 1 ftjával kap-
hatók.

** (Becses pénz gyűjtemény) kerül valószínűleg
a nemzeti múzeum birtokába : Edelspacher tábor-
nok gyűjteménye, mely 11,720 arany- és etüst-
pénzből áll, s ezek közt 7000 görög és 600
római pénz van olyan, melyekből példányok nem-
csak nálunk, de még külföldi muzeumokban sem
mindenütt találhatók.

** (Az első magyar daltársulat,) Bakonyi
igazgatása alatt, vidéki kőrútjából ismét Pestre
érkezett s jelenleg a Beleznay-kertben tart elő-
adásokat.

*• (A magyar daltársulat Váczon) nagyon
gyenge fogadtatásra talált. Mint levelezőnk írja,
a Bakonyi igazgatása alatt álló első magyar dal-
társulat , mely ügyes és mulatságos előadásaival
az ország oly sok városában mindenütt kedves
emléket hagyott maga után, Váczon jun. 24 és
25 napjain tartott előadásokat, de oly csekély
számú közönség előtt, hogy a jövedelemből leg-
szükségesebb kiadásaikat is alig fedezhetek.

** (A szombathelyi színkör megnyitása) jun.
7-dikén történt meg nagy ünnepélylyel. Az egye-
sek áldozatkészségéből létrejött egyszerű de
csinos színkör tájéka a megnyitás alkalmára di-
szes kertté volt alakítva. Taraczkdurrogások hir-
dették az előadás kezdetét, mely Kölcsey hymnu-
sával nyilt meg, elénekelve az összes szini sze-
mélyzet által; ezután a „Bibor és Gyász" czimü
drámából Béla király koronáztatása következett,
utána „Férj az ajtó előtt" czimü operetté, végre
Erdélyi József „Villám Bandi" népszínművének,
„Leánykérés falun" 2-dik fölvonása, és az egé-
szet egy görög fénynyel megvilágított allegóriái
képlet „Árpád a hon alkotó" fejezte be, mely
alatt a szini személyzet a Rákóczy indulót éne-
kelte. Mindezt Bényei ügyesen szervezett társu-
lata adta elő, mely legnagyobb részt az egykori
budai népszinház legkiválóbb tehetségű tagjaiból
áll. — Az előadás után egy kis társas lakomára
gyűltek össze a meghívottak, a melyet a fiatalság
tánczczal fejezett be.

** (A győri színházat) a jövő téli idényre
Szabó és Philippovich színigazgatók nyerték el.

** (A nádor-utczai nagy Osvaid-házat,) mely-
ben jelenleg a Frohner-szálloda van, a „Pannó-
nia" viszontbiztosító-társaság vette meg. Kedvező
hir lehet a részvényeseknek, mert belőle a tár-
saság virágzó állására lehet következtetni.

** (A gyakori tüzesetek) folytán a helytartó-
tanács egy körintézvényt küldött szét az ország
törvényhatóságaihoz, s abban köteleségükké teszi
az előjáróknak odahatni, hogy a tüzrendőrséget
— a hol csak lehet — meghonosítsák, s a vagyon
biztosítási hajlamot ébren tartsák a közönségben.

** (Csodaállat.) Hajdu-Nánáson egy hizott
sertésnek oly malacza lett, mely négy füllel, nyolcz
lábbal és két különálló hátsó részszel jött napvi-
lágra. Mint tulajdonosa állítja, még két óráig élt,
szopott és anyja nyomta volna agyon.

** (Templomrablás.) A szegedi nagytemplom-
ban június 25- és 26-ika közötti éjjel gonosz rab-
lás történt; istentelen kezek a nagy szentségtartót
három kehelylyel és két ezüst lámpával ellopták.
A kár összesen mintegy 1500 ftra megy. A tettes

ugy látszik nagyon ismerte a templom fölszere-
lését, mert a nagy lámpást, a mely nem volt ezüst-
ből, érintetlenül hagyta. A szegedi hatóság min-
den intézkedést megtett a rabló kézrekeritése
iránt, valamint a fővárosi kapitányi hivatal is ki-
adta e tekintetben erélyes utasításait.

** (Névm agy árit ások.) Felsőbb engedély
mellett Horovicz Árpád pesti joghallgató „Hor-
vai"-r&, — Grumann Károly székesfehérvári lakos
„Rozgonyi"-r& változtatták vezetékneveiket.

** (Terhes vállalkozás.) Eperjesen egy fiatal
ember arra vállalkozott, hogy egy közönséges
állomásnyi utat 8 nap alatt egy lábon megtesz; az
első napon egy jó félmérföldnyi távolságra el is
jutott, de már másik nap alig haladt egy puska-
lövésnyire. Az eredménytől 300 ft. nyerése vagy
elvesztése függ.

** (Úrbéri ügyben barátságos egyezség.) Her-
czeg Eszterházy Pál derecskéi uradalmához tar-
tozó Zsadány és Méhkerék községek s a volt föl-
desuraság közt jun. közepén örök egyezség jött
létre, mely azon fölül, hogy a lakosokat teljesen
kielégité: egyszersmind a nevelés ügyének is
hasznára volt. Ugyanis, a volt földesúrtól Zsadány,
az egyház s iskola részére 40, községi czélokra
12 holdat,— Méhkerék községében ag. k. egyház
39, a község pedig 12 holdat kapott ajándokuL

** (Kossuth Lajos neje,) — kiről azahir szár-
nyalt, hogy Genuában meghalt, — még él, s csa-
ládjával együtt Turinban van. Bár veszélyesen
beteg volt, az ujabb hirek szerint remény van fel-
gyógyulásához.

** (Öngyilkosság.) Tápió-Szeléről írják
nekünk, hogy ottP. F. a ki máskép „szép szabó",
nevet viselt — mivel az ottani boltokban hamis
aláirással ellátott jegyekre, holmi apróságokat
néhány forint erejéig mások rovására vett fel —
jun. 26-án a község börtönébe becsukatván, más-
nap reggel, nadrágjáról lefejtett zsirórral, az ajtó
kilincsére felakasztotta magát.

** (Halálozás.) Gyalun Erdélyben a múlt
hónapban hunyt el özv. Lukács Ántalné. szül.
Domokos Sára, életének 86-dik, özvegysége 30-ik
évében. Elhunytán ötven unoka és hatvanöt má-
sodunoka hullatta könyeit.

Nemzeti színház.
Péntek, jun. 23. „Divatos beteg." Vígjáték

3 felv. Degré Alajostól.
Szombat, jun. 24. „Troubadour." Opera 4 flv.

Zenéjét szerzetté Verdi.
Vasárnap, jun. 25. „Két Barcsay." Eredeti

dráma 4 szakaszban, b. Jósika Miklóstól.
Hétfő, jun. 26. „Egyik sir másik nevet."

Franczia vígjáték, fordította Radnótfáy.
Kedd, jun. 27. „Észak csillaga." Opera 3 flv.

Zenéjét szerzetté Meyerbeer.
Szerda, jun. 28. „Don Caesar de Bazan."

Dráma 5 felv. Dumanoirtól.
Csütörtök, jun. 29. „Fra-diavolo" vagy „A

terracinai fogadó." Opera 3 felv. Zenéjét szer-
zetté Auber.

Szerkesztői mondanivaló.
7786. Pest. A „Portefeuille" főmunkatársának. E lap

hírét most halljuk először, annálfogva róla eddig se jó, se
rósz „viczet" nem mondhattunk. Valamely más lap szerez-
hetett ily érdemeket. Különben állandó friss egészséget
kívánunk!

7737. N. Mihály. Br. P. Az előfizetést helyreigazító
levelet vettük, s a fenmaradt 8 ftért a kívánt regényeket
legközelebb útnak indítjuk.

7788 Váez. K. S. Az uj kanczellár, Majláth György
ő excja arczképe s életrajza a Vas üjság 1861 évi másod
felében jelent meg.

7739. Pohorella. P. A szelvények megérkeztek s e
napokban a fenmaradt összeg meg fog küldetni. Petőfi
megtalált régi levelét s a többi kéziratot mielőbb igen
szívesen vennök.

7740. Markófalva. O. K. Az ujabb jegyzeteket kö-
szönettel fogadtuk. A többire csak az alkalmas időt
várjuk.

7741. Abrudbánya. P. F- A czim átírás megtörtént,
Az abrudbányai rajzokat kérjük, a mennyiben kiegészíté-
sül szolgálhatnak régibb közleményeinkhez.

7742. Dcbreczen. F. G-.-né assz. A szíves sorokért
köszönetet mondunk s örömmel jegyezzük fel e nevet be-
bizonyult őszinte jó barátaink sorába. Ha óhajtott szándé-
kainkat teljesíthetjük, e megemlékezés az első sorok egyi-
két fogja elfoglalni. Addig is szolgáljon zálogul őszinte
tiszteletünk e nyilvános kifejezése.

7748. Pest. O. L. A czikk jó, de csak később kerül-
het rá a sor. Az ugocsai közleményeket mielőbb bírni
óhajtanok, hogy a netalán szükséges rajzokról gondoskod-
hassunk.

7744. Köte-Gyán. Bátori Ferencz posta kiadó urnák.
Ugy értesülünk,hogy ön egy igen érdekes magyar régiség-
nek van birtokában Kérésünk az. nem volna-e ön haj-
landó, vagy nem látná közérdekűnek, ama régi tárgy raj-
zát és ismertetését lapjainkban közzétenni ? Néhány
régiségbuvárunk nem hagyott békét, mig e kérdést nem
intéztük önhöz — a mit bizonyosan nem fog ön rósz né-
ven venni.

7745. Téli napok. Későbbi időkre való, nem csak
tárgyánál, hanem iskolaszerű, fiatal kidolgozásánál fogva.
Majd később — mást, jobbat!

7746. Mohácson. Reményt ébresztő, de még töké-
letlen. _ _

— A „Vasárnapi Újság" régi évfolyamai: Az
irsai (Pestmegye) postahivatalnál kapható : Az 1856., 57.,
58., 69-ik évfolyam, bekötve 5 forintjával, — 1860-ik évről
első félév kötetlen 2 ft. 50 kr., — 1862-ik évről eUő félév
kötetlen 2 ft. 50 kr., — 1863., 1864-ik évről egészben,
kötetlen 5 forintjával.

Eladó: A „Vasárnapi Újság" 6 évfolyama (1859—64)
bekötve; kötetenkint 4 ft. Bővebb értesítéssel szolgál
D. Bíró Miklós Károlyfehérvárott.

Kerestetik: A Vasárnapi Újság 1854. és 1855-ik évi
folyama. Ajánlatokat elfogad e lapok szerkesztője.

SAKKJÁTÉK.
287-ik sz. f. — Mitcheson Vilmostól.

Sötét.

a b o d e f g
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

282-dik számú feladvány megfejtése.
(Lehner Zsigmondtól.)

Sötét.Világos.
1 V B 1 - C 3 Bb8-c3:A)
2. Hc2—b4 tetsz. sz.
8. He8—g7+mat.

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

Világos. A) Sötét.
1 d4-c3:
2. Hc2—e3 Fb6-e8:
3. He8—c7fmat.

HETI-NAPTAR.
Hónapi-és

hetinap
Katholikns és Protestáns

naptar
Görög-orosz

naptár
Izraeliták

naptára

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
Szomb

Július
A 4 Sarlós B A.' A 3 Ottó
Kornél püsp. Heliod.
Ulrik.pk,Berta Udalrik
Vilmos apát i Vilma. Sar.
Izaiáspróf. jEzHÍáspróf.
Vilibald pusp. | Eszter
Kilián püsp. Gillyén

Június (ó)
20 C 4 Moth.
SÍ Ju'ián
22 Özséb
24 Agrippa
24 Ján. szül.
25 Febron
26 Oávid rem.

Thamuz
8
9

10
11
12
13
14 Sabbath

N a p
hossza | Hfl

Éj
hossza

H o l d
kél | nyűg.

6. p.

16 53
16 52
16 52
15 50
15 49
16 48
16 46

8 10
8 11
8 12
8 14

5 43
6 85
7 22

6. p.

0 19
0 51

2 8'
2 57)
3 55

Holdfényvaltozádok. © Holdtölte 8-ín, 9 óra 45 perczkor este.

TARTALOM.
Hegedűs Sámuel (arczkép). — A vén harangozó. Vd*

rady Gu>stáv. - Költői ereklye Zrínyi Ilonáról. Thaly
Kálmán. — Utazás a mongol sivatagban (képpel). — A
koritniczai fürdő (3 képpel). — Múlt századbeli magyar
hősök. — Még néhány szó a veszettségről. Dy~ K. —
Szakácskészitmények. Milesz Béla. — Bgyveleg. — Tárház:
Irodalom és művészet. — Egyház és iskola. — Ipar, gaz-
daság, kereskedés. — Közíntézetek, egyletek.— Mi újság?
— Nemzeti színház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakk-
játék. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magytr-tttcza 1. •«.

i?: t!
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HIRDETÉSEK.

külegyetemi ösztöndíjra

ág. hitv. evang. hittanalók számára.
A Glosius Sámuel és Dánielféle alapítványt a pesti ág. evang. egyházban kezelő

bizottmány ezennel közhirré teszi, hogy külhoni egyetemeken tanuló ág. hitv. evang.
hitjelölt iljak számára a föntirt alapítványból több rendbeli, egyenkint 70 egyesületi
tallérból ezüstben (Vereinsthaler) álló ösztözdij fog a jövő 186*/«- tanévre kiosztatoi.

Az elnyerhetés föltételei ezek:
1) Magyarországi születésű (értvén az 1838. évbeli politikai területet) és ágost hit-

vallású legyen a folyamodó hittani jelölt.
2) Máris két évi hittani folyamot jól végzett legyen valamely magyarhoni protestáns

theologiai intézetben.
3) A magyar nyelvet tudományosan értse, és helyesen irja és beszélje, mely körül-

mény hiteles külön bizonyítvány által igazolandó.
4) Feddhetlen erkölcsi jellemü és jeles szorgalmú legyen.

Fölhivatnak ehhezképest külegyetemeken tanuló , vagy oda még csak kimenni
szándékozó mindazon ifjak, kik ezen minőségnek meg bírván felelni, egy ilyetén ösztön-
dijat a jövő 1865/6. tanévben külegyetemen élvezni óhajtanak, hogy a fönt 1—4. pontok-
ban megirt kellékeknek minden kétségen fölüli beigazolasára szolgáló, vagy eredetiben,
vagy hitelesített másolatban melléklendő tanodái és egyéb bizoayitványokkal ellátott
sájátkezüleg irt és aláirt kérvényeiket f. 1865. évi július 81-kei záridö előtt (melynél
később beérkező folyamodványok figyelembe vétetni nem fognak), bérmentve és lepe-
csételve alólirott bizottmány elnökéhez küldjék be.

Világosan ki legyen téve a kérvényben, hogy hová és melyik utolsó posta utján,
vagy mily külön czim alatt kivan a folyamodó a folyamodására hozandó határozatról f. é.
augusztus hó folytában értesittetni ?

A megszavazott ösitöndijat a díjnyertes ifjak nem a tanév elején, hanem csak an-
nak második fele kezdetén, miután bizonyítványaikat az illető egyetemen sikerrel töltött
első félévről, és egyszersmind a második félévre lett beiratásuk felől is (Frequentations-
Zeugniss und Anmeldungsbogen) a 70 db.ezüst egyesületi tallérról szóló sajátkezű nyug-
tájukkal együtt, elölegiisen beküldötték, fogják posta utján bérmentesen megkapni; mi
végre szükséges, hogy egyetemi lakásukat, nyugta beküldésekor, pontosan megírják.

A ki ezeu ösztöndijat egy évig már húzta: az a rákövetkező második évre is annak
élvezetében csak ugy maradhat mag, ha reá ujabban is érdemesnek tapasztaltatik; ha
továbbá már az első évben a hitvallási tanulmányokon kivül a philisophiát, bele értve a
philologiát s kivált az erköiestani philosophiát is, — szorgalommal tanulta, s a második
évben is tanulja; végre, hu magát előre is arra kötelezte, hogy a külegyetemen töltött
ösztöndíj ias két esztendő múlva a hazába térve, a pesti ág. hitv ev. magyar-német
egyházgyülekezet tanodájában — ha kivántatni fog — mérsékelt dij mellett egy évig
segédtanári hivatalt viselend.

Fölszólittatnak ezeo alkalommal mindazon ifjak is, a kik a tavali pályázat követ
keztében a most folyó 186*/j. tanév alatt ezen Glósius Sámuel és Dáuielfele ösztöndijat
már egy esztendeig élvezik, hogy, a menuyiben annak a jövő \86Vs- tanévre is (mint
másodévre) élvezetében megmaradni óhajtanak: ebbéli óhajtásukat a föntirt föltételek
teljesítése mellett szintén f. 1865. évi július Sl-éig alulirt bizottmányi elnöknek kérvé-
nyileg jelentsék be.

Különben minden ösztöndíjas ifjúnak kötelessége lesz azonnal, a mint az ösztön-
díjas tanévet az illető külegyetemen megkezdi, tehát bizonyosan még október hó vége
előtt, a maga ott-létéröl az alulirt bizottmánynak levélben jelentést tenni.

Kelt Pesten, a Glósius Sámuel és Dánielféle ösztöndijakat kiosztó bizottmánynak
1865. évi június 12-én tartott ülése határozatából. A b ; z o t t m á n y e l n ö k e

Fabiny Teofil s. k.
(Pest, főút S. sz.)

Görgci István s. k.
1188(3-3) biz. jegyző.

Hirdetmény.
A pesti ág. evang. egyház által kezelt

Glósius Artner alapítványból 52 l't. 50 krból
o. é. álló két ösztöndíj külföldi műegyete-
meken vagy rokon intézetekben mechanikát
vagy hydraulikát tanuló két ág. ev. ifjú
számára üresedésben lévén, ennek az 1865/6.
iskolai évbeni betöltésére a pályázat oly
értelemben hirdettetik, miszerint az ily ösz-
töndíjért folyamodók kérvényeiket az illető
bizonyítványaikkal ellátva f. évijulius 31-ik
napjáig küldjék be, az ösztöndij kifizetése a
külföldi müintézetbe lett felvételt igazoló
bizonyítványoknak beküldése után fogván
megtörténni.

Kelt a pesti ág. hitv. ev. egyháznak a
Glósius-Artner Karolina alapítványt kezelő
választmánya Pesten 1865-ki június 12-én
tartott üléséből

Fabiny Teolil s. k.
.. választm. elnök (lak. Pesten, fóut 3. sz.)

Görgei István s. k.
vál. jegyző.' 1186(3-3)

Hirdetmény.
Az oly hazai szűkölködő ág. hitv. ev. lel-

készek és gymnásiuníi avagy ennél felsőbb
tauodai tanárok részére, kik ebbuli hivatá-
suknak agg koruk vagy betegségük miatt
többé megfelelni nem képesek — fönálló
Glósius-Artner Karolinaféle alapitványból
60 és 100 osztrák forint között fokozható
évenkinti segulydijak közül kettó megürül-
vén: az ezeket elnyerni kívánók ezennel
felhivatnak, hogy egyfelől hivatali pályáju-
kat, másfelöl családi ús vagyoni körülmé-
nyeiket és egészségi állapotukat kitüntető,

az illető esperesük és egyházfelügyelőjük,
nemkülönben orvos által kiállított bizonyit-
ványokkal fölszerelt kérvényeiket az illeté-
kes fötisztelendő superintendens urak utján
aként küldjék be az alulirt választmányhoz,
hogy azok legkésőbb f. 1865. évi július 31-ig
alulirt választmányhoz az illető fötisztelendő
superintendens urak részéről még beküld-
hetők legyenek. A kérvényben világosan ki
kell tenni azon utolsó postát vagy különös
ezimet, melynek utján az illető kérvényező
a hozandó határozatról értesülni kivan

A pesti ág. hitv. evang. egyháznak a
Glósius-Artner Karolina alapitványt kezelő
választmánya Pesten, 1865-ki juuius 12-én
tartott üléséből

Fabiny Teofil s. k.
választm. elnök (lak. Pesten, főút 8. ez.)

István 8. k.
vál. jegyző. 1187(3-8)

Nógrád megyei
Szécsény mezőváros piaczterén 564. számú

tulajdon házában lakó

RAPAPORT MÓR
a t. ez. közönségnek ajánlja szolgálatait mint
közbenjáró ügynök, nevezetesen : tüz és jég
elleni, neua különben életbiztosítási ügyek-
ben a legjutányosabb dijszámitás mellett.
Úgyszintén mindennemű sorsjegyek, társas
részvények részletfizetése, valamint Ígérvé-
nyeknek Herzbarg A. ur pesti váltóüzlete
által kibocsátott eredeti ároni megszerzése
is általa eszközöltetik.

Ezeken kivül kiterjed közbenjárása köl-
csönök kieszközlésere földbirtokosok szá-
mára is, és minden ily nemű raegbiíásoknál
a lehetőleg legmérsékeltebben felszámított
dijjak követeltetnek. 1192 (2—2)

FORSTINGER Itt. ALBERT
ezennel köszönetét nyilvánítja a nagyérdemű közönségnek azon szives látogatásért,
melylyel a kigyó-utezában csaknem 20 évig létezett konyha-edény, sárgaréz-,
lakatosáru- és szerszám-kereskedését szerencséltette, egyszersmind ezenne
tisztelettel jelenti, hogy a

dorottya-utezai Wurm-udvarba
átköltözött. Tetemesen megnagyobbítva, magában foglalja ezeu üzlet a

HÁZGAZDASÁGI ÉS KONYHA-ESZKÖZÖK
Bl? első raktárát, "g^

melyben a gazdasszonyok a házi gazdaságnál és konyhában szükséges minden
eszközöket készletben találnak, e felöl az általam összeállított több száz rajzzal
ellátott árjegyzéket, mihelyest a sajtó alól kikerül, kedves gazdasszonyainknak
örömmel rendelkezésükre bocsátom, mely nevezetesen kiházasitási alkalomkor kedve-
sen fogadtathatik.

Ugyanitt van főraktára a jelesnek ismert Lotz-féle cs. k. szab. mángorló-,
mosó- és kifacsaró gépeknek, kézi szállítóeszközöknek, kötegpréseknek
stb. Raktára a Weisz János és üa bécsi cs. kir. szabad, szerszámgyárának;
továbbá a berudorti cs. k. orsz. szab. érczára-gyárból réz- és lakatoHáruk-
és alpacca-ezüst evöszerek, asztali és étszerek, talczák, gyertyatartók,
giraudolok, thea- és kávékészületeknck stb.

Ezen alpacca-ezüst, melynek átalában csak fehér érez (Alpacca) az
alapja, több évi használat és az ezüstréteg lekopása után sem lesz soha sárga vagy
vörös, miért is legelőnyösebbnek ismertetett el.

M9T" Cserébe ócska öntött- és pléhzománczozott edények, vörös- és
sárga-réz stb elfogadtatik. 1175 (3—4)

Az árulás nagyban és kicsiben.

Helyváltoztatásból eredt
LESZÁLLÍTOTT ÁRAK!

100 db. 8-ad levél-papir 100 db. hozzá-
való borítékkal:

„ ,, finom velin papírból — ft. 85 kr.
„ finomabb, erősebb . 1 „ —• „
„ legvastagabb angol

velinböl . . . . 2 „ — „
„ színes velin papírból 1 „ 80 „
„ zománezozott színes 1 ,, 80 „
„ rovatozott papírból — „ 90 „
„ gyááz-szegélylyel fi-

nom angol . . . 2 ,, 80 ,,
Dombor-nyomatásért csak 12 krajezárt

számitok, lehet szines nyomást 100-tól
80 krért hozzáadni, boríték nélkül pedig
a fentirt árak felével is olcsóbbak!!

Mérnök uraknak való mindennemű
rajzpapiros és eszközök, nevezetesen tus-
sok, ir-ónok, papírok stb.,ugyszinte gyer-
mekek használatára való rajzeszközök 90
kr., 1 ft. 50 kr., 8 ft., 4 fo. 50 kr. u. tov.

Különösen leszállított árakon :
1 szál spanyolviassz 10 kr., 20 kr., 30 kr.
1 font 45 kr., 60 kr., 80 kr., 1 ft. 20 kr.

1 levélmásoló gép tökélete-
sen használat alá, könyv-
vel, mindennel ellátva . 5 ft. — kr.

1 itczelegjobb fekete tinta,
a mi csak kapható . . — ,, 35 „

1 meszely —• „ 20 „
V» meszely — „ 10 „
'/« meszely — „ 6 „

1 akó 18 „ — „
Chablonok, vagy rézlemezbe vágott

mindennemű ékes és közönséges betűk
i5s számok fele áron kaphatók.

Ugyszinte albumok is végképeni ki-
árulásom által fele árban nálam kapha-
tók, vannak igen csinosak.

Aczél-pennákból 1 katulya, 140 darab
jó tollakkal 20 kr., 30 kr., 40 kr., 60 kr.,
80 kr., 90 kr., 1 ft., 60 kr.

Tollfogást, szépirói irány szerint ha-
tározó, és mindenkinek alkalmas haszná-
latára, — uj találmány — tollnyelek nők
és gyermekek részére elkerülhetlenül
szükséges; darabja 6 kr., 1 tucz. 60 kr.,
1 Gross 144 darab 4 ft.

100 darab látogatójegy dombor nyom.
80 kr., fekete kőnyomat 1 ft.

u. tov.
1 katulyával 20 kr., 60 kr., 1 ft. u. tov.

Levél- és rajztokok darabja 40 krtól egészen 5 frtig, ezek finom bőr kül- és
belszerkezettel.

Hólyag-papir penész ellen!
100db 3% hüv. átm. kerek. — ft. 40 kr. 24 kettős iv, 640 D hüv. . 2 ft. 65 kr.
„ „' 41/. „ ,, „ - „ 68 „ 1 iv belőle - „ 12 „
„ !, 6 „ „ „ 1 „ - „ 24 iv felenagy 1 „ 44 „

Ezen kerekek igen czélszerüek! 1 iv belőle — „ t> „
Isméd eladók rizma árban jutalmaztatnak nagyobb vételeknél.

A tck. városi közönségnek, különösen bíró és jegyző uraknak van szerencsém
tudomásul adni, miszerint ugy mint ezelőtt, most is bővitett udvari raktáramban,
és pedig tetemesen leszállított árakon, ugy mindennemű iró- és rajzeszközöket,
valamint mindennemű bizományokat, minden előfordulható községi szükségleteket
pedig a leggondosabban kielégitőleg eszközlöm és szállitom.

Ajánlom magamat kegyes figyelmükbe, és kérem uj helyiségemben e czim
alatt velem rendelkezni: , ,

Pest, Nagyhid- és bécsi-utezai családi ház, /is. sz.

nos (7-25) Haris Pál.
C3T Mindennemű rovatozott s nem-rovatozott irókönyvek bekötéssel

sgyütt nálam 25% olcsóbbak.

VALÓDI PAGLIANO-SYRUP,
Giiolamo Pag l iano florenczi profeszortól egyenesen ideszállitva,

különböző mennyiségben kapható:
a magyarországi főraktárban TÖSiÖK JÓZSEF

gyógyszerész urnái Pesten, király-uteza 7. szám alatt.
Egy eredeti üvegcse ára 2 ft.

U ^ Az ismételadók igen kedvező engedményben részesülnek. 1W2
E szörp tisztítja a vért, eloszlatja a megromlott nedveket megritkit

azokat, következésképen mindazok, kik e szörpöt h
gészségnek örvendnek E szörp sok oly betegséget

y 1 W
egromlott nedveket, megritkitja és m e&!*' l tJ*

azokat, következésképen mindazok, kik e szörpöt havonkint két napon át használjam, jo
egészségnek örvendnek. E szörp sok oly betegséget meggyógyít, melynél az orvosi szer
cfekély javulást eszközölt. 11W ^ l^J

Az atyák és anyákhoz, tanítókhoz, nevelékhez s lelkészekhez.
Az alulirt könyvkiadó-hivatal folyó évi jölius havában megindít

L rendkívül olcsó s czélszerüen elrendezett folyóiratot

GYERMEK

UJ HAVIjFOLYÓiulT 8 = 1 4 ÉVES MIMEV FELEKEZETI) MAGYAR FIUK ÉS LEÁNYOK SZÁMÁRA.
Ara egy-egy évfolyamnak, mely .12 havifttzetban, >gy-egy fiiuet 61 hasábon, legnagyobb negyedrét alakban,

200—250 a szöveg köze nyomott képpel s borítékkal jellátva, jelenik meg,

egész évre postai küldéssel csak 2 forint ausztr. ért.
Tartalmút az ifjúsági irodalom körében ismeretes legjelesb íróink jés magyar fordításban a külföldnek legjobb s legkitűnőbb müvei képezendik.
3BV~ Egyu tal az ifjúság barátit és írókat fölkérjük: hogy az alább következő programm értelmében folyóiratunkat dolgozataikkal s közleményeikkel

Aámogatni szíveskedjenek. Egy-egy nyomatott ivet 20 -30 fttal fogunk díjazni.

Felszólítás
a szülőkhez, nevelökhei:, tanítókhoz!

Az atyai s anyai szívnek saját gyermekénél mi lehet drágább e földön? A családfő
gondoskodása, az anya szeretete! vájjon ismer-e magasb és fontosb feladatot: a felser-
dülő gyermek nevelésénél s annak jövendő boldogságánál? Éá valóban

A gyermek jó és helyes nevelése jövőjének legbiztosb záloga, a legnagyobb jótéte-
mény, mit a szülék neki nyújthatnak.

Legszentebb kötelességünk tehát, a gyermeket oktatni, az élet küzdelmeire elö-
késziteni, 8 a jónak és értelmességaek inagvát fogékony kebelébe beoltani.

Az iskola egyik hathatós eszköz ezen szent, köt.-lesség teljesithetésére; de ép oly

A „Magyar gyermekbarát" tartalma.
Hogy ezen ifjúsági irodalmi válklatuokat mi módon szándékozunk elrendezni és

mily tartalomdús változatossággal kiállítani, eléggé látható a következő rovatokból:
1. Apró történetek, mesék és regék a gyermekek mulattatására s egyúttal

erkölcsi érzetők felélesztésére.
2. A gyermekkorra nézve könnyen felfogható rövid oktatások a népek

történelméből, különös tekintettel hazánkra.
3. Orbis píetus, vagy is a világ képekben. Ezen fejezetben a gyermekek-

nek a természet tárgyai, az emberi intézmények szóval és képekben adatnak
elö, hogy a gyermek mindazon tárgyakról helyes fogalmat és ismeretet nyerjen,
miket az Isten teremtett és emberi kéz, létesített.

4. Átalános hasznos ismeretek kátéja kérdések- és feleletekben.
*j y Y e j ^ i — n " I J 5 j^ arvermek jómagaviseletére vonatkozó erkölcsi mondatok és aranv

fontos, sőt tán még fontosabb a neveles, az oktatás es azon kepezes " " W e n a tíyermekimak. üdvözletek, köszöntések stb. *
gyermek otthon a szulek hazánál reszcsitteíik. - Ezen feladat megoldását ped.g * F l l k ifj
hathatósan elősegíti a jo, a választékos líjusagi irodalom.Hogy tehát a szülék s nevelők által az e részben régóta mélyen érzett szükségnek
eleget tegyünk; - miután - mit tagadni nem lehet — jeles és a mellett olcsó ifjú-
sági iratokban nagy hiányt szenvedünk, ezenuel egy ifjúsági folyóiratot léptetünk
•életbe e czim alatt:

„MAGYAR GYERMEKBARÁT."
E folyóiratnak fontos és nagy horderejű rendeltetése: honunk gyermekeinek a

a legolcsóbb módon mulattató s oktató és a mellett lelki és testi foglalkozásra
s gyakorlásra serkentő jó olvasmányt nyújtani, mely egyúttal rendkívüli olcsósága
által a legvagyontalanabb családoknak is lehetővé tegye, amá jótékony lelki élvezetben
gyermekeiket részesíteni.

,
* Foglalkozás az ifjúság szamara, tanítások s útmutatások, melyek által

Q K Y e r m e k e k k e p e s s é tétessenek, apró foglalkozások által egyszersmind hasz-
nos'dolgot is tenni, és az időt kellemes s egyúttal művelő és oktató módon
felhasználni.

7. Gyakorlatok az emlékező tehetség gyarapítására.
8. Gyermekjátékok link s leányok számára a háznál és künn a szabadban.
9. Talányok, rejtélyek és rébuszok a gyermek elméjének élesbitésére.
10. Szavalasi feladatok, tekintettel a gyermekek különböző korára, —

apró dalok, zenemüvek stb.
fpBF~ (Mindezen rovatok számos csinos képpel lesznek ellátva, melyek

száma évenkiut 2OO-25O nieiiend).
ÜSS"" A szerkesztőség az oktató czikkeket is oly mulattató és megkedveltető

modorban adandja elő, hogy a gyermekek az ismereteket úgyszólván játszva szerez-
hessék meg.

Midőn uj vállalatunk programmját ezennel előterjesztjük, ugy [hiszszük, hogy senki sem fogja annak,horderejét kétségbe vonni; Ifiszamithatlanok lévén a
gyermeki sziv és ész serkentésének következései, valamint elláthatlanok a lelki és szellemi művelődésnek előnyei. e-i--**- A I.

Felkérjük azért a családapákat és anyákat, a nevelöket, tanítókat és lelkész urakat, valamint mindazokat, kikre az ifjúság í. 0 1 0 1" orkodes bízva van, és
kiknek ezen aláírási felszólítás kezébe jut, hogy ezen vállalatunkat buzgóan felkarolni és körükben minél több előfizetőt gyűjteni szíveskedjenek. Minél nagyobb részvét
fog iránta mutatkozni, annál többet leszünk képesek tenni a tartalom és kiállítás érdekében.

Vajha ez irodalmi vállalatunk méltó elterjedést találna az országban és vajha ne hiányoznék az a gyermekek örömére egy magyar naznai sem!

,£ Hí ileckenasí Gusztáv, a

veszi kezdetét,
bekövetkező szünidőt

1. A „Magyar gyermekbarát" évfolyama mindenkor július hóban
azon hóban t. i., melyben az iskolagyermek a tanvizsgálatok után beköv
élvezi, és szorgalmas tanulása által hasznos ajándékot érdemel

2. A „Magyar gyermekbarát" évfolyama 12 havi füzetből áll, melyekből minden
hónap végével egy-egy füzet két nagy nyomatott ivén, 61 hasábon, képekkel ellátvas
fcoritékba fűzve jelenik meg.

Test, június 18 án 1865. 1

OJ-rl

Előfizetési föltételek:
3. Az előfizetési ár az egész évfolyamra, vagyis 12 füzetre csak 2 ft. — Az egyes

havi füzetek postán bérmentesen küldetnek szét.
4. Tiz előfizetési példányra gyűjtőknek egy tisztelet-példánynyal szolgálunk. -»
5. A czimeknek, melyek alatt a füzetek szétküldendők, pontos följegyzését,

valamint
6. Az előfizetési pénzek bérmentes beküldését kérjük.

„Magyar gyermekbarát" kiadó-hivatala
(egyetem-uteza 4-ik szám).
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Elüfizeté&i fölhívás

VASÁRNAPI ÚJSÁG
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK

1865-i július—dcczrmbcri folyamára.

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

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

Csupán a Vasárnapi Újságra:
Félévre (július-deczetnber) 3 forint.

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

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

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

Nagyigmándl szénsavas keserviz-forrássó
és abból készült

PEZSíiÖ-POROK
(magyar Scidlitz-porok).

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

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

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

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

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

Einciinger János, Brenner J., — Eszéken:
Reissner és Sehvarz, Richterlgnácz, Hollup
Mihály, Lájpczig János, — B.-t'ureden:
Ellér Gyula gysz., — Gyöngyös: Pásztory
Lajos gyógyez., — Győr: 'Kautz Ignácz
gyógysz , L«nn«r Ferenez, Micheüer Antal,
Prettenhoffer, Deáky Viktor, — Jolsvan :
Maleter Albert. g\ógysz., — Kolozsvárit
(Erdély) : Woif János gysz., Engel József
gyogytz., — Kreskeineten: Mády J., Pa f )p
Mihály, — Kis-(Jzel : Miszory Ferencz
gyOgysz.,— Léván: Boleman Ede gyógysz.,
— Mező-Berény: Nárczisz János Kyógy-i.,
— IMooroll: Netter Ignácz, Gansl Fülöp,
— !W iskolc/.on : Csáthy Szabó István gysz.,
dr. Szauó Ggyula gyógysz., — Mo>ouy :
Tróján József gysz., — Mohács: Di-utsch
Sándor, Bodendorfer József, — M.-Ovár:

Sciiinidtliaucr Antal,
gyógyszerész a „Megváltóhoz" Komáromban.

TIATKÁNYOKÍÍEGEREK"
biztos és gyor* kiirtása

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

Valódi minőségben kapható:
PESTEN: Török József gyógyszerész urnái, kiraly-uteza 7-ik sz. a.,

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

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

Cs. kir. kizárólag szabadalmazott

Élet-ital (Lebenstrank)
Numvári Werther Frigyes

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

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

mervénye folytán, mint

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ujonnan javitott

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

r u h a f é l é k mosására.
Ezen, horganylemezből készitett gép minden

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

Kapható:

LAZAR MIHÁLY
bádogos-mesternél Pesten, kecskeméti-uteza,

;ív,..., 7-ik sz. alatt. 1181(3—3)

Tizenkettedik évfolyam.

H I R S C H I G N Á C Z
vízhatlan

takaró-ponyvák (Decktücher)
gyári-raktára

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

kazalaik belödözésére a szabadban.

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

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

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

Előfizetési feltételek 1865-dik évre : a Vasárnapi Uj*á«c és Politikai Újdonságok e^yött : Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
C'supan Vasárnapi Ujsais : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a V»»nrn«pl Ujsag és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november l-t&l kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatáanál 10 krb«;
háromezer- vagy többszöri iktatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában : Haasenstein éa Vogler. — M..Frankfurtban :
Oltó Molllen ét Jneger kSnyvkereskedése; Bécsben : Oppclik Alajos. — és Pesten : a kertész-gnz<lászati Ogynekség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatis után 30 ujkr.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28-ik szám.

Pest, julius 9-én 1865.


