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Bérbe adandó

angol gőzcséplök

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

iránt

gépkoczkatalaj-gyárának

szóbeli vagy levél általi megkeresésre értesitést ad

VIDATS ISTVÁN

főraktára

il I f í

gépgyára Pesten, két nyul-uteza 8. sz.
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létezik

8IEIURGEB UOKU
papirkárpit-táráhan, a lánczhidnak átellenében Pesten,

a hol mintatáblák megtekinthetők, valamint rnjzok és árjegyzékek kívánatra kiszolgáltatnak. Ezen főraktárban koczkatalajok és az oly igen kedvelt amerikai padozatok nagy mennyiségben és bőséges választékban kaphatok, melyeknek szilárd
és tökéletes száraz fából készitett kitűnő minőségeért a gyár tulajdonosai

két évi jótállást

1094 (11 — 12)

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

Szatmármegyében, az Avas-Marosfalvai
vasgyártársuláda- egyletnél ürességbe jött
egy sebészorvosi állomás, évi fizetése 200 ft.
o. é , szabad szállás, 6 • öl fa. A praxist
helyben a nem egyleti tagoknál, ugy a vidéken 1 napi járó földön gyakorolhatja.
A kérvények, törv. másol, diplomával ellátva, négy bét alatt ezen gyárigazgatóságboz beküldendők.
Avas-Marosfalva, 1865. június 30-dikán
A vasgyár-igazgatóságtól

MOSER MÁRTON,
igazgató.

Erczkoporsók főraktára

IBESCHORNER

A. M. és TÁRSA

első k. kizár. szab. gyárából

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

'

i"''

Ezen, minden hitvallásnál használható érezkopoi\*ók csélszerübbek, tartósabbak,
K szebbek és nem drágábbak a fakoporsóknál; nagy választásban, felnőttek számára a
: csekély áron 20, 25, 30, 40 — 50 frt. slb., kaphatók gyermekek számára, 4, 5,
£ 8 — 2 0 , ftért, továbbá gazdagon ékesített disz-ércz-koporsók kettős fedéllel lég! mentesen zárhatók 100, 2 0 0 — 2 5 0 ft. darabját ajánl a fenvezett főraktár mind
! azoknak, kiknek szomorú kötelességük, drága halottaikat méltó és kegyeletes
E módon eltakaritani.
Ezen ércz-koporsóknak tartósságuk és olcsóságuk mellett még azon nagy
! előnyük van, hogy azoknak használása által a hulláknak oly kellemetlen átázása
| egészen mellőztetik, és a koporsó bezárása minden zaj nélkül a legcsendesebb módon
• egy kulcscsal történik.
t\
A holtak épített kriptákbani eltakarításánál az eddigi fakoporsók éppen nem
| czélszerük, mert a temetőben levő épített kripták természetük szerint nedvesek, mi
által a fakoporsók a hullákkal együtt gyorsan rothadásba mennek á t ; a mi pedig
> nem czélja az oly költséges családi kriptáknnk. Ennek mellőzésére nincs más mód,
[mint érczkoporsókat választani; azok a hullák átszállitására is nagyon czélszerüek,
' és ajánljuk szolgálatunkat a hullák átvitelére sirokból kriptákba sat|
A halottak átvitelére távolabb nyughelyekre ezen érezkoporsók nélkülőzi hetiének; azok illyen alkalommal,ha kívántatik,légmentesen elzárhatok.Egyeszers[ mind átvesszük a hullák elszállítását minden irányban.
Mindennemű szcmffidelek, koporsópárnák és mátrárzok, virágok nálunk
| a legolcsóbb gyári áron kaphatók.

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

Tizenkettedik évfolyam.

29-ik szám.
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Pest, julius 16-án 1865.
Előfizetési föltételek 1865-dik évre : a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJsag és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november 1-tól keidve : Egy, négyszer hasábzott petit tor ára, vagy annak helye egyszeri igtatísnál 10 krt>»;
bárom»or- vagy többszöri igUtisnAl csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg éa Altenában : Haasenstein és Vogler. — M.-Frankfuribau :
OH« Molllen ét Jargcr könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — és Pesten : a kertész-gazdászati ügynökség is. Józseftér, 11. sz. a. Bélyeg-díj, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Dr. Popp J. G fogorvos Anatlierin-szájvize.

Azon t. ez. közönségnek, mely a nyári évszak folyama alatt útra vagy külföldi
fürdőre kelni akár. ajánljuk itthelyt a forrásnál, hogy lássa el magát dr. Popp-féle hirnevesAnatherin-szájvizével, hogyha annak valódiságáról s hathatósságáról meggyőződést
szerezni óhajt, mert daczára a sok szabadalomnak, mustra és védjegynek, mégis sok
hamisítás fordul elő. Minél nagyobb egy elismert gyártmány után a kérdezősködés,
annál nagyobb etőt vesz azon a kuruzsolás, minélfogva bátrak vagyunk az illetőket arra
figyelmeztetni, hogy az Anatherin-szájvize a bel-és külföld azon raktáraiban kapható
csak valódi minőségben, melyek időről időre a hirlapokban közölve vannak.
Hogy épen a Popp-fVle Anatherin-szájviz hathatóssága a fogak és szájra nézve
fölülmulhatlan , arról eléggé keze : kednek a legjelentékenyebb személyiségek bizonyitványai.
Mely ezen hírnevet szilárd alapra fekteti, az, hogy nemcsak azok, kik ezen Popp-féle
Anatherin-szájvizet használják, annak dicső voltát elismerik, hanem a legelőkelőbb
orvosi egyéniségek is ezen Anatherin-szájvizet minőségre nézve kitűnőnek tartják s
bizonyítványaikkal támogatják. A keletkezési forrástól messze a határon túl, az osztrák
birodalmon kivül a Popp-féle Anatherin-szájviz utat tört magának, Franczia-, Angol- és
Oroszországban a Keleten és Amerikában elterjedve naponkint ujabb fogyasztókkal
találkozik. A kik ezen vizzel száj s fogaik ápolását megkezdik, azok jótékony hatását
érzik, s kiki magának tulajdonítsa, hogy ha ezen szájvíz nélkülözése által száj s fogaikat
elhanyagolják. Az Anatherin-szájviz nem fe'nyüzési czikk, melyet a nyerészkedés a hiúságra
kigondolt, hanem az egy egészségi gyógyszer, mely a művelődésben minél előbbre halad,
annál átalánossabbá kell válnia.
1203 (1—3)
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raktári helyiségek adandók bérbe.

Az aratás közeledvén, a kereskedést, üzó t. ez. közönség a m. t. Akadémia palotája
alatti 227 négyszeg ölet tartalmazó száraz, világos, és a rakparttal két alagút által
összeköttetésben levő raktári helyiségekre figyelmeztetnek. Ezen raktárak vagy egészben
vagy részletenkint egy vagy több évre bérbe adandók. Közelebbi tudósitást nyerhetni
az építési irodában, az Akadémia palotájában 1-ső emelet.
1207 (1 0)

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

KÜLÖN FÜGGELÉK

az ideiglenes törvénykezési szabályokhoz.

Ideiglenes sajtórendszabályok.

(Tartalom : 1865. június 8-ki k. kir. leirat. — Bírósági utasítás. — 1852-ki sajtó. .
rendtartás).

Hiteles kiadás.

E pezsgő-borkőnek számtalanok által való használata, s azon sikeres jó eredmény,
Nagy 8-rét (46 lap). Borítékba fűzve 4 0 kr. — Postán küldve 5 0 kr.
melyről mindenki tanuskodhatik, ki csak ez egyszerű pezsgő-porokat igénybe vévé,
indított arra, hogy a nagy közönségnek tudomására juttassam, ama buzgó óhajtással,
hogy mindazon szenvedő embertársaimon segíthessek általa, kik akár az aranyér kellemetlen bántíilmaitól gyötörteinek,akár gyomorgyengeségben, avvagy gyakori csömörben,
sárgaságban, tartós fejfájásban, sérvésben, s mindazon bajokban szenvednek, melyek a
gyomor defektusai által idéztetnek elő.
E pezsgő-borkő kiemelendő előnye az, a mi az úgynevezett finnyás-betegekre igen
kedvező: hogy a Sz. ídlitzi pezsgőknél nagy mértékben kellemetesebb izöek, könynyebben bevehetók és sikeresebb hatásúak! — mely állításról egyébiránt tanúskod- egy csász. kir. kizár, szabadalm. irtószer által. — Gyertya-alakban 1 darab ára 5 0 kr
janak a maga idejében mind azok, kik használandják.
§&~Kaphatók egyedül B.-Uj v á r o s o n , Debreczen mellett, a „ s z . háromsághoz"
czimzett gyógyszertárban.
PESTEN: Török József gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik sz. a.,
6 adagos csomag ára 15 kr„ _ 12 adagos csomag 8 0 kr., használati utatovábbá:
sítással.
Í W * Mindazon t. ez. gyógyszerész, avvagy kereskedő urak, kik e pezsgAborkö- Csáktornyán: Kárász A. — Keszthelyen: Wünsch F., — Kolozsvárit: Wolf J- —
porokat bizományba venni kívánják, tessenek íevélben nálam jelentkezni, s részükre Pozsonyban: Scherz Fülöp. — Sopronban: Pachhofer, — Varasdon: Halter D. F., —
H9ő (1 — 5)
Verörzén : Biisz J . K. uraknál.
1150 (6—12)
± iz száztólit leengedek készpénz-fizetés mellett.

A PATKÁNYOK ÉS EGEREK
biztos é$ gyors kiirtása

Valódi minőségben kapható:

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

Gróf Eszterházy Móricz.
A hazánk politikai viszonyaira nézve
örvendetes hirek és események sorában, melyek Ö Felsége budapesti útját megelőzték
s követték, gyakran halljuk emliteni gróf
Eszterházy Mór nevét. Minden jel oda mutat,
hogy a bécsi kabinet e minisztere régóta
arra használja fel egész befolyását s erejét,
hogy a minden áron czentralizáló minisztérium keblében (melynek ö tárcza nélküli
tagja) oly válságot idézzen elő, mely mind a
birodalom javára, mind különösen hazánk
jóllétére üdvös következményű lehessen.
Ezen minisztérium elbocsáttatása és az uj
fökanczellári kineveztetés által
az első nagy lépés, mely e válsághoz vezet, már megtörtént,
s azon reményt táplálja most
az egész ország, hogy a közfigyelemmel és helyesléssel kisért kezdeményezés a haza boldogságának egy uj és állandó
alapkövét fogja képezni.
••-':
Valóban áldanunk kell a
• ?/f
gondviselést, mely minden nehéz időkben, midőn a haza sorsa
válponton állott, adott nekünk
;.
fennkölt lelkű s tiszta érzésű férfiakat, kik emelkedettebb szempontból nézvén a dolgok folyását, hivatva érezték
magukat arra, hogy az egymás
ellen törő vagy egymással megegyezni nem akaró elemek között a közvetítő szerepét elvállalják s az engesztelés, kibékités
és az érdekek kölcsönös méltánylásának nagy munkáját siettessék. Az ösi Eszterházy családban, melynek tagjai többnyire
épen oly közel állottak a trónhoz, mint a nemzethez, a multak történetében gyakrabban
találunk ily közvetitési szerep
e
gyes példáira. Talán egy magyar család sincs, mely anynyi különböző pályán oly sok
és kitünö egyént tudna felmutatni, mint az
E szterházyaké. Ha az egyházi pályát nézzük,
ott találjuk a szegények mesés bökezüségü
pártolóját, gr. Eszterházy Imre esztergomi
érseket (1725-1745) s gr. Eszterházy Károly
egri püspököt (a múlt század végén); ha a
polgári főméltóságokat tekintjük, ott látjuk

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

G R ÓF

ESZTERHÁZY

M Ó R I C Z.

szét, ismét az ujabbkori Eszterházyak sorából kellene több nevet említenünk ; sőt még
az irodalmi munkásság is megtalálta köztök
hiveit, mint ezt a két nádor hátrahagyott
számos jeles müvei bizonyítják, melyek a közelebbi években Szalay László rendezése mellett díszes kiadásban újra világ elé bocsát-

tattak. A 17. és 18-ik század belháboruiban
az Eszterházyak, különösen a két nádor,
Miklós és Pál, gyakran voltak azon helyzetben, hogy a trón és nemzet egyforma bizalommal viseltetvén irántuk, a kiegyenlítés
nehéz müvét sikeresen oldották meg. A dynasztikus érzelem és hazaszeretet szerencsés
vegyülete volt bennök azon hatalmas erő,
mely a legszélsőbb eltérések kiegyenlítésére
képessé tette őket.
E nagytekintélyű ösi családnak egyik
méltó utódja azon férfiú, ki iránt lapunk
mai számában elismerésünk csekély adóját
kívánjuk leróni. Gróf Eszterházy
Móricz gróf Eszterházy Miklós
nádornak a íraknői ágon leszármazott egyenes utódja. Született
1807. szepr.23 án; atyja az egykori jobbágyok előtt még most
is áldott emlékezetben álló, nagy
kegyességü földesúr gr. Eszterházy Miklós, anyja Roisin FranQoise marquisnö volt.
Gróf Eszterházy Móricz első
ifjúsága óta a diplomatiai pályára készült s az első gyakorlati alkalmazást Metternich herczeg kabinetjében nyerte, hol a
mai osztrák külügyminiszterrel,
Mensdortf-Pouilly gróffal egyidőben szolgált s a két fiatal
tehetség annyira kitűnt, hogy
már akkor átalánosan Metter
nich hg. egykori utódjaiul tekintettek. Később mint követségi titkár működött több külföldi udvarnál, utóbb Hollandiában, Berlinben, s több más német udvarnál mint követ, végre
a római kúriánál mint nagykövet képviselte az osztrák császári udvart. Rómában maradt
mindaddig, mig báró Bach a római kúriával az azóta sok panaszra alkalmat szolgáltatott
„konkordátumot," még pedig a
nagykövet elöleges tudta és meghallgatása
nélkül, megkötötte. Ez időben (1856.) nagyköveti állomásáról lemondott s haza jött,
hol fehérmegyei gesztesi szép uradalmában,
Csákvárott, a közügyektől távol, csendes
magán életet élt,
A bekövetkezett mozgalmas idők őt
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elöszólitották magányából, s mint olvasóink
tudják, az 1861-diki országgyűlés bevégzése
után, midőn az ég ismét teljesen beborultnak látszott, az Ö Felsége által neki ajánlott
tárczanélküli miniszteri állást elfoglalta, hol
azóta folyvást működik. A legújabb miniszteri válság öt nemcsak érintetlenül hagyta,
hanem, ugy látszik, elveinek diadalát elősegítette s hatalmát és befolyását növelte.
A kik gróf Eszterházy Móriczot személyesen ismerik, átalánosan dicsérik nyájas
éa szeretetreméltó egyéni tulajdonait, széles
ismereteit, éles eszét, elevenre ható satyrikus és elmés ötleteit s mindenekfölött erélyét s finom tapintatát, mely mintegy előre
látszik müveinek sikerét biztositani. Legnagyobbrészt az ö befolyásának köszönhetni,
hogy az utóbbi időkben Magyarországba
behozni szándékolt törvénykezési rendszabályok (oktroy) s a horvát báni konferenczia
által tervezett megszoritó választási törvények életbe nem léphettek. A m. tud. Akadémia ujabb gyámolitói sorában is ott találjuk gr. Eszterházy Móricz nevét 4000 ftnyi
adományával.Folytonos diplomatiai pályája
s a külföldi udvaroknál tartózkodása okozta,
hogy hazánk közéletében a múlt évtizedekben nem szerepelhetett, de bár neve nem
tartozik is a legismertebbek közé hazánkban :
eddigi szavai és tettei arra mutatnak, hogy
benne a korona fénye, Ausztria nagyhatalmi
állása és nemzetünk boldogsága hű és munkás ügyvivőjére talált. Az Isten segitse nemes fáradozásaiban!

Tavaszi sugár.
Oly sok szép van a világon,
Annyi való, annyi álom
Tündérkertje int felém.
Alszik lelkem vad csatája,
És a kék ég néz le raja —
Ifjúságom reggelén.
Bár a múlttól egyre vérzem,
Gileád balzsamát érzem
Összesebzett szivemen.
A kopár domb ködbe olvad,
A mezők illatot szórnak
S halk szellő játszik velem.
Ha ragyog a hullám gyöngye,
Az ifjúság olyan gyönge —
Minden örvényt elfeled.
Zöld mezőben, hűs fa árnyán
Mintha a lányt újra várnám. —
Elcsábít a kikelet.
Az emberek zajongása,
Mély erdő örök zugása
Lomb között dalos madár . . .
A cseresznye piros fénye,
A tavasznak szép reménye,
A kalásztól sárga nyár.
Oly sok szép van a világon,
Annyi való, annyi álom!
Hányszor feledve a múlt!
A természet csarnokába,
Van-e oly vak, van-e kába
A ki még le nem borult?!
A bérez zokogó patakja
Habár könyemtől dagadna
Lágy álomba ringat el.
És még egyszer megszáll a vágy
S álmodozva gondolok rád,
Kiért ugy fájt e kebel!
Zilahy Imre.

A miniszter áldozata.
(Franczia törvényszéki eset.)

Hogy, ugy mint másutt, Francziaországban is el szeretik tenni láb alól azt, ki a kormánynak esküdt ellensége: azon nincs mit
csudálni. Hogy azonban egyes miniszterek
ellenségeit, magán ellenségeit ártalmatlanná
teszik, hogy Parisban való tartózkodását

megtiltják neki, bebörtönziks végre téboly dá- szélgetéssel el lön intézve. E lovagias hiba zárják, hol megszűnik az emberi társaság vatalnok kijelenté előttem, hogy Parisban
tagja lenni, s csak azon okból, mivel az való tartózkodásom Billault miniszter ő
embernek szabadsága a mindenható minisz- exellentiáját nyugtalanítja, hogy ő excjátert nyugalmában háborgatja vagy háborgat- nak a császári kedvezés kinyerése tekintetéhatná; hogy e szerencsétlen üldözött sehol ből, egy iratra van szüksége, melyet nekem
igazságot nem találhat, sem a törvényszékek- kellett volna alájegyezni. Aztán egy a minél, sem a senátusnál, sem pedig az állam- niszter által sajátkezüleg irt fogalmazványt
tanácsnál ; hogy a hatalmas férfiú iránti te- tett elém, melyet másolnom s aláírnom kelkintetből minden birói itélöszék a rendőrség lett volna. Mindkettőt megtagadám. Ekkor
czinkosává válik s hogy e kényuralom áldo- visszavezettek börtönömbe, hol három napig
zata magas állású ellenének csak halála által táplálék nélkül hagytak Három nap múlva
szabadult ki az őrültek házából: — ezt, őszin- a vizsgáló biró maga jött hozzám, biztosíttén bevalljuk, Francziaországban nem vár- ván arról, miszerint, ha aláírni vonakodnám,
tuk volna.
egy-két évet Mázasban kell raboskodnom s
napjaimat
Bicétreben befejeznem. Újból
Brüsszelben egy röpirat jelent meg, melymegtagadám
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vett
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rólam
és
semmazza, mely Francziaország legnevezetesebb
törvényszéki a tébolydai orvosai, Tardieu, mitsem Írattak alá velem. Beérték vele, hogy
Parchappe, Foville, Baillarger, Mitivie s egy darab ideig zárva tartottak, fenyegettek
Blanche ellen van intézve, kik öt, Sandont, s nem kiméltek meg a meggyaláztatástól, a
őrültnek nyilvániták és Charentonba zárat- mennyiben zsandárok által hurczoltattakide
ták s kiktől kártéritést követel s ellenök pő- s tova és nyirkos börtönökbe csukattak.
rét ily értelemben meg is inditá.
Tizenötödik elfogatásom az orleansi páA vád első izbeni tárgyalása m. é. máj. lyaudvarban történt. Alig szálltam ki a vag9 re volt kitűzve a párisi polgári hatóság gonból, két titkos rendőri ügynök maga
által; a vádlottak nem jelentek meg. A tör- közé fogott s a közbátorsági osztály főnöke
vényszék a tárgyalás nyilvánosságát kizárá elé vittek. Ez, rendesen bíborvörössé gyuls egyetlen egy franczia lap sem hozhatá an- ván ki a haragtól, ez izben kék volt. „Minak leírását. A vádló Sáridon beszéde most csoda!" kiáltá, ön ismét Parisba jő? Tehát
megjelent Brüsszelben s a következőben még nem elégelte meg, a mit eddig kapott?
magát hagyjuk szólni:
Jó tehát! vezessék e polgárt a demokratia
„Megjelenek önök előtt bíró uraim, kezdé termébe!" S vittek a „demokratia termébe,"
Sandon beszédét a törvényszék előtt, de az az: egy rengeteg szobába,hol két háromnem azért, mintha nem akadt volna valakim, száz csavargó s bitang, Paris népességének
ki oltalma alá vegyen, hanem azért, mivel salakja, nyüzsgött. Megjelenésem e társaságmindazon kitűnő férfiú, kik ókeszólásukkal ban sensatiót szült. Mindenki hozzám furaakarták szolgálni ügyemet, velem abban kodott s gúnyolt. Borzasztóan szenvedek ez
egyetértenek, hogy, ha magam lépek önök emberek durva élezei által. Hat órakor a
elé, alkalmat adok önöknek hallani engemet porkoláb egy ablakon tolta be ételünket.
s megítélni azt, miszerint, ha személyesen Mint egy falka kiéhezett disznó, röfögve romondom el itt szenvedéseim történetét, Íté- hantak a fa-tálakra, melyben leves volt. Én
letet hozhatnak az iránt, vájjon ura vagyok-e a sarokban maradtam. Egyikök elhozta az
elmémnek, s hogy az, mit elbeszélendő va- én tálamat. Azon perezben, hogy hozzá nyúlgyok, alaptalan áradozás avagy igazság-e? tam, ugy tőn, mintha orrából csöppentett
Azon orvosok ellen intézem szómat, kik volna bele valamit. Ezen este semmit sem
a charentoni tébolydába csukattak engem. ettem. Másnap magam vettem át táplálékoÁllítom, hogy azon nyilatkozatuk, mely sze- mat, mert éhezem. így töltöttem tizenegy
rint urhatnámságban szenvedek, egybekötve napot; czéltáblája valék a legotrombább trényelvem s jobb karom tökéletlen bénultsá- fáknak; ide-odalökdöstek, füleimnél fogva
gával, melyhez arczizrnaimnak görcsös rán- rángattak, a nélkül, hogy szabadságomban
gása járul: nem egyéb mint vastag hiba, állott volna, ez emberek egyikét csak érinteni
egy mindenható miniszter iránti undok szol- is vagy bevádolni. S e mellé a nappal még
gaiság terméke. Elleneim közül egysem je- tűrhető vala. De az éjek! Dante, a pokol leílent meg, védelmükre egyetlen egy ügyvéd rásában, ily borzasztót nem rajzol. Felölsem mutatkozik e helyen. Furcsa dolog, ha tözve, ruhámban kellett lefeküdnöm egy
érthető nem volna. Nem jelentek meg, mert nagy hárántos padlózatra, mely egy közös
félnek, s azért félnek, mert okuk van szé- pokróczczal volt bevonva. Az undok férgek
gyenkezni. Nem küldöttek képviselöket,mert, halálig gyötörtek s mindenütt körülöttem, a
mind a meddig Charentonban válék, a ha- leglázitóbb büntettek elkövetését kellett
zugság lehetséges s az ámítás könnyű vala szemlélnem és hallanom! Valódi Sodorna
és Gomorha volt! Oh istenem, mennyit szens most ma a világ lát s hall engem.
vedek!"
Különben nem ők valának azok, kik az
üldözéseket ellenem megkezdték. Mielőtt seA védbeszéd ezen pontjánál, melyet a
gítségüket s czinkosságukat kérték, hogy méltatlankodó közönség zajos nyilatkozatai
túladjanak rajtam, a rendőrfőnök már tizen- kisérének, elnök kijelenti a lapok tudósítóihat izben fogatott el. E bezáratások fele két- nak, hogy a port közzétenni nem szabad.
három napos volt s azon hely, a hova csu„E tizenegy nap után ismét a közbátorkattarn, többnyire szűk, kicsiny czellák, ugy sági osztály főnöke elé vezettek. Diadalmas
nevezett „pisztolyok" valának.
arczkifejezéssel kérdé, hogy megelégeltem-e
E két-három nap lefolyta után a közer- már. Aztán két ügynök által kivezettetett.
kölcsiségi osztály főnöke elé vezettek, ki Nem birtam elhitetni magammal, hogy
előbb szidalmakkal és gyalázásokkal illeté Francziaországban meg legyen engedve,
személyemet s aztán két rendőri ügy- minden törvény ellenére, valakit azért benök által eltolonczoztatott. Fölváltva egy zárni, fogva tartani s kínozni, mivel Pariss másfél hónapon át Mázasban voltam ban tartózkodása a miniszternek kellemetelzárva. Fegyencz-szekeren vittek a vizs- len. Fiatal voltam, értelmes s müveit s
gáló biró elé s ott a dolog egyszerű be- annak is tartott a világ s eltökélem, hogy
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e bánásmódot nem tűröm. Kérő levelet nyujték be, természetesen hiába s Dubois mester által nyujtattak be folyamodványt a
senatushoz, hogy legyen megengedve Billaultot bevádolnom. Én magam anyámnál
valék Felletierben. Egy hónappal a beadott
folyamodvány után, fölszólittattam a vizsgáló biró előtt Parisban megjelenni. Oda
akartam utazni, de anyám esengve kért, ne
menjek Parisba. Éjnek idején tárczámból
kivette pénzemet, hogy ennek hiánya tegye
rám nézve lehetlenné az elutazást. Irt Laguerronniére urnák és tanácsot kért tőle.
Az válaszolá, hogy minden áron hátráltassa
elutazásomat, mert a rendőrség mindenre
képes, arra is hogy „megfojtson."Maradtam.
Egy héttel az idézés után megjelent két rendőri ügynök Parisból, kitéptek anyám karjaiból, kinek kétségbeesésén magam is könyeztem. A szerencsétlen nő zokogva kiáltá
utánam: „Szegény gyermekem, nem foglak
látni többé, mert azok a haramják megölnek
téged!" Félig igazsága volt — anyámat
nem láttam többé.
(Vége következik.)

Képek Szibériából.
A Kolyma-vidék és lakói.
(Egy angol utazó után.)
(Folytatás.)

Kezdjük a tavaszon. A halászat, mint már
érintem, egyike az itteni legjövedelmezőbb iparágaknak; a lakosok egész fennmaradása azon
alapul. Ez okból, a mint az idő engedni kezd,
egy alkalmas helyet keresnek maguknak a folyam
mentében, felütik balaganjaikat, azaz: nyári
kunyhóikat és végeznek mindenféle előkészületet
a halászatra.
A tavasz a Kolyma vidékén a legnehezebb
évszak. A tél folytán a gyűjtött készletek elfogytak; a halak, melyek a szörnyű hideg miatt a folyam legaljára rejtőztek, még nem jelennek meg;
a téli dolog által kimerült, elerőtlenedett kutyákkal nem lehet iramszarvasokra és dámvadakra
vadászni; az a néhány mezei tyúk, mely horogra
na
g y j a magát kerittetni, sokkal kevesebb, semhogy az átalános szükséglet kielégítésére elég
lehetne. Az éhség a legborzasztóbb módon beköszönt. Ekkor csapatonkint látja az ember a tundry- és aniujbeli lakosokat a Kolyma orosz falvai
felé vonulni, hogy az éhhaláltól megmenekedjenek. Sápadtan, erőtlenül, kísértetekként támolyognak elő és dühhel ragadnak meg mindent,
dög-, nyers húst, csontokat, bőröket, szijjakat,
mindent, mivel szörnyű éhöket csillapitni remélik. Bár a kormány gondoskodásából takaréktárak vannak fölállítva, a hol lisztet árulnak, a
min nem akarnak nyerni, sőt a kormány még
áldoz is mollette, de a szegény nép oly nyomorult, hogy a távolról szállítás által drágává vált
liszt fontjáért, bár a fizetést az őszre és télre is
hagyhatják, 20 rubelt kiadó alig találkozik.
Három ily éhség látogatta tavaszt éltem át,
s még most sem gondolhatok iszony nélkül azon
rémjelenetekre, melyeknek tanuja voltam s melyeket itt leirni nem akarok.
De többnyire midőn legnagyobb a szükség,
akkor van legközelebb a segitség; apránkint
nagy csapatai jelentkeznek a délibb vidékekről
erre húzó vad ludaknak, kacsáknak, hattyúknak
s némely szalonkafajnak. A tavasz előhirnökei
ezek, hirdetői a nyomor multának és öreg és ifjú,
férfi és nő, a ki csak képességgel bir egy lőfegyver vagy egy íj tartására, siet annyit elejteni közülök, a mennyit csak lehet. Már akkor halak is
átadtak meg a jég alá rejtett hálókban és kosarakban ; az éhhalál tehát ez alkalomra el van
űzve. Hanem még bizony nagyon szűk az eledel;
u
gy látszik, mint ha a természet, mint valami jó
orvos, apránkint akarná a kiéhezetteket evéshez
szoktatni. Júniusban végre kiengednek a folyamok, a halak rengetege előözönlik s minden kéz
munkában van, hogy a jövő évszakra e rövid áldásos időköz kegyelmét kizsákmányolja. — Ilyenkor azonban gyakran ujabb csapás következik be.
A folyamok nem birják a hegyekről leszakadó
hévizet elég^sebesen elvezetni; a jég a hajlásoknál megtorlódik s természetes gátat képez, mely
a viz folyását akadályozza; a viz átlépi a partokat, s oly rögtön elönti a lapályokat, hogy a faluk,

sőt ha idejekorán meg nem menekedtek, a lakosok is menthetlenül elvesznek.
Az ily kiöntések majd minden évben történnek; hanem alig vonult vissza egy kissé a viz,
midőn a legnagyobb és eredménydusabb halászat
veszi kezdetét. Nyár kezdetén a halak viz ellenében úsznak; ez leginkább csak pár napig tart,
kivévén Pochodsk környékét, hol egész nyáron
át észlelhető. Az e húzással érkező halak igen
soványak, azért a kutyák eledeléül, juchalául készittetnek, azaz: megtisztittatva, kétfelé vágatnak s a levegőn megszárasztatnak. A belekből
valami pépféle készül, mely szintúgy eledelül,
mint világitó-szerül használható.
A tengeri szelek, melyek a folyamot nagyon
erős mozgásban tartják, többnyire akkor nem
engedik a háló kivetését, midőn a halászat leggazdagabb lenne. Hozzájárul még a többnyire
lószőrből készült hálók gyarlósága s a halászok
gyámoltalansága, a kik nem merik vagy nem
tudják hálóikat a folyam közepén kivetni, a hol
pedig épen a legtöbb és legnagyobb hal volna
található. E két ok miatt az idevaló lakosok
csakis a Kolyma mellék-folyóinak torkolataira
szoritkoznak, melyeknél — kivált áradáskor —
csakugyan siker koronázza fáradozásaikat, mert
a folyam annyi halat hajt fölfelé, hogy még a
mellék mocsároknak és tavaknak is bőven jut,
melyekben aztán, midőn a vizek apadnak, tapogató-kasokkal fogják őket. A nagy háló-halászatnál rendszer szerint vetik ki hálójukat, s minden
fogás a háló tulajdonosáé; a kis kassal való halfogásoknál azonban a nyeremény közösen osztatik szét.
Ez utóbbi módon leginkább sok tsirit (egy
csakis itt honos kövér halfaj) fognak, melyből
kedvencz-ételük : a jukola készül. Ez abban különbözik a fönnebb emiitett juchalától, hogy különb halból és nagyobb gonddal, egyébiránt egészen hasonló módon készíttetik. Néha az ily módon kiszárasztott halakat füstre is aggatják;
mint mondják, ekkor jobb izt nyernek.
A kis halászat végeztével a folyamon a nagyobb tengeri halak húzása áll be; akkor aztán
erre mennek ki hálóval és tapogatóval.
Mig e különnemü halászatok folynak, mind
nagyobb számmal érkeznek a hattyúk, vadludak
és kacsák, melyek itt fészkelnek, vedlenek és költenek. Mihelyt e vándormadarak megérkeznek,
többen kirendeltetaek a halászok, közül, hogy
fészkeiket figyelemmel kisérjék és azokból az első
tojásokat vegyék ki, miket a madarak rendesen
pótolnak. A valódi vadászat akkor kezdődik, mikor a madarak vedlenek, s tollaiktóí megfosztva,
nem tudnak repülni. Ekkor nagy csapat alakul
az eddigi halászokból a madarak fészkei körül; a
madarak erre külön betanított kutyák által fölveretnek s akkor aztán vagy könnyű csónakkal a vizén, vagy gyalog a szárazföldön üldözik
őket s lőfegyverrel, nyíllal és hurokkal nagyon
sokat elejtenek közülök. A zsákmány egy részét
felfüstölik, a többit azonban megfagyasztják s a
hóba ásva, télire elteszik. — Valamikor e vadászat nagyobb virágzásnak örvendett, mint most,
midőn a kevesebb fáradsággal járó halászat egészen háttérbe szorította.
A hal és szárnyas készleten kívül a rendes
gazdák iram-szarvas-hussal is el szokták magukat látni. E végből néhányan csónakon mennek
a folyam mentében, mások meg lóháton a parton,
betanított kutyákkal felugratják a szarvast, a
vízbe űzik s az úszó állatot dárdákkal elejtik. Az
Aniuj-völgyekben e vadászat legeredményesebb,
a mennyiben ott ügyes vadász kedvező évben
száz iram-szarvast is elejthet.
Mig a férfiak a halászattal és vadászattal
foglalkoznak, addig a nők a silány növényzetből
gyekeznek valamit a nyár folytán télire félretenni. Fönnebb emli'-ve volt, hogy a tulnedves
talaj némi eperféléket, azonkívül fűszeres gyökereket terem; ezeknek helyét a nők már jól tudák és annyit szednek össze belőlük, a mennyit a
rövid nyár csak megenged. Az eperszedés vigalom és mulatság ideje, épen, mint a hogy máshol
a szüret; ilyenkor a lányok és a fiatalabb asszonyok csapatonkint vonulnak ki és féléjszakákat is
költenek zene, táncz és nevetgélés közben. A
leszedett epret hideg vizzel leöntik, s megfa•yasztják; ekképen az télire való kedves nyalánksággá válik.
A gyökerekből kiválóképen csak a thymian és
makarsa van használatban, és pedig az első többnyire csak mint fűszer az étkek közé. A makarsa
iszttartalmu gyökér mely szintén fűszerül, néha
azonban külön étel gyanánt is használtatik. Leginkább egérlyukakban található, hova a mezei

egerek nagy mennyiségben összehordják; az orosz
leányok rendkívüli ügyességgel birnak e rejtekeke: kifürkészni, kiásni s a szegény szorgalmas
állatkákat megrabolni hosszú, fáradalmas gyűjtésük eredményétől.
E közben megérkezik a szeptember, s vele
együtt a folyamban fölfelé úszó heringek töméntelen serege, mely néh* valóban oly nagy, hogy
egy fogásra 1000 darabot lehet belőlük egy jó
hálóval fogni. Ez aztán ismét a partokra csalja az
egész népséget. A fogott heringeket ágasokra
akasztják, ho>íy a viz róluk lecsurooyon, mielőtt
megfagynának; mert a melyek vizesen fagynak
meg, azok elvesztik jó izüket s nem is egészségesek enni.
A hering-halászat idejekor ujolag megkezdődnek az Aniuj-völgyekben s a tundrán az iramszarvas-vadászatok, és ismét uj életet hoznak a
kihalt, puszta vidékekbe. E vadászatok eredményét nagy szorongással várja az egész vidék,
mert annak mikénti sikerétől függ a tél jósága
vagy roszasága; egy "kedvező eredménynyel kiütött vadászat hire jelszó átalános örömre s jó sokáig ez egyetlen tárgya a beszélgetésnek, a menynyiben az egész vadászat, a szarvas kanyargó
menekvése, a vadászok és kutyák ügyessége a
legapróbb részletekig elbeszéltetik, ép oly elragadtatással, mintha egy ellenséges tábor megveretéséről volna szó.
A fagyok beálltával az őszi halászat veszi
kezdetét; mely is — midőn a folyók mind befagynak, a jégen vágott lyukakon át — szőrhálókkal
űzetik, ilyenkor leginkább tengeri halakat fognak, melyeket a tengeren dühöngő viharok a folyamokba kergetnek. E halászat tart egész deczemberig, midőn a sürüdni kezdő homály s a fagyok nagyobb ereje munkájukat félbehagyni s
lakásaikba visszavonulni kényszeritik a halászokat.
így változik az itteni lakosok egyhangú foglalkozása az évszak szerint. Ez emberek természeti alkotásuknál s éghajlatuknál fogva nem képesek másra gondolni, mint a nélkülözhetlen élelmiszerek beszerzésére; egész iparuk, egész tevékenységük csupán arra szorítkozik, hogy az egyes
munkákra alkalmas rövid időt fölhasználják s az
egyik jövedelmi forrás bedugulta után az épen
kínálkozó másikat megragadják. így mint láttuk,
a nagy folyókon való halászatot követi a tavakon való tapogató-halászat, aztán következik a
nagy tengeri halak és heringek fogása, mig végre
az egész működést a jégalatti halászat zárja
be. Épen igy vannak a madárfogásnak különféle
időszakai, a mennyiben előbb a ludak, aztán a kacsák s végül a hattyúk vedlenek.
(Vége követk.)

A budapesti júniusi napokból.
II. A fáklyás menet a budai várlakba.
Megigértük olvasóinknak, hogy a királyi látogatás néhány főbb mozzanatát rajzokban is be
fogjuk mutatni. Múltkor a várlak teremében véghezment első fogadtatás képét adtuk, most Székely Bertalan jeles művészünk rajza után a jun.
7-i nagy fáklyás menet emlékét idézzük vissza.
Mint a lapok akkori tudósításaiban olvashattuk, az Ö Felsége tiszteletére a budapesti polgárság által a nevezett nap estéjén rendezett fáklyásmenet egyike volt a legnagyobbszerübb látmányoknak. Mintegy 9 óra tájban indult meg a
menet a pesti városház teréről a polgármester és
tanács vezérlete alatt. 2000-nél többre ment már
itt is a lobogó szövétnekek száma, s a roppant
néptömeg, mely folyton növekedett, s mely között
több zenebanda volt elosztva, a pesti dunaparton
vonult fel hosszú sorban a lánczhidig. Itt átkelve,
a túlparton a budai polgárság csatlakozott hozzá,
majdnem ugyanannyi fáklyával, ugy hogy mintegy 4000-re mehetett a fáklyavivők összes száma,
kiket legalább tizszer annyi népsokaság kisért fel
a várhegyre. Pestről nézve, e hullámzó lángtenger
elragadó, nagyszerű látmányt nyújtott.
A királyi várlakhoz érve, a palota előtti tér
nem volt képea magába fogadni a tengersokaságot s egy nagy rész a távolabb utczákra s terekre
szorult. Midőn ő Felsége a palota erkélyén megjelent, riadó éljenzés harsant végig ős Buda
hegyormain, melynek zaja egész Pestig elhatott.
O Felsége keze intésével üdvözlé a tisztelgő sereget, melynek kitörő lelkesedése tetőpontra hágott,
midőn az egyik ott felállított katonai zenekar a
Rákóczy-indulót kezdte harsogtatni. E megtisztelő figyelmet a menet vezérei azzal viszonozták,
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hogy a magukkal hozott egyik nemzeti (czigány)
bandával az osztrák néphymnust huzatták el. Éjfél
volt, midőn a nagy néptömeg haza széledt, s egyes
nekihevült csoportok még a legkésőbbi órákban
is zajongva vonultak végig Pest utczáin.

Az olaszországi gyümölcsárusnők.

Fáklyás menet Ö Felsége tiszteletére, Budán jun. 7. — (Székely Bertalan rajza után.)

Róma és Olaszország! oly sok nagyhangú vesérczikk tárgya volt az utóbbi időkben. De mi
nem
akarjuk ilyennel
untatni az
olvasót, csupán egy képet
muta
tünk be a
narancsok
földéről;,
mely az ottani nép életéből van véve, s abból
«gy kis jelenetet oly találóan ábrázol.
p Olaszország, mint
tudva van,
finom
és
kedves gyümölcsöket
terem sana
rancsnak, e
nemes gyümölcsnek
izét
még
édesiti az,
hogy
nem
pörpatvarkodó zsémbes öregek,
hanem mosolygó fiatal
nők árulják,
kik még akkor sem haragusznak
meg, ha a
vevő, a ki talán nagyon
is mélyen
tekintett a
s z é p gyümölcs árusnő
ragyogó szemébe, véletlenül-e vagy
készakarva,
egy pár narancsot zava
rában viszszaejt. A másik vevő azután
nem
n é z i , hogy
a czitromon
folt
van,
hogy a narancs ütő•dött, ily csekélységet a
szép ezernek
mosolygásáért miért ne
nézne el?
Olaszország kedves

éghajlata
°em csuda,
ha magához
kilincseli az
idegent i 8 , a

* \ egj8zer alatta megfordult. Ott kékebb az ég
mint másutt, 8 még a napsugár is ragyogóbb. Nem
csuda, ha századokkal ezelőtt ridegebb égalj alatt
uralkodó császárok, nem törődtek országuk gondjaival, csakhogy megvonulhassanak a narancsligetek árnyaiban.
Talán minden nép szívesen cserélne hazát a
«zép Olaszországgal; a középkorban a német császárok, a múlt században a francziák sokat harczoltak birtokáért; de ha keresünk, bizonyosan
<al álunk egy kivételt. Ha a visszatérő magyar

huszárt látjuk és kérdezzük, ki oly sokáig feküdt
Olaszországban, szívesen emlékszik ugyan a szép
országra vissza, de bajuszán egyet sodorva, bizonyosan azt feleli, hogy „mindenütt jó, de legjobb
otthon"; hazáját sem az ottani kék égért, sem
az olasz gyümölcsárusnő szép fekete szeméért
nem cseréli el, s a magyar buzakenyér, kolbász
és töltött káposzta mellett könnyen elfelejtkezik
Olaszország narancsairól.
**

lények, melyekbea Gőthe lelket vélt felfedezhetni,
csak azért élnek, hogy felemésztessenek. Állatok,
melyek kizárólag e növényekkel táplálkoznak,
ismét más állatoknak és embereknek szolgálnak
tápszerül. Az egész élet egy folytonos nagy gyilkolás s az élö lények e földön, csak azon feltétel
alatt élhetnek, ha egymást felfalják. „Mindenki
felesleges e földön — mond egy angol nemzetgazdász — ki magát vagy másokat táplálni képtelen. Számára nincs teritve az élet asztalán s a
természet távozást parancsol neki, mely parancsot legott
nem is késik
foganatosítani." A halál az élet
törvénye. —
Ha lehetséges volna éltünk
vége
felé egy halomra gyűjtve látni roppantmennyiségét mindazon élőlényeknek,
miknek h alálát
mi
okoztuk,
borzadnánk
öldöklési és
emésztési
képességünk felett.
És az átalános öldöklés élén e
földön az
ember áll. Az
ember, ki oly
túlzott büszkeséggel
utal többi lények feletti
előnyeire: az
öldök lés
mesterségé ben is csakugyan meszsze tul haladja őket.
Nem
elég,
hogy tápszükségletein kívül,
csupa
vérengzési Kéjből űzi állatok közti telhetetlen mészárlásait :
saját fajaellen is fordította gyilkos szerszámát, s a pol-

legmagasb
fokán nemkülönben,
mintabarbarismus közepetti állapotában, háborúk
által
marczangolja önmagát.
Nagyszerűségében egyedül
áll
az ember e
tekintetben;
szerényen
Olaszországi gyttmölcsárnsnö.
vonul hatnak
háttérbe előle a puszták vérengző fenevadjai. S
„Ez a világ a legjobb világ" — hinnétek-e,
ti kétségtelenül létező tökéletesebb
lényei
valamely
boldogabb planétának : az ember
a csillagászat itélöszéke előtt.
ez önmagát tizedelő öldöklésből istent csinált magának, melyet imád, melynek áldozni a legfőbb
dicsőségnek,
a legszebb erénynek tartja! Igen e
Nincsen állati szervezet a földkerekségén,
mely más élőlény rovására ne volna kénytelen földnek kiválóan „eszes és lelkes" lakói a becsülételét fentartani. A szerves természet legalan- let koronájával s a dicsőség babérával tüntetik ki
tabb fokán álló gombától fel az emberig, minden közülök azt, ki legvérszopóbb, ki leginkább bírja
kitüntetni mészárlási ügyességét! Üdv neki,
teremtés azért él, hogy éltessen.
A növények, e sok tekintetben oly rejtélyes ki vértől áztatott mezőn hullát hullára döntve,
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belőlük halmokat rak és velők árkokat tölt! Üdv
neki, ki vérea zászlaja köré a gyilkosok minél
nagyobb számát gyűjti s vad csordák ezreit szétmarczangolt nemzetek véres hulláin taposva vetérli!
Ilyen a mi „világunk" !
És ez állapotok, melyeknek uralma alatt élünk,
és melyek mélyre gyökerezett eszméknél fogva a
nélkülözhetlenség jellegét ölték fel, — szorosan
függnek össze fajunk igényeivel, szükségleteivel.
A szükség tanitá meg az embert öldöklésre, mit
most, felhasználva a tudomány és művészet minden találmányait gyilkoló gépei tökéletesbitésére,
már csupa dicsvágy és uralkodási kedvtöltésből
folytat, s nem ritkán mint vakeszköz hagyva magát felhasználtatni egy önmagának adott s Önmaga á'tal nevelt vezér telhetetlen kénye által,
annak parancsszavára kész minden ok nélkül
embertársát felkonczolni, sőt azerények legszebbjei közé számítja , előtte ismeretlen czélokért
saját önvérét is minden perezben a legnagyobb
készséggel kiontani! — Eredeti barbarismusunk
sohasem tagadta meg magát; mert az emberi természet gyarlóságai szorosan függnek össze a
föld szerkezet gyarlóságaival. — A földünkön
uralkodó halálnak törvénye, mely a táplálkozási forma törvényének következménye, alapokát képezi minden társadalmi nyomornak. E
borzasztó törvény megszűntével az emberiség első
napjára virradna az örök békének, a háboritlan
boldogságnak. Ha lételünk fenntartása az elemek
közvetlen felhasználását nem szükséglené; ha planétánk annyi áldozatra való kényszer, oly szigorú
feltételek nélkül volna képes táplálni lakóit:
akkor soha senki nem gondolt volna arra, hogy
erőszakkal kerítse birtokába azt, mit a nélkül is
mindig megkaphatott volna. Az erőszak, a rablás,
a gyilkolás, csalás, hazugság és irigység, — és
mindazon bűnök, mik a kapzsiságon és önzésen
alapulnak, mik az emberből soha ki nem fognak
irtathatni, mert annak „második természetét"
teszik: mind e szerencsétlen gerjedelmek örökre
száműzve maradtak volna. — A mi világunk csillagászati helyzetére és physikai minőségére kell
pzükségképen visszatérnünk, ha kellékeink, vágyaink és ösztöneink tiikos rugóit akarjuk felfedezni. Tekintsük bár melyikét az emberi kedély
mozgalmainak, a szerelem részegitő tüzétől az
irigység és gyülölség fagylaló jegéig: könnyen
feltalálhatjuk csiráit földi szerkezetünktől föltételezett szükségleteink között. Mert végre is önfenntartásunkra ezélzott önző törekvéseinkre vezethetők vissza minden vágyaink, minden cselekedeteink, — és a törekvések ismét földünk természetéből folyó azon törvényre, mely parancsolja,
hogy táplálékunkat más élőlények hulláiból
merítsük, hogy máskép meg ne élhessünk, mint
hogy növényeket tépjünk ki anyaföldjükből, állatokat foezszunk meg életüktől. S ki meri állítani,
hogy e törvény absolut szükségképi; hogy egy
bölcs berendezésnek kívánalmai közé tartozhatik,
miszerint áldozat nélkül ne lehessen élni? Ki
meri állítani, hogy czélszerübb intézkedései mellett a természetnek, folytonos öles, fojtogatás és
élőlények felfalá^a nélkül is ferm nem lehetne
tartani az életet? Vagy oly lehetlen volna-e a
viszonyok olvatén alakulhatása, melynélfogva az
élőlények belszervezete ugy lenne alketva, hogy
önmagukban hordanák lételük feltételeit? vagy
oly messzefekvő-e a gondolat, miszerint létezhetnének tápláló légkörök? Légkörök, melyek tápelemektől áthatva, ezeknek megfelelő szerkezetű
szervekkel egyesülhetnének? Hiszen egy fontos
részét táplálékunknak már ugy is a légkörből
kapjuk! Lélekző szerveink alkotásának köszönhetjük, hogy vérünk tudtunkon kivül újul meg
szünet nélkül, s nogy nincs szükségünk gondot
fordítani az éleny- beszerzésre s annak időn kinti
testünkbe vitelére, mint ez egyéb tápszereinkre
nézve áll.
Ha mind ez előnyöket elgondoljuk s az emberiség állapotát egy ily előnyösebb világon elképzeljük, hol ment lenne az ember mind azon
durva, földi szerkezetünk által feltételezett szükségleteitől, melyek az embert egészen hatalmukban tartják és minden idejét igénybe veszik; ha
áthelyezve gondoljuk magunkat ama boldogabb
világba, hol az ember felszabadulva lánczai alól,
nemesebb és magasabb czéloknak élhetne, — s ha
ismét visszanézünk e földi állapotokra, hol az élet
nem egyéb egy nagy haláltusánál: akkor bizonyára nem fogjuk állíthatni, mit oly számosan
részint együgyüségükben, részint egyéb szempontokból hisznek és hitetnek el másokkal, hogy
t.i. földünk a legjobb világ; főt el fogjuk ismerni,
hogy léteznek más égitestek, melyek, a mennyi-

bea már eddig is felismertettek a tudomány által
természeti viszonyaik, messze tul haladják czélszerüségükben a mi szegény gyarló földünket;
égitestek, melyek az ember fejlődése és élete tartamára kedvezően befolyó feltételeket sokkal nagyobb mérvben egyesitik szerkezetükben, mint
az e tekinte ben irántunk nagyon mostoha földgömb. Ismerve földünk csillagászati és geológiai
viszonyait, nem hogy fölébe emelni leend okunk
sok fogyatkozásban szenvedő lakhelyünket a
többi világnak, sőt inkább csodálkozni fogunk
rajta, miszerint az élet e mostoha rögön is fVlüthette sátorát s bámulni fogjuk a természet produktív erejét, mely kimerithttlen méhéből ott is
életet ébreszt, hol erre a viszonyok nem épen a
legkedvezőbbek.
Berky Gusztáv.

A magyar czimezgetés.
„Asszonyság; kegyed; nagysád."
T. szerkesztő ur! A múlt hónapokban két
czikk jelent meg becses lapja hasábjain, melyeknek czélja volt, a nagyon elterjedt nagysád czim
ellen kikelni, annak használatát a társas életben
mint visszaélést feltüntetni, elhagyását javasolti
s az asszonyság (vagy: kisasszony) nevezettel felczerélni. Szabad legyen nekem ezúttal a hazánkban divatozó czimezésről átalában szólanom.
Hogy a„nagysád"czimmel sok visszaélés történik, senki sem tagadhatja, ha társadalmi köreink
hangulatát és modorát csak távolról ismeri; de a
férfiak czimezése is néhány év alatt annyira tulcsigáztatott, hogy azt is bizvást lehetne devalválni. — Még nem régen volt, hogy az egyszerű
háztartásban és erkölcsben, regényolvasás nélkül,
munka közt nevekedett polgárleány gúnynak vagy
legjobb esetben tréfának vette, de mindenesetre
pirulva fogadta, ha nagyságolni merték. — De
menjünk vissza pár századdal nemzetünk történetében és látni fogjuk, hogy a magyar az ő fejedelmét, királyát nevezte nagyságosnak s az ország
főpapját, az esztergami érseket tiszteletes (venerabilis) czimmel illette; ezen korban tekintetesek
voltak a főurak, kikhez a megyékben a nemesek
közül csupán az alispán számíttatott, a többi
nemesség nemzetes, nemes és vitézlö vala. Egyszerű, régi, jó idők! *)
Bizonyosan ma is lesznek sokan, kik ugy
vélekednek, hogy már csak az egyenlőség elvénél
fogva is óhajtandó volna, végkép megszüntetni a
középkor ezen haszontalan üres czifraságát, a
czimeket; s megszólításul az egyszerű : uram,
asszonyom s legfölebb is a régi kegyelmed — kigyelmed — nyomán az ujabb alkatú kegyed szót
használni. így aztán — mondják ezen purismushoz
szító idealistáirk — a régi 500 ezer nemes az
egyetemes nemzettel külsőleg is egygyé olvadván, e haza fiai nem fognak külön kasztokra, osztályokra szétszakadozva, egymástól elkülönítve
állani, egymást lenézni vagy irigyelni, egyik a
másiknak útjában állani, hanem összeforrva,
egyesült erővel, vállvetve fog egyik ugy mint
másik a közügy előmozdításán, a haza felvirágozásán munkálni.

De valamint mindenben, ugy itt is van bizonyos határ, melynek körvonalán innen és tul
nevetségessé teszi magát az ember; s ha nem is
lehetne napjainkban az esztergami főpapot a különben gyönyörű és nagy jelentőségű tisz'eletes
czimmel illetni, de más oldalról azt sem helyeselhetni, ha például oly egyének, kik az abc-ét vagy
legfölebb az elemi tanokat adják elő iskolájukban,
szégyenlik a föld legszebb, legüdvösebb hivatalának czimét, a <a?iíío'nevezetet,és tanároknak akarnak neveztetni. Kit pénze, vagyona, érdemei nagy
polcára emelnek, legyen nagyságos; kinek polgári
állása, műveltsége, tudománya a közönség előtt
tekintélyben áll, legyen tekintetes. De a kinek
sem polgári helyzete, sem vagyona, sem tudománya, sem érdemei nincsenek, az bizony kicsiny
leszen, ha homlokára irandja is a nagyságos
czimet.
Tagadni nem lehet, hogy nemzetünk vérében
van az aristokratikus hajlam: kegyelettel néz a
„régi dicsőségre" s tisztelettel hajol meg azok
előtt, kiknek elődei ezen dicsőség megalapitásán
tettleges részt vettek; de nem csekélyebb tisztelettel sőt nemzeti büszkeséggel emlegeti azoknak
nevét, kik a most élők soraiból szóval és tettel
kitűnnek. Az ilyeneknek nagyságát örömest elismeri és bevallja mindenki. De a puszta czim,
melyet magadra erőszakolsz, még nem elegendő,
hogy nagy ember legyen belőled.
Szükségesnek láttam, a férfi-nem czimezéséről ezeket előrebocsátani, hogy véleményemet a
nőnem czímezésére nézve annál rövidebbre foglalhassam. — Lovagias vonása az a magyarnak,
melylyel a nőnem iránt viseltetik, egy fokkal
magasabb czimet adván a nőnek, mint férjének, s
a tekintetes ur nejét nagysádnak mondja. Ha valóban tekintélyes egyéniség a férj, nem fogunk
felakadni azon, ha nejét nagyságolják. A kímélő
figyelem, a gyöngéd bánásmód szavakban és tettekben a gyöngébb nőnem, a szépnem irányában
oly jól veszi ki magát a foglalkozásuknál fogva is
erőteljesebb férfiak részéről. De a kegyed szó oly
szép hangzású, s mint a régi kegyelmed-nek ujabb
alakja, oly tősgyökeres magyar zamatu, hogy
annak divatba hozatalát s minél gyakoribb használatát bizton ajánlhatni. Kik megbotránkoznak a
nagysád nevezeten, hozzák ezt a kegyed szót
életbe társas köreinkben. Ez sem nem sért senkit,
sem meg nem pirít. Mert „asszonyság, uraság"
ad normám: dominatio vest'ra annyira elavult éa
nyelvünk jelen művelődési álláspontján annyira
nem használható, hogy jelenleg legfölebb is a
régiségtárban igényelhet magának helyet, mint
megszólítás *).
Ennyit a czimről. Hogy nemzetünk körében
a czimeket el lehessen törülni, arra nincs kilátás,
A czimvágy ragad, mint a járványos mirigy. Félek, hogy ha czim-irtó egyletekbe állanánk, ugy
járnánk vele, mint a — fájdalom — rövid életű és
boldog emlékezetű „honi" egyletekkel. Mindenki
dicsérte a honi kelméből varrott ruhát, helyeselte
az eljárást, melynélfogva pénzünkkel nem a bécsi
és párisi, de a honi ipart mozditjuk elő s mégis
azon vette magát észre, hogy mind magának,
mind leányának bécsi kelméből párisi divat szerint varratott ruhát és varrat mai napiglan, segítvén külföldre juttatnia közvagyont,hogy legyünk
czifrák és . . . szegények. — Ha tehát nem bírunk
lemondani a czimekről, törekvésünk legyen oda
irányozva, hogy ezen czimezés minél egyszerűbb
legyen s túlságai által nevetségesekké ne tegyük
magunkat, — A „ló, pipa, kártya, kopón" túl
mutassatok föl tetteket; hasznos, nagy, dicső tetteket, a mint kitől telik: s ekkor czimetek néni
lesz üres czim, hanem közreható hasznos életpályátok jelzője. _
y.

Azonban az ily beszéd jobban veszi ki magát
a papiroson, mint a közéletben. Valljuk be
őszintén, hogy mi sujtásos nemzet tagjai vagyunk:
mi bizonyos ázsiai kényelem mellett most is külső
fényt és rangot is szeretünk mutogatni. Időnkben
azok, kik régi származásukra hivatkozhatnak, ha
látják, hogy minden polgári állású egyén, ki saját
erszényéből képes fekete öltönyt viselni, egyszersmind tekintetes ur is akar lenni, hogy magukat ezen „alsóréteg" fölé emelhessék, nagyságos
czirnet vesznek fel. Ez divat. S én sem említem
azért, mintha czime miatt akár Pétert, akár Pált
kárhoztatni vagy épen megróni akarnám. Usus
est tyrannus, quem penes arbitrium est et jus et
norma loquendi. — Ismertem egy régi jeles főszolgabírót, SzontaghGusztáv atyját, ki e század
első tizedeiben meggyőződve a nemesi kiváltságok káros hatásáról, szóval és tettel lépett fel
azok ellen s hogy szavainak nyomatékot adjon,
utaztában az utvámot az adófizető néppel egyenlőn önként fizette. De évek alatt ezen eljárásának
semmi sikerét nem tapasztalván, sem utánzókra
nem találván, az utvám-fizetéssel felhagyott. így
járnának hazánkban azon egyesek, kik czimezgetés dolgában a folyam-ár ellen úszni akarnának;
utánzókra nem találván, legfölebb is különczködőknek tartatnának.

Paris, jul. 5.
Nem azért irunk, hogy részvétet gerjesszünk,
nem azért vesszük igénybe a lapok becses terét,
hogy segítségre hijjuk fel a t. közönséget, ismerjük hazánk szomorú anyagi viszonyait. De lekötelezve érezzük magunkat azok iránt, a kik mégis
megemlékeztek rólunk; de sietek róluk viszont
megemlékezni, nekik köszönetet mondani.
Adományozóink közt első helyen Welsskircher Károly és Bulyovszky Gy. urakat nevezzük,
kik az általuk szerkesztett lapokat nagylelküleg
megküldötték ingyen ez év első felében is; továbbá Duka Tivadar és Zámboth A. urakat, az
első pénzsegélylyel, az utóbbi könyvekkel járultak

•) Valami nagy „egyszerűséget" e re'gi ezimezésekben sem látunk.
Szerk.

•) De hát az: „asszonyom! kisasszony! uram!" czimeket miért mellőzi ön ? Hát a szép egyszerű „ ö n " mit
vétett I?
Szerk.

Tudósítás a „párisi magyar egylet"-röl.

társaságunk gyarapításához. .Fogadják hálás köszönetünket.
Végre azért irunk, hogy megmutassuk, mit
teszünk, hogy azok, kik netán hasznukra akarják
fordítni létezésünket, bizton számithassanak arra,
a mire számítanak, segítségünket tekintve. Az
egylet főczélja az anyagi segélyezés lévén, először
is, e körül akarjuk elősorolni szerény tetteinket.
Valóban oly nagy ezek szerénysége, hogy felemlitésükkel egyszersmind kérjük a t. olvasó abbéli
kegyét, hogy elégedetlenségét kicsinylő mosolyán
tul ne engedje kitörni. — Saját jövőnk sem lévén
még valami erős pénz-alapra megszilárdítva, mindig az van szemünk előtt, — leginkább csak
kölcsönnel segítünk. Ajándékokra csak annyit
szántunk, a mennyi pénztárunkon meg nem látszik; fél év alatt jan—jul. mindössze 30 frankot
ndtunk ilyenül, míg adósok részéről 120 frank
Van nyugtatványokban a pénztárnok kezébeu E
kölcsönöket is csak ugy adjuk, ha vannak hiteles
jótállók és van a pénztárban fölösleg, mert egy
meghatározott összegnek sértetlen kell maradni,
— az egylet jövőjének biztosítása végett minden
évnegyedben 25 franknak takarékpénztába tétetni,
a mivel bizonyos összeget lapok járatására szintén
félre kell tenni.
Mégis legérdekesebb az, hogy roppant jótéteménynek tartjuk, ha valaki kölcsön kap pár
frankot. Bizony még mosolyogni sem lehet e kölcsönadás rendszerén. Tessék csak meggondolni,
mily távol vagyunk attól a barátságos Magyarországtól; nem értik itt a jó szót, ha az mindjárt
franczia is, hát ha a magyar ember idejön s nem
hogy francziául, de még németül sem tud. Mert
megengedjük, hogy azok, a kik németül beszélnek, nincsenek épen elhagyatva, — nem tesznek
sok különbséget a magyar és Lincz vagy Bécs
szülötte közt. Aztán a mily nagy itt a németek
száma, olyan kicsiny a miénk.
Tovább beszélve egyletünk állásáról, ép ily
szerényen bevalljuk, hogy könyvtárunk mindöszsze 20 kötet nagyságú, ilyen csekély lapjaink
száma is, ezek : a „Vasárnapi Újság", a „Magyar
Sajtó", „Pester Lloyd'% a „Sürgöny" és a „Koszorú", melyet most a „Fővárosi Lapok"-kai pótolunk.
Azonban mindez a kisszerű kezdet arányban
áll jövedelmi forrásunkkal: a rendes fizető tagok
számával (50.)
Miután több hivatalnok elment, vagy lemondott, közelebbi elutazását adván lemondása okául,
jul. 3-án tartott nagy-gyülése alkalmával a társaság ilyképen alakította az igazgató bizottmányt:
elnök, Vásárhelyi Imre ur; jegyző, ifj. Bertha
Sándor ur, — pénztárnok Vitt Dávid ur, — választmányi tagok : Láng Károly, Dávida Sándor,
Vékony Pál, Melykó István, Kun János és Szabados Gejza urak. Szabados Gejza ur egyszersmind könyvtárnok a napos kötelezettségeivel. —
Grosch Pál, volt jegyző, az egylet nevében.

Vasárnapi beszélgetés.
(A fővárosi ember életéből.)
Pest, július 16-kán.

A fővárosi ember el van kényeztetve, s noha
mindig panaszkodik az utczai por, a rósz kövezet,
a bérkocsisok gorombáskodása, a háziurak zsarnoksága és sok apró és nagy visszaélések ellen:
mégis szerelmes a maga Budapestjébe, mert jól
tudja, hogy e kellemetlenségeket, mik nélkül a
világ legszebb városát, Parist sem képzelhetjük,
jóval fölülmúlja a minden oldalról kínálkozó kényelem és szórakozás. Télen hangversenyek,
fényes tánczvigalmak, őszszel futtatások s kiállítások, tavaszszal ismét futtatások, kiállitások s
azon megbecsülhetlen körülmény, hogy néhány
krajezár árán a legrövidebb idő alatt a szabadban
lehet, árnyas fák alatt andaloghat, élvezheti a
magányt s az élénkséget, a mint közelebb vagy
távolabb jő kedve sétálni, hallgathatja a zenét, a
Dunán csónakázhat, a Margitszigeten vagy a
Zuglig e t bájos berkeiben, hűs völgyeiben, elragadó kilátást nyújtó magaslatain, magához ölelheti a természetet. Ha távolabb menni restéi, a
város központjában lel sétányokat, melyeknek
évről évre mind dúsabbá váló fasorai és bokrozatai, jótékony szellőt legyeznek forró homlokára;
s ha nyár derekán terhére kezd lenni a hőség,
csak válogatnia kell a jó fürdőkben s uszodákban,
hol lehűtheti forró vérét, a nélkül, hogy az üdvös
testmozgásról lemondana. S ha azok közé tartozik, kiknek tagjaiban még mindig megvan a farsangi kedv: egy szép este fölül a gőzhajóra,

melynek födélzetén harsogó zene vetélkedik a
hullámkorbácsoló kerék zakatolásával, s néhány
perczczel később a császárfürdő széles levelű
platánfái alatt a legszebb társaságban járhatja
hajnalig. Minden állású, korú és nemű, bőven lel
kedvtelést a testvérfővárosban, mely napról napra
gyarapodván a mostoha viszonyok ellenére is,
nemcsak a hazabelieket, hanem távol országok
lakóit is csábítja falai közé.
Pestnek egyik főkellemét tagadhatlanul a
kávéházak képezik. Vannak ugyan klubok, kaszinók s egyéb körök is, melyekben, hogy ugy
mondjam, csak a hasonszőrűek találkoznak. De
nem mindeniknek esvén keze ügyében, kiki, főleg
reggel és nyáron, oly kávéházat látogat, mely
vagy szellősebb volta, vagy közelsége által nyújtja
a kivánt előnyöket. A pesti kávéházak, ugy építkezésük, mint a kávé-kiszolgáltatás által, méltán
örvendnek jó hírnévnek, s azon fogyatkozásuk,
hogy a külföldi, kivált bécsi kávéházakkal összehasonlítva, kevés lapot járattak: a mindinkább
növekedő olvasásvágy s a jótékony versengés
által, tűnőben van. Ez idő szerint a kávémérésekben is több lapot találunk, mint ezelőtt húsz évvel
az elsőrendű kávéházakban, hol akkoriban kártya
és tekeasztal vitték a főszerepet; a „Jelenkort"
vagy „Társalkodót" csak néhány czilinder-kalapos,
atillás öreg ur olvasgatá, míg a fiatalabb vendégek inkább a „ferbli" vagy a „sláger" iránt
érdeklődtek.
Húsz hírlapon alól még a legszerényebb külvárosi kávéház sem mer megnyilni; a bel- és
Lipótvárosban pedig (Privorszky, Kávéforrás,
Európa, Kammon stb ) ötven lapnál is több áll
rendelkezésünkre. A honi napisajtó kiválóbb s
másodrendű magyar és német közlönyein kivül:
franczia, angol, olasz, lengyel, orosz, oláh, tót,
rácz, cseh, görög, sőt még héber nyelven irt
újságokat is látunk, meg felelőleg a látogatók
nemzetiségének, mert jellemzetes dolog az, hogy
minden kávéháznak megvan a maga saját színezetű közönsége. Ide kiválólag kereskedők, oda
meg tanulók, vagy ügyvédek, művészek stb. járnak. A jelesebb franczia, angol s külföldi német
lapok azonban egy valamire való kávéházban
sem hiányoznak, s alig tetted be lábadat a
márvány asztalokkal, öblös karszékekkel, roppant tükrökkel buterzott, fényes kiállítású, aranyozott mennyezetü, drága kárpitokkal bevont
terembe vagy nyáron a virágzó növényzettel környezett, árnyas, ugrókutakkal ellátott kioszkok
egyikébe: midőn szemöldöködnek egy hunyoritására, a szolgálatkész pinezér, az ízléssel, étvágyingerlőn fölhordott kávé mellé kedves csemegéül
hozza kedvencz olvasmányodat vagy akár megfordítva, a kopott betűkkel s ujdonat uj hírekkel
telegyürt papirhalmaz mellé eléd teszik a jeges
kávét, gránitot, (híg fagylaltot), tejet, csokoládét,
kávét, vagy, mert egész angol lett már belőled, ki
télen nyáron theázol már: a chinai növény illatos
szüretét. Igazi fővárosi ember létedre meg nem
rettensz a nagy csomagtól, sőt vannak oly ujságfalók is, kik, ugy szólván minden szemökkel egyegy lapot olvasnak, még lábuk közé s hónuk alá
is szorítanak egy nyalábot s ezen fölül még kettőre ráülnek, nehogy rövid idő alatt kifogyjanak
a szellemi fölöstökömből.
A városi kávéházlátogató átalán véve keveset
olvas, ép azon okból, mert sokat kell olvasnia. Ha
minden lapnak egész tartalmát át akarná betűzni,
egész nap s fél éjszaka akár ki se mozduljon a kávéházból. A telivér újságolvasó hátul kezdi a hir
detéseknél, innen áttér az idegenek névsorára, ezt
követik a napi újdonságok s csak most kerül a sor
a levelezésekre, vezér- s egyéb önálló czikkekre.
S mert a kereskedőt legelsőben is csak az árkelet
és üzlettudósitások érdeklik, az üzleti forgalommal foglalkozó lapok a negyedik oldalt — az első
oldalra tették át. A gyakorlott szem egy perez
alatt átfutván a hasábokat, azonnal meglelé azt, a
mi kiválólag érdekli s csak is így érthető : fél óra
alatt mikép lehet tiz-tizenöt lapnak foglalata
iránt tisztában lenni. A hetilapokba csak belepillants ha képesek, csak a metszeteket nézi s ezzel ismét eltolja.
A hetilap voltakép nem is a kávéházi olvasó
számára készül. A hetilap csak a családé s kiváltképen vidéken a családé s a ki tudja, mit tesz az:
éven át távol az ország szivétől valahol Beregvagy Ungmegye legfenekén lakni, hová csak hetenkint egyszer-kétszer vetődik el az ámolygó
postaszekér: az érteni fogja azon örömet, melylyel a hűséges, hetenkint egyszer beszóló házi
barátot fogadják. Sokat beszélhetne erről a „Vasárnapi Újság", mely sanyarú időkben keletkezvén, a forradalom után az első nagy magyar

olvasóközönséget megteremte, mely hive maradt
s híveket szerzett e lapnak oly időkben is, midőn
a magyar ember azt kérdezgeté magától, kenyeret vegyek-e a pénzen vagy ruhát? Sokan vagyunk, a kik évek soíán át fáradatlanul és örömmel koptatjuk tollúnkat a ,.V. U." olvasóinak, ha
szabad mondanom, tanulságára » szórakozására s
részemről most is igérem, hogy e helyen szép
csendesen, derűit nyugalommal ezután rendesen
fogom elősorolni önöknek a testvérfőváros örömét, bánatát, viselt dolgait, reményeit, óhajtásait,
szóval mindazt, a mi közelről s távolról érdekelheti a magyar olvasót. Beméljük, hogy szires
fogadtatásra fogunk találni.
F&rgó János.

Egyveleg.
(Rsz.) — (A nap) a természetvizsgálók legújabb alapos észleletei s vizsgálódásai szerint átláthatlan sötét test, világító s forró gőzkörrel körülvéve, melyen át néha néha a nap testét sötét
foltok alakjában látjuk, kiszámithatlan roppant
terjedelemben. — Egyetlen egy ily napfoltnak
mely 1843-ban szabad szemmel is látható volt,
átmérője közelitőleg 15,000 mérföld volt. A nap
átmérőjének hossza 192,700 földrajzi mérföld,
igy tehát 11-Szer nagyobb a föld átmérőjénél. —
Tömege 359,551-szer nagyobb a földénél, 600-or
az összes bujdosó csillagokénál. Világa 300,000szer erősb s világosabb a teli holdénál, vagy hogy
más szavakkal éljek, ha az égbolton 300 hold ragyogna, még ezen egyesitett világosság is jóval
hátrább állana a nap világánál.
(Rsz.) — (Régifák.) India belsejében vau
egy Boábám nevű fa, melyet Adamson híres utazó
födözött föl; törzsökének kerülete 78 láb. — Az
emiitett utazó e fát 1000 évesnél régibbnek
mondja. Van Japánban egy kámforfa, melynek
korhadt törzsében 15 ember egész kényelemmel
elfér; ez a monda szerint Kobodarszi tudós pálczájából sarjadzott, ki a IX-dik században élt. — Az
Aetna hegyén levő, óriás gesztenyefának kerülete
160 láb. — A Sommában (Lombardia) levő nagy
czyprusfa magassága 121 láb; ez jelenleg a világ
legrégibb fája; épen azon évben lőn ültetve, melyben üdvezitőnk született; sőt egy majlandi krónika azt mondja, hogy Caesar idejéből való. "Wellington hegy tövében Tasmániában, a tudósok
által Eucalyptus-nak nevezett fa magassága 260,
törzsökének átmérője pedig 30 láb; ezt tartjík a
világ legmagasabb fájának. A tölgyfák közt il
van több, mely igen nagy és igen régi; igy Londonban a windsori sétakertben levő tölgyfa már
Hódító Vilmos korában létezett, — ennek kerülete 38 láb, 8 kora 1200 évre tehető. — A versaillesi narancsházban egy oly narancsfa áll, mely
1421-ben lőn elültetve.
A sabinumi zárda kertjében van egy narancsfa, melyet még sz. Domokos ültetett 1200-ban,
Finale mellett pedig egy olyan, melynek egy igen
jó termés alkalmával 8000 gyümölcse volt. A
Wellingtonia gigantea nevű gyönyörű fa méltán
nevezhető a fák királyának; legszebben tenyészik
Kalifornia erdeiben, legtöbb található a Nevada
hegységben. Magassága különböző ; 200—250 láb
közt változik, átmérője 10 rőf, kérge 12—15 hüvelyk vastag, ágai ép ugy mint a boróka-fenyüé,
vagy mint a cyprusfáé lehajlók, s valami fenyőtoboz féle csüng rajtok. — 1853-ban egy ily fát
kivágtak s kérgét 21 lábnyi magasságban lehántották; oly szobát készítettek belőle, melyben 150
gyermek fért el egész kényelemmel. Ezen szoba
1856 Londonban közszemlére volt kitéve, hol is
roppant bámulat tárgya volt.
(Rsz.) — (Mily nehéz a föld?) Baillynak, a
londoni csillagvizsgáló-társulat hires tudós elnökének, 6 évi fáradságos észlelet s tanulmányozás
után, végre sikerült a föld súlyát — ha csak közelitőleg is kiszámítani. Ez szerinte 6062 trilliónál
többre rug , vagyis számok által kifejezve:
6062,165,592,211,410,488,889 tonnát tesz (egy
tonna = 20 angol mázsa.)
— (Az aczél lényege.) Bármennyi vizsgálat
történt is eddig az aczél lényegének kipuhatolása tárgyában, még mai napig sem vagyunk
a dologgal tisztában. Ennélfogva a belga tudományos akadémia 600 frankból álló pályadijt tűzött ki a fontos kérdés megoldására, mihez a
belga kormány még 800 frankot csatolt. Kívántatik, hogy tökéletes vizsgálatok után az aczél lényeges elemei kitudassanak, és meghatároztassék,
mik azon okok, melyek a különböző aczélfajoknak
(választékoknak) az ő sajátságos tulajdonságaikat
kölcsönzik.
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frtot, a többiek pedig 6 frtot fizetnek, sőt hárman
ösztöndijt is húznak. Koszt a polgároknál szállással 10 hónapr.i 6O — 80 frtig, a tanároknál pedig
100 — 120 frtig rendesen kapható. Mindezekre pedig a tanárikar atyailag felügyel. A jövő iskolai
tanév szeptember elsején ve-zi kezdetét.

részben a természeti tudományokban. „E nemzetet — úgymond Toldy — Révay tanította meg
helyesen, Kazinczy szépen, és Bugát műszabatosan szólani." — A Sopronyban elhunyt Torkos
Sándor 1. tagról Arany János emlékezett meg meleg szavakkal. — Ezután a bölcsészeti törvényes történettudományi osztály ülése következett,
melyben először is Rómer Flóris olvasott fel
Franki Vilmos nagyszombati tanár, „Pázmány
Péter és kora" nagy munkájából mutatványt, mely
Pázmány első politikai fellépését tárgyalja 1616ban. A második értekezés Henszlmann Imréé volt,
ki a pozsonyi koronázási templom ügyében szólalt föl, azon nézetet támogatva, hogy a polychromia a csúcsíves építmények styljével nagyon
is megegyez.
** (A nemzeti múzeumban) a képtár a javítások miatt néhány hónapig zárva lesz, hogy azonban a közönség mégis hetenkint négyszer látogathassa a muzeumot, a következő látogatási rend
lett megállapítva:Hétfőn nyitva lesz a régiségtár,
kedden a természetiek tára, csütörtökön ismét a
régiségtár, s szombaton a természetiek tára, mindenkor reggel 9 — 1 óráig. Az igazgató és a régiségtár őre már visszatértek nógrádmegyei kirándulásukból, hol az Edelspacher-féle pénzgyüjteményt tekintették meg, s annak értékes voltáról
meggyőződve, ajánlólag fognak felszólalni a gyűjtemény megvétele tárgyában.
** (Kisdedóvoda Kalocsán.) Kalocsa, mely az
irodalom-pártolásban oly kitűnő helyet foglal el
hazai városaink sorában, kisdedóvodáról is gondoskodik. E közintézet számára a kaszinó-egylet
emelt díszes és kényelmes épületet, mely már befejezéséhez közeledik.

** (Magyar emlékiratok.) Nemsokára egy
érdekes munka megjelenését várhatjuk. Mint a
„P. Hl." irja, Zsoldos Ignácz emlékiratait készíti
sajtó alá. A kik hazánk közügyeire mintegy négy
évtized óta bármi tekintetben hatást gyakoroltak,
mindazokkal közelebbről megismerkedünk e munIpar, gazdaság, kereskedés.
kában. Különösen sok érdekes és ismeret en adattal birnak azon szakaszai, melyek a Baeh-idó're
J (A föld legnoayobb gőzmalma) Pesten
vonatkoznak s az akkori bécsi minisztérium szín- lesz, az úgynevezett ,,Concordia", melyet a részfalai közé vezetnek.
vénytársuíat most kezd építtetni. Az építéssel
*• (A magyar Shakespeare) 5 dik kötete Wechselmann építész van megbízva, ki azt e hó
megjelent, s „Lear"-t Vörösmarty és „A veronai 6-dikán a Ferenczvárosban a soroksári sorompó
két ifju"-t Arany László fordítása szerint fog- mellett meg is kezdette. A roppant építmény, a
lalja magában. A következő kötetekre is több „P. H." szerint, öt emeletes lesz, s míg legnamű fordítása van készen vagy készülőben. Neve- gyobb malmaink csak 20—30 járatuak, a ,.Conzetesen Ács Zsigmondtól „Hamlet" és Fejes Ist- cordia" hatvon őrlési járatra lesz berendezve. A
vántól „Troilus és Kressida" már birálat alatt gépkészleteket Nemelka L simmeringi malomvannak; Szász Károly a napokban készül el „An- építő és gépész szolgáltatja kitűnőnek bizonyult
tonius és Kleopatrá"-val, a „Szeget pzeggej" és száraz őrlési rendszere szerint. Az első műmalom
„Athénéi Timon" darabokat pedig Greguss Ágost az országban a pesti hengermalom,mely 1841-ben
fordítja. Minden egyes kötet ára 1 ft.
építtetett, ezt követé a Werther-gŐzmalom Budán
** (Jeles szobrász hazánkfia), ifj. báró Vay 1850-ben, s ez idő óta körülbelől 150 ilynemü
Mikiét, Vörösmarty életnagyságu érczszobrát ipartelep keletkezett, melyek közül a „Concordia"
már teljesen elkészítette. Ugyanő a napokban a nyolczadik lesz Buda-Pesten, s a legnagyobb
végezte be Zrínyi Miklós szobrát is, egyikét azon egész Európában. Ez uj vállalat kiviteli kereskehárom magyar tábornok szobrainak, melyeket a désünknek ismét említésre méltó lendületet adhat
bécsi arsenal számára művész hazánkfiánál Ő s a tapintatos kezelés mellett a legjobb jövőt
Felsége rendelt meg. E márványszobrok techni- jósolhatni neki.
kai kivitelében Izsó Miklós nyújt neki segédkezet.
J (A pest-losonczi vasúttársaság csődje),
** (Magyar szobrász.) Engel Rómában mű- mely e hó 11-dikén a Schuller és b. Puthon bécsi
ködő szobrász hazánkfia ujabb szobrot végzett be bankárház bukása folytán lett kimondva, a múlt
Pejacsevich gróf számára, mely a gyönyörű Évá- hét legmozgalmasabb eseményei közé tartozott.
nak lesz párja. Ugyancsak Engel bevégezte Ná- E csődnél a bejelentési határidő szept. 28—30-ik
dasdy Ferencz, a nagy katona szép álló szobrát napjai; perügyelő Ráth Károly. E szerint ismét
is, mely a bécsi fegyvertár díszlépcsőjét fogja egy magyar vállalat jutott tönkre, melynek szoBalesetek, elemi csapások.
ékesitni.
morú sorsa már a legközelebbi közgyűlés alkal
** (Ismert nevű festőnk), Telepy Károly, mával sejthető volt. „Egy rendkivüli közgyüléi
** (Villámütés Pesten.) Múlt szerdán délután
megbizást kapott, hogy a debreczeni szinház — irja a „Hon" — bizonyara föl fogja deriteni a. nagy fergeteg közt, a villám a Lipót- és Dunaszámára egy előfüggönyt fessen. E végre csinos okokat, mik a könnyelmű kezelés e szomorú kö utcza szögletén levő házba ütött, s egy perezre az
redőzetet tervez, közepén alkalomszerű képlettel vetkezményét előidézték, s miután már most nem esti alkony és vastag ború miatt félhomályban
s tetejére Megyery, Fáncsy, Bartha, Szentpéteri, mindegy a részvényesekre nézve, hogy mi lett é levő várost vakitó fénynyel világította meg. A róLendvai és Kantomé arczképeit fogja illeszteni. mi lesz a társulat vagyonából, bizonyára sürgetn zsa-téren álló bérkocsisok mind szétriadtak, a
** (Nönövendékek irálytana) czimü tan- fogják a 800,000 ft. titkos kiadás okmányait is lovak horkolva és ágaskodva vágtattak el. Különkönyvre hirdet előfizetést Sz. Kalocsa Eóza, Mert ha ennek egy részét, az alapítási költsége ben az épületben magában nagy kárt nem tett,
egyik jelesebb pesti nőnövelde tulajdonosa. Ily- ket elnézhetik is, de az épitési költségek minden- csak néhány zsindelyt sepert le a tetőről. A fedél
nemü munka még nem jelent meg a magyar iro- esetre számon kérhetők, miután hallatlan az a gerendázatát is meggyujtotta, de rögtön eloltotdalomban, azért rég érzett hiányt fog pótolni. részvényes társulatok történetében, hogy az épi- ták. A mint halljuk, egy szolganőt is ért a
Előfizetési ára 70 kr.. mely a szerzőhöz Pestre, tési költségeket igazolni ne lehessen. A részvé- villám, ugy, hogy azonnal a Rókusba kellett
aldunasor 2. sz. alá küldendő. A könyv folyó év nyesek közül többen királyi biztos kiküldetését szállítani.
kivánják; ki necsak a jelenre, hanem a múltra is
szeptemberben hagyja el a sajtót.
** (Fölfordult ladik a Dunán) E hó 9-dikén
** (A „Budapesti Szemle") 5-ik füzete is terjeszsze ki figyelmét, miután igen sokan vannak, este nagy vihar támadt fővárosunkban , mely
megjelent. Tartalma a következő: „Báthory Gá- kik nem tudnak az igazgató-tanács gazdálkodási egyéb kártételeken kivül, a Dunán is nagy szebor háborúja Havasalföldön 1611-ben" Szilágy rendszerével megbarátkozni." A részvényesek rencsétlenséget okozott. Egy csónak, melyben
Sándortól. — ,,A sajtó és nyilatkozási szabadság közül mások rész vény enkint 20 ft. fölülfizetését négy személy volt, fölfordult. Hármat sikerült
története Angliában" Barsi Józseftől. — ,,A rég javasolják, hogy az épitkezések akadályt ne szen- megmenteni, azonban a negyedik, egy mészáros
római és görög föliratok." — „Magyar tud. aka- vedjenek. — A vasúttársaság és az emiitett ban- legény, nyomtalanul tűnt el a hullámokban.
démia". — Irodalmi szemle." — „Sevigné assz kárház bukása különös összeköttetésben állanak.
** (Tűzvész.) Nográdmegye Dejtár községélevelei." — „Magyar történelmi emlékek-' Ga- A baj bekövetkezését mindegyik a másiknak ben e hó elején egy vihar alkalmával tűz támadtulajdonítja. Tudva van, hogy az említett bankár- ván, 123 épület lett a lángok martaléka.
rádytól. —
** (Tudományos pályamunkák.) Az első ma- ház a vasútnál 2 millió forinton fölül van érdegyar átalános biztositó-társulat alapítványából az kelve, s a „B- H." ezerint Bécsben dühöngnek,
Mi njság?
bukAkadémia által 1865-re kitűzött 1000 fttal jutal- hogy ily jeles bankárházat magyar vállalat
na
tatott
meg.
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mazandó nemzetgazdasági kérdésre jul. 1-éig be** (Liszt Ferencz Pestre érkezését) a napokzárólag, mint határnapig,következő pályamunkák Magyarország hitelére." De e lap kifeledi számí- ban várják, hogy az augusztusi zeneünnepélyen
érkeztek be: I.„ A vámpolitika átalában, s Magyar- tásából, hogy szerencsétlen vállalatok másutt is lőadandó nagy zenemüvének, „Erzsébet" oratóország és az ausztriai birodalom szempontjából akadnak, igy a múlt évben Franczia- és Angolor- riumának próbáit személyesen vezesse.
különösen." II. „A vámügy, tekintettel Magyar- szágban, Amerikában és Indiában a legszilár** (A nemzeti múzeumi igazgatói állomásra)
ország és a birodalom nemzetgazdasági állapot- dabbnak hitt bankárházak buktak meg, s hogy pályázat van hirdetve. Az illető folyamodványok
jára." I I I . „Magyarország és a vámügyreform." egyes ember esete az egész ország hitelét még aug. 20-ig nyújtandók be a helytartótanácsnál.
A pályamüvek birálat végett a statisztikai bizott- nem buktathatja meg. — A losonczi vaspályára Ezenkivül még egy múzeumi őrt is fognak kineujabban vevő is ajánlkozott, ki a 4 millióba került
ságnak adattak ki.
vezni. — A mostani igazgató Kubinyi Ágoston,
vállalatért
másfél milliót igér.
** (Uti rajzok.) Bulyovszky Lilla „Utazás
nyugalomba helyeztetvén, egyszersmind fölkéreNorvégiában" czimü könyvet irt, mely még ez
tett, hogy az igazgatói állomás betöltéséig tovább
évben meg fog jelenni.
is vezesse az intézet ügyeit.
Közintézetek, egyletek.
** (Emlékbeszéd egy elhunyt egyetemi tanár
** (A magyar tudományos akadémia) jul. felett.) Az egyetem dísztermében e hó 13-ikán
Egyház és iskola.
12-én tartott ülése, mely Bugát Pál temetése miatt a múlt évben elhunyt Bécsi Emil egyetemi tanár
** (A rimaszombati egyesült prot. gymnázi- halasztatott egy nappal későbbre, először is azon felett Wenzel Gusztáv méltányló emlékbeszédet
umnak) a lefolyt iskolai évben 179 növendéke gyász hirrel nyilt meg, hogy az akadémia ismét két ;artott, különösen kiemelvén azon érdemeket, meTolt; ezek közt helv. hítv. 87, ág. hitv, 80, rom. tudományos tagját veszté el: Bugát Pál rendes yeket jeles tudósunk magának a jogi irodalom
kath. 8, és mózes vallásu 4. — A hat osztályú és Torkos Sándor 1. tagot. — Bugát felett Toldy ;erén szerzett.
gymnáziumban Miklovics György igazgatón kivül Ferencz tartott emlékbeszédet, a legnagyobb me** (A pesti állatkert alapszabályai) a magyar
legséggel szólván róla, mint az akadémia megala- sir. kanczelláriától jóváhagyva a helytartótanács6 tanár hirdette a tudományokat.
** (A sajó-gömöri ev. gymnasium), mely a pításában résztvett 22 úttörő egyikéről, kik közül hoz visszaérkeztek. így a szükséges építkezéseforradalomig virágzott, de az idők változtával ma már csak 3 van életben. Bugát 1793-diki ket is nem sokára megkezdik.
csak három osztályúvá alakult, s melyben jelenleg april 19-dikén Gyöngyösön született, s itt, majd
** (A budai dalárda zászlója.) A budai
két rendes és egy segéd tanár működik: daczára ígerben és Pesten végezte tanulmányait, 1818- alárdának zászló-szerzésre Nagy Gusztáv máa nehéz időknek évenkint újra gyarapul. Ugyan- ban lett a pesti egyetemen orvostudor, 1824-ben odelnök ötszáz frtot előlegez. így tehát a zeneis a tápintézet 16 frtért képes ebédet, egézséges egyetemi tanár, 1848-ban Magyarország főorvosa. lei nagy ünnepély alkalmával a budai dalárdának
kenyeret és vacsorát, az egész iskolai évre adni. Bugát fő- s eléggé meg nem becsülhető érdeme: nár külön zászlója lesz; a zászló-felszentelés köTandij fejében egész évre a tápintézetbeliek 4 a magyar műnyelv megalapítása az orvosi, és sok ülbelől szeptember közepén fog végbe menni.

** (Takarékosság szempontjából) a pesti
egyetam ifjúsága körében „gazdálkodási egylet"
alakult, melynek czélja, a ruházatnak a tömeges
készíttetés által eszközölt olcsóbb s a részletenkint való fizetés által kényelmesebb megszerezhetése. Ez egylet e hó 6-kán tartá alakuló gyűlését.
** (Pór a kavicsok miatt.) A pesti s budai
hatóságok közt igen érdekes vitakérdés forog
fenn. A pesti hatóság ugyanis a rakpart építésére
egy budai zátonyról hordatott kavicsot, mely zátony eddig a hajózásnak nagy akadályára vált.
Innen mintegy 8000 köb-ölnyi kavicsot hordatott
már el, midőn a budai városhatóság most egyszerre feltámad s kárpótlást kér az elvitetett kavicsért, még pedig egy forintot minden köb-öl
után. A pesti hatóság azt határozta, hogy majd
barátságosan kiegyenliti a dolgot s addig is most
a kavicsot a pesti partról hordatja.
, # (A pesti állatkertnek) a napokban Szabolcsból egy pár szép rókát ajándékoztak.
** (A pöstyéni fürdőben) a vendégek panaszkodnak, hogy oda csak két magyar lap jár, s igy
nagyban gyötri őket az unalom. Folynak ugyan
ott színi előadások is, de német nyelven.
** (Névmagyaritás.)
Herczfelder Vilmos
gyömrői birtokos, vezetéknevét felsőbb engedély
mellett „Gyömrői"-re változtatta.
** (Különös öngyilkosság.) Egy Puskás nevű
napszámos a kültelken levő téglaégetőknél, öngyilkossági szándokból föltette magában, hogy
annyi pálinkát iszik meg, a mig meghal. E borzasztó szándokot végre is hajtá. A váczi utón levő pálinka boltokat sorban járta s a midőn már a
második itczét itta, összerogyott és szörnyet halt.
•
' ** (Öngyilkossági kísérletek.) Egy 20 éves
kereskedősegéd e hó 11-ikén reggel 5 órakor a
múzeumkertben öngyilkosságot kísérlett meg, s
nyakán és karjain mesebesitette magát. Még élve
vitték a kórházba. — A lánczhidról pedig egy
fiatal katona ugrott a Dunába, azonban a dunagőzhajózási társaság matrózai megmentették, s
egy katonai őrjáratnak adták át.

— (A nemzeti szinház tagjai a vidéken.) A
pesti szünnapokat színészeink legnagyobb része
külön vidéki városokban tölti s az ottani közönséget részesiti valódi műélvekben. Legközelebb
Marm. Szigetről vettünk egy elragadtatással teljes levelet, melyben Tóth József és B. Bognár
Vilma ottani szereplésének szól a dicséret. Tóth
József négy legjobb szerepében (XI Lajos, Shylock, Harpagon, Richelieu) mutatta be magát a
szigetieknek, s a legélénkebb művészeti érdekeltségre fokozá fel a közönség részvétét. Kocsisovszky színtársulata képezte derék művészünk
környezetét. — Balázs-Bognár Vilma asszony
Szigeten több műkedvelő közreműködésével jul.
5. és 6-án két hangversenyt adott s a tiszta jövedelem felét az ottani kisdedóvoda javára szentelé.
B Vilma nem csak népdalai, hanem opera-áriái
által is elragadta a marmarosiakat, kik most azt
kérdezik tőlünk, hogy miért nincs e művésznő az
operánál szerződtetve a nemzeti szinházban ?
Sajnáljuk, hogy e kérdésre nem felelhetünk. Művészeink szives fogadtatásának, többi egyes részletei: Jörg József iskolaigazgató B. Vilma assz.
tiszteletére szép dallamot szerzett; az ifjúság tisztelgő verssel kedveskedett, volt tapsvihar és virágzápor. A Szigethez közel fekvő kabolyapolyánai fürdőben B. Vilma és Tóth József tiszteletére
barátságos lakomát rendeztek, stb. Örvendünk,
valahányszor látjuk, hogy irodalmi s művészeti
érdekeink apostolai a vidéki közönség részvétével
s elismerésével találkoznak.
** (A kir. tábla fogalmazói személyzetének
munkássága.) A kir. tábla összes fogalmazói személyzete a folyó év január havában 1235,februárban 1149, martiusban 1407, aprilban 1060, májusban 1360, júniusban 1592 ügydarabot, s igy a
folyó 1865-ik év első felében 7803 ügydarabot
dolgozott fel. E napokban a kir. tábla legmunkásabb fizetéstelen gyakornokai közt 25 aranyat
osztottak ki jutalmul.
** (Tánczvigalom a zöldben, jótékony czélra.)
Békés-Csabáról irják nekünk, hogy az ottani tűzoltó-egylet a tűzoltásnál kárvallottak kártalanítására s a magukat kitüntetők jutalmazására külön
pénztárt alakítván, ennek javára a Széchenyiligetben jul. 8-dikán tánczvigalom tartatott, mely
igen látogatott volt, s a különféle rend- és osztálybeli közönség várakozását nemcsak teljesen
kielégítette, sőt nagyban felül is multa. A fiatalság jó kedvvel tánczolt világos kivirradtig; szünóra alatt pedig sikerült tűzijáték volt. A tánczvigalom a nevezett jótékony czélra 150 ft. tiszta
hasznot hozott. E szép eredmény részint a b.csabai minden nemes ügyet felkarolni kész közönségnek, részint a tűzoltó-egylet elnöke Jeszenszky
Miklós urnák, mint ügyes rendezőnek köszönhető.
A hölgykoszorut illetőleg a közvélemény oda
nyilatkozott, hogy a „szépek" mindnyájan oly
bájosak voltak, hogy ,,bálkirályné"-ról szó sem
lehetett. Aug. 19-re ismét egy hasonló tánezmulatság van tervben.
** (Uj mütöorvosok.) A pesti egyetem sebészműtői koródájában Badzéy László, Boleman
Gyula, Hajnal István és Polyák Móricz orvostudor urak, két év óta orvosműtői növendékek a
kir. műtő-intézetben, múlt hó 23-kán s 24-dikén
állták ki a műtői vizsgálatot nagyszámú hallgatóság előtt s ennek nyomán műtői oklevelet
nyertek.
*• (Czigányos észjárás.) Szegeden a népkertben egy barna zenész tányért hordott körül
a mulatók közt, midőn valaki azon kérdést intézte
hozzá, hogy melyik bandából való ? „Most, hogy
az első banda Füreden van, a másodikból való vagyok, különben csak a harmadikból," volt a találó
"válasz.
.
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289-ik sz. f. — Meyer Henriktől.
(A berlini feladv.-versenyen pályakoszoruzott feladvány.)
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Világos indul, s 5-ik lépésre matot mond.

284-dik számú feladvány megfejtése.
(Czenthe Józseftől Miskolczon )
Világos.
Sötét.
Világos. A)
Sötét.
Vh7—h8
1. Val—hl:
Bh5—hl:A) 1
2. HfS—eö
tetsz. sz.
2. HfS—eö
tetsz. sz.
3. B—vagyF-fmat.
3. Fb5-c6tmat.

— A pesti sakk-kör

Szerkesztői mondanivaló.

Nyílt tér.*)

7762. Béla. Cz. I. Igen sajnáljuk, hogy nem lehetett
személyesen szerencsénk. Most kiráncsian várjuk az ujabb
látogatást. A czikk később is jöhet.
— T. Reméli ay Gusztáv urnák Pesten.
7763. A falusi templom udvara. Nagyon tökéletlen Önnek a múlt év húsvét napjára megjelenni igért
fordítás. Nem egyéb gyarló iskolai gyakorlatnál.
7764. Pohorella. P. Petőfi régi ke'ziratát Tettük, s „Történelmi Füzérek" czimü művére rendes szojól esett lelkűnknek, a múlt e szép ereklyéjét nézegetni. kásom szerint előfizetőket gyűjtöttem s annak
Talán még több is lesz ott, a hol ez volt. Minden ily em- megjelenését óhajtva vártam, annyival is inkább,
léket szivesen veszünk.
mert a mű gyermekek számára készült, kik kése7765. Zánka. Th. K. Az ajánlatot köszönettel ret- delmet nem tűrhetnek, s kikre az adott szó meg
tük, de hiányos példányokat nem használhatunk. Á 63-ki
nem tartása kétszeres káros befolyással hat. —
még nem kerestetik.
7766. Esztergom. V. I. Óhajtását a legelső alkalom- Megjelent ugyan az igért mű, de csak egy része,
mal (mely azonban felette ritkán akad) közölni fogjuk az t. i. azok kaptak példányokat, kik egyszerű pélilletővel. Erős támogatásunkat nem szükség igérni. Be- dányra 1 ft. 50 krjával fizettek elő; azok pedig,
szélyt nem kaptunk.
kik díszpéldányra 2 ft. 50 krjával fizettek elő,
7767. Paris. Sz. D. Köszönet. Az utasítás szerint fognak cselekedni. A képet nagyobb alakban szerettük még mindeddig szinét sem látták a műnek, noha
volna, de talán kép nem is szükséges. A szomszédban a a határidő egy éve már, hogy elmúlt; s az előfihallgatás csak félreértésből történt, mely maholnap meg zetési összeget már másfélév előtt önnek kézbefog szűnni.
sítettük. Okát el nem tudva gondolni, önnek
7768. M. Igen. M. P. A kérdésekre azonnal nem fe- múlt évi deczember 4-én vevény mellett irtunk,
lelhetünk, de azon leszünk, hogy az adatokat mielőbb
megszerezhessük. Az első kérdés nagyon átalánog, köze- s ön e levélre még nem is válaszolt. Kénytelelebb meghatározása (hol? melyik téren?) kivánatos volna. nittetem tehát e tért használva, önt felszólitani,
7769. Chronostiehon pro anno 1865. Ide irunk belö- hogy előfizetőimnek az emiitett művet mielőbb
lök egyet, a legjobbat:
megküldje. — Dunaföldvár, július 6-án 1865. —
Sít tlbl DIgna saLVs Caesar! CharlUte preCaMVr!
Benyács János, dunaföldvári postakezelő.
7770 Görgeteg. K. I. Alkalmi versezetnek, kedélyes
körben, bizalmas emberek között elmondva, igen jó, d« a
nyomtatást ki nem állja.
*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóható7771. Miskolcz. L. E. A kisebb közleményekért dij ság irányában vállal felelősséget a s z e r k .

Görög-orosz
naptár
1

SAKKJÁTÉK.

Július 1-től jul. 31-ig, a színházi szünidő
Helyesen fejtették meg. Veszprémbtn: Fülöp József
miatt, a szinház zárva van.
— Pozsonyban: Csery Gábor. — Pesten: Cselkó György

TARTALOM.

H E T I - N A P T Á R.
Katholikns és Protestáns
naptár

nem jár, ha azok a főlap rovatai között jelenhetnek meg
A mi a „hirdetések" közé van szánva, mind dij alá esik
Ez utóbbit a szerkesztőségtől függetlenül a kiadóhivata
kezeli.
7772. Szegszárd. V. I. Az arczképet átvettük. Remélhetjük az életrajzi adatokat is? vagy más utón keressük?
7773. Belicza. I. Á. A nagy szorgalommal összeállított sorozatot mindenesetre ki szeretnők adni. Eddig
csak nyomdai nehézségek állanak útjában, melyeket tán
egy pár nap múlva le fogunk küzdhetni.
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22 Szomb Mária Magdoln. Mária Magd. 10 Euphemia
aSSab.Sim. 15 21 4
Holdfényváltozások. # Ujhold 22-kén 7 óra 45 perczkor

í: j

ap

19

20
21
22
23
24
25

este.

ny ug.

hossza

6.

6.

P-

7 52

7
7
7
7
7

7

51

50
49
48

47
46

H Dl d
nyűg.

tél

6.

6.

p-

8 27 11 56 1
8 29 «
2
8 31 0 36 3
8 33! 1 23 4
8 35 í 2 15 5
8 37! 3 13 6
8 39 j 4 16 7

29
39
46

p.

P-

47
42
28
10

Gróf Eszterházy Móricz (arczkép). — Tavaszi sugár.
Zilahy Imre. — A miniszter áldozata. — Képek Szibériából. (Folytatás.)—A budapesti júniusi napokból (képpel).
— Az olaszországi gyümölcsárusnők (képpel). — „Ez a
világ a legjobb világ." (Vége.) Berky Gusztáv. — A magyar czimezgetés. —y. — Tudósitás a párisi magyar egyfeetről. — Vasárnapi beszélgetés. — Egyveleg. — Tárház:
Irodalom és művészet. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. —Közintézetek, egyletek. — Balesetek, elemi csapások. — Mi újság? — Nemzeti szinház. —
Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Nyilt tér. —
Heti-naptár.
Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza 1. »z. )
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WALSER FERENCZ

HIRDETÉSEK.

A legnagyobb vászonraha-raktárban

L

váczi-utcza,

„Ypsilantihoz" Pesten, pénzváltó-Irodája

kaphatók a legolcsóbb árakon és legnagyobb választékban mindennemű fehérneinüek férfiak, hölgyek és gyermekek számára,

úgymint:
20000 darabnál több férfi-ingek rnmbnrgl vagy hollandi vászonból darabja 3 ft,
a kereskedelmi testület (Lloyd) épületében
3 ft 25 kr, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4ft50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8 ft,
10 ft, 12 ft.
1OOOO darabnál több színes férfi-Ingek 1000 különböző mintában, régibb mintája 1 ft
80 kr, 2 ft, legújabb minták és legdivatosabban varrva 2 ft 50 kr, 3 ft.
Az á l t a l a m
rendezett
Fehér pamut madapolan férfi-ingek 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr, 3 ft, 8 ft 50 kr.
Ferfl-gatyák vászonból, magyar vagy félmagyar mintára 1 ft. 75, 2 ft, 2 ft 25 kr, 2 ft
50 kr, 3 ft, 8 ft 50 kr.
Klói ingek rnmborgi vászonból, simák 2 ft 25, 2 ft 60 kr, 3 ft, 3 ft 60 kr. 4 ft, 5 ft.
I. Befizetés 25 egy negyedévi részletekben:
Nöi ingek rnmbnrgi és hollandi vászonból hímezve 4 ft, 6 ft, 6ft,7 ft, 7 ft 50 kr,
ő ft, 9 ft, 10ft,sveiczi és franczia mellmustrával 4ft,4 ft 50 kr, 6 ft, 5 ft 50 kr, A. 20 személy 20 hitelsorsjegyre 8 ft. '/» évenkint, — B. 18 személy 19 darab
mind osztr. sorsjegyek) 4 ft. '/« évenkint, — C. 20 személy 20 darab 1864.
6 ft, 7 ft.
60 ftos sorsjegyek 3 ft. % évenkint,— D. 10 személy 10 darab 1860. 100 ftos
Fin-ingek vászonból 4 éves 1 ft 80 kr, 2 ft 10 kr, 6 éves 1 ft 85 kr, 2 ft 40 kr, 8 éves
sorsjegyek 6 ft. % évenkint. ;PG~ Bólyegdij részletszelvényenkint A. D.-nél
2 ft, 2 ft 45 kr, 10 éves 2 ft jlO kr, 2 ft 65 kr, 12 éves 2 ft 40 kr, 2 ft, 90 kr, 3 ft
1 ft. 30 kr., B. C - n é l 68 kr.
50 kr, 14 évea 2 ft 65 kr, 3 ft 15 kr, 4 ft 20 kr,16 éves 3 ft, 3 ft 50 ft, 4 ft,4 ftöO kr.
II. Befizetés 25 havonkinti részletben:
Szines fiu-ingek 4 éves 1 ft 25 kr, 6 éves 1 ft 40 kr, 8 éves 1 ft 55 kr, 10 éves 1 ft 75 kr,
E. 10 személy 10 hitelsorsjegyre 6 ft. 30 kr. havonkint, — F. 10 személy 10 darab
12 éves 2ft,14 éves 2 ft 10 kr, 16 éves 2 ft 20 kr.
'-il860. sorsjegyre4 ft. 80 kr. havonkint, - G. 10 személy 10 darab '/i 1864.
Mindennemű téli alsó mellények, nadrágok, harisnyák és egyéb téli czikkek
sorsjegyre 4 ft. 60 kr., — H. 10 személy 50 darab Rudolf-sorsjegyre 3 ft.
férfiak és hölgyek számára nagy választásban.
20 kr. — 9 V Bélyegdij részletszelvényenkint E.-nél 1 ft. 30 kr., F. G.-nél
Főraktár a legjobb amerikai krinolinnak fehér vagy hamuszin, darabja 2 ft 50 krtól
09 kr., H.-nál 68 kr.
6 ftig, vörös 5 fttól 8 ftig.
Az e társaságokbani résztvevők az illető részletbefizetési ivekben bejegySzines alsó szoknyák legfinomabbak, darabja 6 ft. 50 kr., 7 ft., 7 ft. 50 kr.
zett sorsjegyekre közösen játszanak; a nyeremények, miután a kihúzott
Ferslel orvos tyokszem-irtószere egy üvegecske 50 kr.
sorsjegyek ujabbal helyettesittetnek, a résztvevők közt egyaránt osztatnak
És sok egyéb kész fehérnemű czikkek, melyekről az árjegyzék kivánatra bérmenfel, s a részletfizetések letelte után az A. C. D. E. F. G. alattiak mindtesen elküldetik.
egyikének egy eredeti sorsjegy szolgáltatik ki,— a H.-nál 5 eredeti sorsjegy
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rnmburgi, hollandi, irlandl, kreaszs a B.-nél az eladott sorsjegyekből reáesendö részletet kapja.
bórvásznakban a legolcsóbb gyári árakon.
Alakitok továbbá kivánatra mindennemű zárt-tarsalatokat, tetszés
VászonEsebkendók tuczatja 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 6ft,5 ft 50 kr, 6ft,7 ft
szerinti sorsjegyekre a legjutányosb föltételek mellett.
60 kr, 8 ft, 9 ft, 10 ft, egész 20 ftig.
Sorsjegy-árak havonkinti részlet-fizetéssel:
Törülközők tuczatja 5 ft 50 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8 -16 ftig.
Sorsjegyek, melyeknek árfolyam-értéke 40 ftig rúgnak, első részlet-fizetés 4 ft.
Szines ágyl kanavasz vége 9 ft, 10 ft, 11 ft, 12 ft, 18—16 ftig
„
„
„
40 fttól 100 ftig,
„
„
8 ft.
Valóságos vászon-asztalnemft.
„
„
„
100 fttól 200 ftig,
„
„
12 ft.
Asztalkendők tuczatja 5 ft 3U kr, 6 ft 20 kr., 6 ft 60 kr, 7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft.
„
„
„
200 fttól azonfelül „
„
2 5 ft.
Abroszok minden nagyságban hat személytől 24-ig. Asztali készletek 6, 12, 18 és
RF~ A legméltányosb föltételek mellett 10, 15, 20, 25 havi, vagy l/t évenkinti
24 személyre. Legjobb minőségű kötó-czérna csomója 1 ft 20 kr, és 1 ft 60 kr.
részlet-fizetések is eszközölhetők.
Nagy választás ágyteritök, plqae és tricot-paplanokból, kávés-kendökböl és
ígérvények dijai:
minden e nembe vágó czikkekből.
1860. sorsjegyre, húzás aug. 1-én 6 ft. 50 kr. — 1860. l/t sorsjegyre, húzás
Raktárunkban vett czikkeknél nagy előnyül szolgál az, hogy minden megvett, az
aug. 1-én 2 ft. 50 kr. — Salm- és Waldstein-sorsjegyre. húzás július 15-ken 2 ft.
árjegygyel ellátott czikk 14 nap alatt nemcsak kicserélhető, hanem egyszersmind ki nem
50 kr. - Clary-sorsjegyre, húzás aug. 30-kán 2 ft. 50 kr. — 5 db. 1860. sorsjegyelégitési esetben az ár vissza is adatik.
igérvény 12 ft. — 10 db. 1860. sorsjegy-ígérvény 22 ft. Bélyegdij 50 kr.
Szállitások minden irányban, az ár előleges beküldése mellett vagy utánvétellel
gyorsan és legjobban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemű megrendelések mustra szeKülönféle sorsjegyek összeállítása havonkinti részlet-fizetés
rint leghamarabb elkészíttetnek.
mellett.
5 forint : 1 Rudolf-, 1 Waldstein-, 1 1864-diki 50 ftos sorsjegy. — 3 forint:
1 Salm-, 1 Genois-, 1 budai, 1 Rudolf-sorsjegy. — 9 forint : 1 Credit-, 1 Como-,
1 Keglevich-sorsjegy. - 9 forint : 1 1864-iki 1U0 ftos, 1 Waldstein-, 1 Windischgratz-,
1 Keglevich-sorsjegy. —10 forint : 1 Credit-, 1 Waldstein-, 1 Keglevich-, 1 Rudolf-,
Az eddig is sok elismerésben részesült és dicséröleg
sorsjegy.— 10 forint : 1 Genois-, 1 Pálffy-, 1 Clari-, 1 186l-iki 50 ftos, 1 Keglevichismert franczia kosmetikai mosdóvizét, úgynevezett
sorsjegy. — 12 forint : 1 Eszterházy-, 1 1864-iki 50 ftos, 1 budai sorsjegy. —
12 forint : 1 Credit-, 1 Pálfy-, 1 Salm-, 1 Keglevich-sorsjegy.— 15 forint : 1 Credit-,
V» 1860-iki, 1 Salm-, 1 budai, 1 Rudolf-sorsjegy. —15 forint : 1 Credit-, % 1839-iki,
1 1864-iki50 ftos, lClari-sorsjegy. - 20 forint : 11854-iki, % 1860-iki, 1 Keglevich-,
1 Rudolf-sorsjegy. — 25 forint : 1 1860-iki 500 ftos, 1 1860-iki 100 ftos, 1 trieszti,
1 Pálfly-sorsjegy. - 30 forint : 1 1839-iki egész, 1 Credit, 1 1864-iki 50 fto3,
ajánlja
1 Keglevich-sorsjegy.
R é s z l e t f i z e t é s e k egyes sorsjegyekre, valamint társulati sorsjegyek
részjegyeire, az ismert, foltételek alatt eszközölhetők.

Pesten, Dorottya-utcza 14-ik sz. a.
son;jegy-társulatok prograiiimja.

-6)

Kollárits József é s fiai.

HERCZEGNO-VIZ.
illatszer-kereskedése Pesten,
a „Minervához,"

v á c z i - u t c z a 2 1 - d i k szám a l a t t .
Hogy ezen csodaszerü folyadék legfényesb hathatóságáról a szépnemnek tudomása
lehessen , arra nézve elégséges az, hogy a közönséges mosakodás után a viz kellőleg
felrázassék, s egy darabka szivacs avval megnedvesittetik, s a bőrre egyformán rákenetik
— mely azonban le nem törlendő — s igy az arczbórt a legmagasb korig épségben tartja,
s annak fehérséget, simaságot és gyöngédséget kölcsönöz.
Ezen ajánlásra méltó mosdóviz, többszöri használása által, gyors s meglepő siker
Tárható — mely abban áll: hogy az arczbőrról a szeplőt, bibircséket, höpattanásokat
8 a sárga foltokat tökéletesen eltávolítja.
1210 (1—4)

LISZKAY F. PEZSGŐ-BORKÖVE.
l\

E pezsgő-borkőnek számtalanok által való használata, s azon sikeres jó eredmény,
melyről mindenki tanuskodhatik, ki csak ez egyszerű pezsgő-porokat igénybe vévé,
indított arra, hogy a nagy közönségnek tudomására juttassam, ama buzgó óhajtással,
hogy mindazon szenvedő embertársaimon segíthessek általa, kik akár az aranyér kellemetlen bántalmaitól gyotörtetnek, akár gyomorgyengeségben, avvagy gyakori csömörben,
sárgaságban, tartós fejfájásban, sérvésben, s mindazon bajokban szenvednek, melyek a
gyomor defektusai által idéztetnek elő.
E pezsgő-borkő kiemelendő előnye az, a mi az úgynevezett finnyás-betegekre igen
kedvezó: hogy a Szeídhtzi pezsgőknél nagy mértékben fkellemetesebb izück, könynyebben berehetők és sikeresebb hatásúak! — mely állításról egyébiránt tanúskodjanak a maga idejében mind azok, kik használandják.
3pP~ Kaphatók egyedül B.-Uj v á r o s o n , Debreczen mellett, a „sz. háromsághoz"
czimzett gyógyszertárban.
6 adagos csomag ára 45 kr., _ \z adagos csomag 80 kr., használati utasítással.
U ^ * Mindazon t. ez. gyógyszerész, avvagy kereskedő urak, kik e pezsgöborköporokat bizományba venni kívánják, tessenek levélben nálam jelentkezni, s részükre
iz száztólit leengedek készpénz-fizetés mellett.
1195 (2—5)

Bevásárlása és eladása mindennemű értékpapíroknak és pénznemeknek, előlegezések, sorsjegyek- és állampapírokra, incasso és
megbizások stb.
Vidéki levélben megrendelések titoktartás mellett gyorsan és pontosan teljesittetnek.
692 (44 -62)
A vidékbeli ügynökök különös kedvezményben részesittetnek,
s szükségleteik fedezése végett idejekorán hozzám fordulhatnak.

Helyiség-változtatás.

PAPÍR RAKTÁRA
hajón

1417

1209(2 -3)

1865

Árverési hirdetmény.

harangöntö,

Nógrádme.gye törvényszéke, mint telekkönyvi hatóság részéről közhiéré tétetik:
hogy Plachy-Ruttkay Mária kérelmére néhai
Szerémy Antal örökösei ellen a me-yeri
ajánlja magát
390, 391, 392, 393 és 395 telekjegyzőkönyvben biztosított 12,000 pft. követelés és járua t. ez. közönség és érdemes községeknek tetszés
lékai behajtása végett, néhai Szerémy Antal
szerinti nagyságú s tiszta egész összhangzatu
örökösei nógrádmegyei megyeri birtokára
elrendelt végrehajtási árverés foganatosítására :
Az 1-ső árverési határnap 1865. évi július
31-én siker nélküli megtartása esetében 2-ik
árverési határnapul 1865 évi augusztus 81-n
valamint legújabb szerkezetű
9 órakor délelőtt kezdőleg a helyszínére
tűzetek ki, mely alkalommal a felek közt
történt megegyezés szerint néhai Szerémy
Antal örökösei nevére fölvett megyeri fekvóUjabb szerkezetű s öntött vas koronával ellátott harang- ségei, melyek 54,098 ftot 12 kr o é. biróilag becsült fekvőségek tartozmányaikkal
jaim azon előnyt nyújtják, hogy fordítható koronájuk követ- együtt, még pedig :
keztében sokkal toa megyeri 390. számú tjkvbe jegyzett f
vább tartanak és min- 1. rész alatti nemesi birtok;
továbbá e községbeli 391. tjkvbeli A. I.
den repedést eltávo1—6. résfe alatti curialis birtok.
litnak, továbbá könyAnnak a megyeri 392. számú tjkvbeli I .
nyü járásuk miatt 1—31. rész alatti nemesi birtok.
A megyeri 393. tjkvbeli I. 1—61. rész
harangozásukra kevés erő szükséges, valamint a torony szilárdsága — a harang- alatti nemesi birtok.
Azon községbeli 395 tjkvbe i A. I I . rész a.
állás tökéletes ingatlansága következtében, — ez en ujabb nemesi birtok együttlegesen nyilvános árszervezet folytán semmit sem szenved.
1180 (3 — 12) verés utján a helyszínén Megyerben, még
pedig a második árverési határnapon becsáron alól is a legtöbbet ígérőnek el fognak
adatni.
Ezen árveréshez a venni szándékozók azon
kijelentéssel hivatnak meg, hogy bánatpén1
zül (fi/t o. é. ftot tartoznak készpénzben
letenni; a legtöbbet igét t vevő az árverés
napjától számítandó 3 hó múlva a vételár
felét, a másik felét 6 hónap alatt az árveréstől számítva tartoznék lefizetni, ezen idő
| alatt pedii* a nála levő vételári részletek
i 6% kamatját.
oly értékpapirok, melyeknek összegei földbirtokra első helyen történt betáblázás által biztosítva, s hivatalos
| A többi kölcsönös megállapítás szerinti
kimutatások szerint két-háromszoros értékű jelzálog által fedezve vannak.
árverési föltételek, a birtokról szóló tjkv.
! és a becslési oklevél a nógrádmegyei telekE jelzalogi biztosítékon kivül kezeskedik még a záloglevelek biztosságaért:
| könyvi hivatalban megtekinthetők , úgyszintén a tárgyalási jegyzőkönyv alapján
i történt megállapítása, a kielégítési sorrend| nek az ideig. törv. szab. 131. §-a értelmében
j e hatóságnál letetetvén, ennek ottani megj tekintésére az illető felek utasittatnak.
az intézet valamennyi adósának, kik egyetemlegesen, egy mindnyájaért és mindnyája egyért, egész ingó és ingatlan
' Nógrádmegyei törvényszék telekkönyvi
vagyonukkal kezeskednek a záloglevelek birtokosainak az intézet kötelezettségeiért.
j osztálya.
A záloglevelek, melyek 3l'/s év alatt, félévenkinti nyilvános sorsolás utján teljes névértékök szerint visszafizetB-Gyarmaton, 1865. június 17-én.
tetnek, 1000, 500 és 100 ftra szólnak, 5'/> %-kal kamatoztatnak, s a jelenlegi árfolyam szerint évi 7 %-ot jövedelmeznek,
nem számitva bele azon töke-nyereményt, mely a teljes névszerinti értékben visszaváltás folytán a vásárlási á r és a
Angyal Lajos,
névérték közötti különbözetnél fogva a vevő javára esik.
elnök.
Minden záloglevél félévi kamatszelvényekkel van ellátva, melyek évenkint kétszer, és pedig május és november
1-sö napján, minden adólevonás nélkül, váltatnak be, s pedig nemcsak Pesten az intézet pénztáránál, hanem minden
európai börzepiaczon, valamint azon kereskedő-házak által is, melyek a záloglevelek eladásával foglalkoznak.
A záloglevelek legfelsőbb rendelet szerint
kerepesi-ut és nagykereszt-uteza szögletén Pesten,

tüzi-fecskendök készítésére.

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

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

Haszonbéri hirdetmény.

árvapénzek, alapítványok,
s egyebek biztositására is fordíthatók, különösen pedig alkalmasak

biztos tőke-elhelyezések és az aggkor biztosítására,
miután föltétlen biztosítékot, s most vásárolva,

7% évi jövedelmet és biztos tökenyereményt
nyújtanak.

U^"" Az említett záloglevelek, a napi-arfolyam szerint, kaphatók PESTEN: Malvienx C. J., Wahrmann és fia
Báron testvérek czimü kereskedő-házaknál; — BÉCSBEN: M. Schnapper, Johann Ribarz, L. Épstein uraknál; —
vidéken: a Magyar biztositó-társaság föügynökségeinek legnagyobb részénél; bérmentesítve küldött pénzért azonban
posta utján magától az intézettől is megszerezhetők.
1083 (9—0)

HAVAS SÁNDOR GÉPGYÁRA.

Békésmegyében kebelezett Körös-Ladány
községéhez fél órai távolságra fekvő Vermesi
puszta, — mely 1250 holdra terjed — 2 nagy
birkaistálló és 1 lakházzal együtt több évre
haszonbérbe adatik 1865. év szept. 29-től
kezdve. — A feltételek Körös-Ladányban
székelő Farkas Gábor ügyvédnél megtudhatók. — Körös-Ladány, július 11-én 1865.
1215 (1—3)

Gyónón
Pestmegyében Halász Péter urnái vaa
100 öl kemény száraz tölgyfa és 5 0 öl
puhafa, 150 akó ó-bor szabad kézből
eladó.
1214 (2—3)

Beküldetett.

Dr. Popp J. G. fogorvos Anathcrin-szájvize.

A t. ez. gazdaközönség figyelmébe ajánlja a helybeli kiállításon kitüntetéssel
jutalmazott saját szerkezetű járgányát (Göppel), mely sebességben az eddigieket háromszórta fölülmúlja s hozzá még könnyebb járású; ugy szintén éremmel jutalmazott saját
szerkezetű választó-és tisztító-rostáit, kettős lejtéssel; legkönnyebb járású ekéit, szecskaAzon t. ez. közönségnek, mely a nyári évszak folyama alatt útra vagy külföldi
vágók, árpazuzók, lóerőre cséplók, s más nemű gazdasági gépek készen kaphatók.
fürdőre kelni akár, ajánljuk itthelyt a forrásnál, hogy lássa el magát dr. Popp-féle hírVan készen továbbá egy 12 lóerejü csinos és jó szerkezetű álló gőzgép, a kellő neves Anatherin-szájvizével,hogyha annak valódiságáról s bathatósságáról meggyőződést
szükséglettel ellátva, s elvállal malmok czélszerü épitését a legjutányosabb árakon.
szerezni óhajt, mert daczára a sok szabadalomnak, mustra és védjegynek, mégis sok
Pest vácziut 51. szám.
1202 (2—5) hamisítás fordul elő. Minél nagyobb egy elismert gyártmány után a kérdezjsködés,
annál nagyobb erőt vesz azon a kuruzsolás, minélfogva bátrak vagyunk az illetőket arra
figyelmeztetni, hogy az Anatherin-szájvize a bel • és külföld azon raktáraiban kapható
csak valódi minőségben, melyek időről időre a hírlapokban közölve vannak.

PATKÁNYOK ES EGEREK

Hogy épen a Popp-féle Anatherin-szájviz hathatóssága a fogak és szájra nézve
fölülmulhatlan, arról eléggé kezeskednek a legjelentékenyebb személyiségek bizonyítványai.

Mely ezen hírnevet szilárd alapra fekteti, az, hogy nemcsak azok, kik ezen Popp-féle
Anatherin-szájvizet használják, annak dicső voltát elismerik, hanem a legelőkelőbb
egy csász. kir. kizár, szabadalm. irtószer által. — Gyertya-alakban 1 darab ára 50 kr orvosi egyéniségek is ezen Anatherin-szájvizet minőségre nézve kitűnőnek tartják s
bizonyítványaikkal támogatják. A keletkezési forrástól messze a határon túl, az osztrák
birodalmon kivül a Popp-féle Anatherin-szájviz u t a t tört magának; Franczia-, Angol- és
a Keleten és Amerikában elterjedve naponkint ujabb fogyasztókkal
PESTEN: Török József gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik sz. a., Oroszországban
találkozik. A kik ezen vizzel száj s fogaik ápolását megkezdik, azok jótékony hatását
érzik, s kiki magának tulajdonítsa, hogy ha ezen szájviz nélkülözése által száj s fogaikat
továbbá:
luvauua:
Csáktornyán: Kárász A. — Keszthelyen: Wünsch F., - Kolozsvárit: Wolf J. - elhanyagolják. Az Anatherin-szájviz nem"fényüzési czikk, melyet a nyerészkedés a hiúságra
Pozsonyban: beherz Fülöp. — Sopronban: Pachhofer,— Varasdon: Halter D. F., — kigondolt, hanem az egy egészségi gyógyszer, mely a művelődésben minél előbbre halad,
annál átalánossabbá kell válnia.
1203 (2-3)
Veröczén : Bász J . K. uraknál.
1150 (7—12)

biztos és gyors kiirtása

Valódi minőségben kapható:

Ül

368

Sorsjegyek részletfizetésre:

1 Credit-sorsjegy 8, 10, 12 ft., — 1 Gózhajózási sorsjegy 6, 8, 10 ft., — 1 Salmsorsjegy 2'/«, 3 ft, — 1 Clary-sorsjegy 2'/«, 8 ft., — 1 Waldstein-sorsjegy 2, 3 ft.
(Havonkint vagy évnegyedenkinti fizetéssel.)
A részletek mennyisége, a sorsjegyek mindenhavi árfolyamával változik, s már az
első részlet befizetésével az illető tulajdonos a reáeső netaláni nyereménynek
okvetlen birtokába jut.
10 Credit-sorsjegyre 20 évnegyedes részletben 10 ft.
10 I86e-i sorsjegyre 20
„
„
8 ft.
101864-i 100 ftossj.25
„
„
6 ft.
20 1864-i50ftos sj. 25
„
„
8 ft.
25 évnegyedes részletfizetéssel 4 ftjával. " U S

Társjátékok:

Hogy ha valaki a társaságba belépni akar, az a többi részvevővel mit se törődjön,
s a részletfizetésen kivül csakis a törvényszabta bélyegdij lefizetésére köteleztetik.
Gözhajózási, , július 1-én, 4 ft. — kr.,
„ július 1-én, 6 ft. — kr.,
1854-iki,
„ július 15-én, 2 ft. 50 kr.,
Salm,
o ??
,, július 80-án, 2 'ft. 50 k r ,
Clary,
—
kr.,
2
ft
„
július
15-én,
Waldstein,

ígérvények
(Promessen)

10 darab sorsjegy vételénél 10'/» engedményeztetik. 1080 (.14—0)
CJT Gyors és szilárd I I T ^ I " ! ^ ¥ 1 1 1 ¥ | i~1
A Bank- és pénzváltóüzszolgálat biztosítása i l W . K Mi K I , K | v m léte Pesten, Dorottyamellett.
1 1 U 1 I U V ü l l V R J\9 utcza,háznégyszög8.sz.
Vidéki megrendelések a leglelkiismeretesben eszközöltetnek.

Birtok el- és haszonbérbeadás.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza # sz megjelent,
és Kiliau György pesti, Nagel és Wischán budai könyvárusoknál kapható :

Keresztyén

TANÍTÁSOK ES IMÁK
mindkét felekezetü protestánsok lelki épületére.

SZIKSZAY GYÖRGY,

néhai debreczeni református lelkész és esperes munkáiból összegyűjtve s a jelen szükséghez alkalmazva.
Kis 8-rét (255 lap). Vászonkötésben aranyszegélylyel 1 ft. 20 kr. Finom bőrkötésben 2 ft.

Lelki áldozatok,
imákban és énekekben.

,«. KIS JÁNOS,

Ujabb átnézett és megb&vitett kiadás.

Kis 8-rét (324 lap). Vászonkötésben aranyezegélylyel 1 ft. 20 kr. Finom bőrkötésben 2 ft.
(1-3)
Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utera 4. sz.) megjelent,
és Pfcifer Nándor pesti, Nagel és Wischán budai könyvárusoknál kapható :

u:zi:n<Mii

velős mondatok és költői gondolatok

lm Verlage von Gnstav Heckenast ist erschienen, und in allén Buchhandlungen, in
Pest bei C. O. Stolp, in Ofen bei Nagel & Wischán zu habén:

gazdasági gépgyára

Pesten, belváros Lipótutcza 41. szám alatt.

1

Eine Erzáhlung von Adalbert Stifter.
Erster Bánd.

(368 S. 8.) Geheftet 2fl.50 kr.

Midőn gépgyáramat ezennel a t. gazdaközömég további becses pártfogásába ajánlani bátor v a g y o k , szabad legyen k ü l ö n ö s e n alább feljegyzett
országos magyar gaidasági egyesület f. éri június 3—7-kén gazdasági
kiállítás alkalmával rendezett ekeversenyen első rendű éremmel kitfln- [
tetett ekéimre fölhívni a t. gazdaközönség figyelmét.
Első rendű éremmel kitüntetett 4. sz. eke aczél szántóvassal.
Első rendű éremmel kitüntetett 8. sz. eke aczél szántóvassal.
Első rendű éremmel kitüntetett 2. tz. eke aczél szántóvassal.
1208 ( 1 - 8 )

Marhabetegség és marhavész ellen,

mely a forró nyári-időben a szarvasmarhák, sertések s még a lovak közt is nagy mértékben dühöng, a KORNEUBURGI MARIIAPOR, mint házi-óvszer a legnagyobb
sikerrel alkalmazható, s valódi minőségben a következő ezégek által rendelhető meg:
PESTEN Török József "gyógyszerésznél, király-uteza 7. sz., Thalmayer A. és társa,
Halbatier testvérek. Glatz J.. —BUDAX: az udvari gyógyszertárban, Aradon:
Probst F. J-, Tones és Freiberger, — Brassóban: Heszheimer és társa, GyertyánfTy és
fiai, — Debreczenben: Bignio J., Csanak J., — Dettán : Braumüller, — Eperjesen:
Zsembery J-, — Eszéken: Deszáthy J., — Esztergomban: Bierbrauer C. J., —
Egerben: Tschögl J., — Gyöngyösön: Kocziánovich, — Kassán: Novelly A.,—
Kolozsvártt: Wolf, — Komáromban: Belloni A., Ziegler ésfia,— Mohácson: Kögl,
— Nagyváradon: Janky A., _ Nagy-Kanizsán: Feszelhofer és Rosenberg, — Pancsován. Rauschan és fiai és Gráf, — Pozsonyban: Scherz F., Hackenberger testv.,
Waritsek, Kovács J., — Rozsnyón: Pósch J., — Sopronban: Pachofer L., Müller P.,
Mezey A , — Székesfellérvártt: Legmann A. L., Kovács P., — Szegeden : Aigner, —
Selmeezen: Dimák, Zelenka, - Szepesvárallyán: Fest J . B , —Szolnokon: Scheftsik
István, — Sziszeken: Dietrich A , - Temesvártt: Maxer és Sailer A., Babusnik, —
Trencsénben: Kuika és Weisz, — Váczon: Bodendorfer, — Varazsdon: Halter F. és
Koterba. — Veszprémben: Láng J. és Tuszkau M.
n ö i (3—9)

Pest, julius 23-án 1865.

néhai soproni evangélikus lelkész s a dunántúli egyházkerület superintendense.

Zalamegyében, Z.-Egerszegi vasúti állomáshoz két mérföldnyire fekvő sz. Mihályfai
helyiség határában nagyobb részt tagban levő j ó minőségű birtok , u. m. : 180 hold
szántóföld, 50 hd. kétszer kaszálható rét. 50 hd. jó karban levő bükkös erdő, 6 hd. jó
bort termő szóló és gyümölcsös, e mellett 44 hd erdei legeltetési jog 1200 Q öllel számitva,
a birtok közepe táján fekvő téglából épült urilak, s ugy kő ós tégla alapra épült földvagyis
lakásból elegendő minden gazdasági épületekkel; az udvaron levő jó egészséges ivóvízzel, a veteményes kert jó vizforrásból eredő mosó- és öntözőtavakkal; ugyszinte a
birtokot hasitó patak baromitatásra jó forrásvízzel ellátva, a birtok őszi és tavaszi
honi és külföldi
gabonával elvetve, szabad kézből jutányos árért kedvező részletenkinti fizetési feltételek mellett eladó: ha azonban egy s egyén az egész birtokot nagyollaná, keresend maga
r e m e k í r ó k
m ü v e i b ő l .
mellé egy vevőtársat, mert a birtok, ugy az épületek is fekvésüknél fogva czélszerüen
16-rét (891 lap). Borítékba fűzve l ft. 50 kr.
kétfelé eloszthatók.
Ezen gyűjteményben veend a tisztelt közönség egy mozaikmüvet a honi s külföldi
Ugyszinte Sümeg ds Jánosházi mezővárosok közt fekvő Gózánfai helység határár e m e k í r ó k munkáiból összeállitva s tárgyszakokra felosztva. Kecsegtetjük magunkat,
ban 130 hold legjobb minőségű birtok szinte eladó.
Mégis, ha ezen fentirt birtokokra a jövő sz. Mihály napig vevő nem találkoznék, hogy a tisztelt közönség tetszésével találkozni fog.
Belbecsének ajánlására valamit felhozni, teljefséggel fölöslegesnek tartjuk, mert
akkor a jövő sz. György napra haszonbérben is kiadandók. A t. venni és bérleni szándékozók Z.-Egerszegen lakó tulajdonos, Farkas Dávidhoz utasittandók.
1205 (2 — 2) tartalmának klasszikus értéke átalában el lévén ismerve, az minden dicséreten, mindeu
ajánláson fölül áll: egyedül azt jegyezvén meg, hogy a k ü l f ö l d i remekírókat oly bőven
képviselve még egy e rendű honi munkában sem tapasztaltuk.
Alig van nevezetesb viszony az emberi életben, melyre az e műbe fölvett remek
eszméi és mondatai a lángeszü Íróknak világot s fényt ne arasztanának.
(1—3)

GOBITZ ANDRÁS

Tizenkettedik évfolyam.

3O-ik szám.

DER \OTtlt
oder

die Geschaftsführung

in der israelitischen Kultus-Gemeinde.

Enthaltend:
Allé die Gemeinde betreffenden Gesetze, Führung der Protokolle, FormularUn aller
Statuten, Gesuche, Aufsktze und Schriftstücke, den israelitischen Verhaltnissen angepasat-

Ein treuer Rathgeber

füi- Gemeinden, Gemeiiide-Vorstánde, Rahhiner, Noláre u. s. w.
Verfasst von

W .

Gemeinde-Notür.

(199 S. Gr. 8.) Geheftet 1fl.50 kr.

(1-3)

Hornyánszky,Viktor. Leitfaden beimersten

Schulunterricht in der Geschichte des flsterr. Kaiserstaates. Zweite Auflage.
(119 S. 8.)
25 kr.

Schinidl, Dr. Adolf. Abriss eTner Imlnstrieund Handels-Geographie. Zweite Auflage. (572 S. 8.) Geh.

2 fl.

Weinhofer, Joseph. Die Ilanpt-Glanbensund Sittenlehren der katholisehen Kirche. Vorgetragen in vierzehn Unterrichten. Ein Religior.s-Lehr- und Lesebuch; insbesondere für Sonntags-SchuleD,
und zugleich ein praktisches Handbuch für Kateehcten. Zweite Auflage2fl.
(71 S. 8.) Geheftet

, Moritz. Hebraische Sprachlehre für

israelitische Volksschulen in zwoi Kursen. Zweite Auflage. (152 S.)

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

40 kr.

Előfizetési föltételek 1865-dik évre: a Vasárnapi Ujsájr és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft — t'snpán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi t'jság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november 1-től kezdve: Egy, négyszer hasábzottpetit sorára, vagy ínnak helye egyszeri igtatásnál 10 krba;
hiromszor- vagv többszöri igtatásníl csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Haasenstein és Vogle r. — U.-Frankfurtban:
Ottó Mollien és Jaegcr könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos. — és Pesten: a kertész-gazdászati ügynökség is. József-tér, 14 sz. a. Bélyeg-dij, kiilön minden igtatás ntán 30 ujkr.

Szabó Pál.
Nem egy derék embert ismerhettél már
meg egy évtized óta e lap hasábjain, nyájas
olvasó, nem egy jelesünk honfiúi erénye lőn
már ez utón elismerve és méltányolva. Láthattad itt a közpolitikai pálya érdemkoszorusait,
láthattál olyat, ki tudományával hazaszerte
világol, ki az egyház és iskola terén küzd te
ki az elismerést, ki találmányával a hazai
ipart, kereskedelmet emeli, vagy mint művész a hazántulra is kiterjeszti dicsősége
fénysugarait. Majd minden pálya jelesei,
nagy emberei arczképeit s szép tetteit ismered már e hazában. Most láss egy igazi népbarátot, egy oly tisztes öreget,
kinek minden öröksége erős akarat s természettől nyert szép
lélek, józan és világos észjárás
volt, ki mint a nép egyszerű fia,
minden útmutató nélkül indult
el az élet rögös utján, ki vándorpályáján mihelyt felért egy
bizonyos magaslatra, azonnal a
völgyben ülő népére gondolt,
és azt boldogitni, szellemileg,
anyagilag emelni nem szűnt meg
mind e mai napig. Nem akarom
eldönteni, hogy melyik a szebb
s elismerésre méltóbb tett, az-e,
midőn egy gazdag jövedelmi
forrással rendelkezhető főpap,
vagy főúr járul százakkal vagy
ezrekkel valamely jótékony hazai czél létesüléséhez, vagy midőn egy igen szerény évi fizetéssel biró egyén, nem fillérekkel, de százakkal áldozik, csak
azért, hogy a nép, melyből ő
származott, tanultabb s jobb legyen? Ítéld meg te magad, s
olvasd e rövid vázlatot.
Szabó Pál , ki jelenben a
Szász- Koburg-Gothai herczeg
gömörmegyei pohorellai vasgyárában mint erömüvész működik ^ 1798-dik év február
10-dikén született Síterben Biharmegyében egyszerű földmivelö szüléktől. Érezve
s önként hajtatva magasabbra törő és semmi
akadálytól megrettenni nem tudó lelke által,
előbb N.-Váradon a kovács- és kerékgyártó
mesterséget, majd Miskolczon az esztergályos
mesterséget megtanulta. S itt megállhatott
Volna már s mint szorgalmas iparos hasz- \

nára lehetett volna embertársainak. De öt
egy belső szózat e szűk pálya határán tul
ragadta. És tulajdonképen itt kezdődik változatos életének folyama. Egy krajezár nélkül — mivel szülei szerény örökségéről testvérei javára lemondott — elindult a haza
fővárosába s Győrött, Pozsonyban nappal
műhelyben dolgozott, este és vasárnapokon
a német nyelvet tanulta s más ismeretekkel öregbítette elméjét. Pozsonyban már
gróf Zichynek, mint az ekkor alakulandó
gözhajózási társaság elnökének, egy gőzerővel hajtható szekérmintát mutatott be. Az
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1824-ben megalakult gőzhajó-társaság látva
tehetségét, a porosz királyi gleiwiczi vasgyárba küldötte öt, — a hol is az első dunai
gőzhajó mozdonyának öntött és kovácsolt
részei az ö felügyelete alatt készültek. Itt
jött ismeretségbe gróf Andrássy Györgygyei,
itt éjét napot egygyé tett és fáradatlanul
rajzolgatta a gazdasági s vasgyári erőmüve-

ket. Gleiwiczben 400 talléros fizetésre marasztotta a föhuta felügyelője, de ő visszasietett hónába, szerzett ismereteit idehaza
értékesítendő. — 1827-dik évben az öntészet, építészet s gazdászattanból Pozsonyban
vizsgát tevén, nemsokára a rimabrezói vasgyári egyesület elnökétől vasgyári erőmüvésznek hivatott meg, mit később mostani
állásával cserélt fel.
Nem* szándékunk itt Szabó Pál technikai
képzettségéről s az t nálunk oly sokáig
elhanyagolt téren szerzett érdemeiről szólani. Ezúttal leginkább azon nemeslelküségéről és hűségéről kívánunk
szólani, melylyel szülőfaluja népe iránt minden időben viseltetett. Erről soha sem feledkezett meg a szülőföldjétől csaknem mindig távol vidéken lakott
s magát jelen tisztes állására
felküzdött férfiú. Lássuk meg e
példából, hogy mennyit tehet népe javára az egyszerű polgár is,
ki nagy földi javakkal nincs
megáldva.
Már 1841-dik évben küldött
Helmeczy Mihálynak a „Jelenkor és Társalkodó" czimü lap
szerkesztőjének 12 pftot, hogy
azon a síteri ekklézsiának nevelési könyveket küldjön. Mit később a nemeslelkü adományozó
50 pengöforintra pótolt ki, a
síteri lelkész használatára adván
azt, de ugy, hogy 5-ös kamatjából az ekklézsia tulajdonává válandott könyvek vétessenek.
1859-dik évben a „Vasárnapi Uj8ág"-ot az ottani lelkész,
a „Kerti Gazdaság-'ot a fi-oktató, a „Hírmondót" a község
számára járatta.
Ugyanezen évben az egyházi
é p ü l e t e k tűzkár mentesítésére
400 forintnyi alapítványt tett.
730 forinton egy 7 változatú orgonát
csináltatott a síteri ref. egyház számára.
Mind a fi-, mind a leánytanitó használatára küldött külön 42 pforintot, miknek 5-ös
kamatjából a szegény árva gyermekeknek
könyvet s Írószereket rendelt minden évben
vétetni. — 1860-ban a vasárnapi iskoláztatásra 300 forintnyi alapítványt tett.
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