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Legolcsóbb igtatási számítás!
Elterjesztve 20,000 példányban.

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

Lidércz naptár,
István bácsi naptára,

Falusi Gazda naptára,
Protestáns naptár,

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

8 ft.
18 ft.

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

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

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

Mindazon t ez. kereskedő, ipanlzft s Kvartul* jdonos stb urak, élet-, fűz- »
más egyéb biztosítási társulatok intezetei, kik fentebbi ajánlatunk elfogadására
hajlandók, ezennel tisztelettel felhivatnak : hogy üilrtükre vonatkozó hirdetményei-
ket, (mintán a naptárak már folyó évi augusztus hóban meg fognak jelenni),
legfeljebb július közepéig, az újság- s hirdetmények kiadó-hivatalához (egyetem-utcza
4-dik) 8z«m küldjék be.

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

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala.

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

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

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

Ujabban javított cs. k. szabadalmazott

FAGYLALT-KÉSZÍTŐ,
egészen rémből.

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

ahhoz mellékelt használati utasítással együtt.
1. sz. »/, pint bádogfödővel 8 frt. 50 kr. Finom czinkfödővel 12 frt. 50 kr.
2- »«. 1 „ „ 12 „ 50 „ „ „ 16 „ 50 „
S- sz. l1/, „ „ 16 „ 50 „ „ „ 21 „ 50 „
*• «• 2 „ „ 21 „ 50 „ „ „ 25 „ 50 „

Javított fflrdó- és zuhany-készletek folakasztásra, valamint szétrakhatok
5—40 frtig.

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

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

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

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

RUDAS-FÜRDŐ
ÉS

GYÓGYINTÉZETNEK
megnyitása f. évi május 16-án.

Az alulirt fürdö-igazgatóság tisztelettel értesiti a t. ez. közönséget, miszerint
kitfinó gyógy-hatásáról hazánkban átalánosan ismeretes, és a fürdővendégek nagyobb
kényelmére ujonan átalakított rudas-fürdo f. évi májún Ift-an megnyittatott.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A fürdő kezelése egy külön igazgatóra bízatott, kinek fóteendöje: szigora?
házi rendet s tisztaságot tartani, és a közönség kényelmére különös gondot, fordí-
tani; előfordulható visszásságok meggátlásatekintetéből az olvasószobában egy panasz-
könyv található, melybe a fürdövendégek kívánságaikat bejegyezhetik.

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

Budán, 1866. évi május 17-én.

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

cs. kir. szab. biztosan ölő szeremet a

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

R k t á k P t Th
j

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

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

Középponti raktár Bécsben: ftaftel József urnái, Jagerzeile.
Egy szelencze ára használati utasítással együtt 90 kr.

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

Czim: P e s t , L i p ó t v á r o s A t t i l a - n t c z a 3. sz. a.
Kuhar Klára, férjezett Beér,

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

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

MAGYARORSZÁG FŐVÁROSA.
Budapest loirásii, képekkel.

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

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

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

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

Tizenharmadik évfolyam.

Előfizetési föltételek 1866-dik évre: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft.

_ ' Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január 1-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ár», vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10krba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba szAmittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Uaasenstein és Vogler. —• M.-Frankfurtban:
Jafger könyvkereskedése; Béesben : Oppelik Alajos. — Bélyek-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

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

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

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

János, szász király.
1854. aug. 9-kén egy tiroli útjában oly sze-
rencsétlenül fordult ki kocsijából, hogy né-
hány óra múlva egy egyszerű falusi korcs-
mában kiadta lelkét.

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

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

J Á N O S , S Z Á S Z K I R Á L Y .

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

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

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

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

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

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

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

I i

27-ik szám.

Pest, julius 8-án 1866.
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Szid vár bevétele.
(Ballada.)

I.
Sötét éjjel, csendes éjjel
Sötét felhők járnak . . .
Sötét felhő lesi útját
Svendi táborának.

Mozgó tábor, messze, távol
Szádvár felé gondol ;
Fegyverrel megy: várat épít,
Vagy, h>\ nem . . hát rombol,

Sötét éjben, fehér ménen
Sisakozott arczczal
Fenn a várban szép Bebekné
Körbe-körbe nyargal.

Sötét felhő villámot lő,
Remeg az ég tőle,
Mozgó tábor, mes8ze, távol
Vészt olvas belőle.

,,Rosz rágalom! csak bizalom!
S lerontjuk a földig • • •
Vagy mienk lesz. mig a hajnal
Napsugárba fördik."

Svendi, a hős, im ezeket
Mondja, s azzal nyomba
A várfalon parancsára
Beröpit a bomba.

Zug a harang benn, és alant
Szól az ágyú nyelve,
Rémes éjjel villámlánggal
Van összekeverve.

Benn a várban érezruhában
Sisakozott arezczal
Fehér ménen szép Bebekné
Körbe-körbe nyargal.

II.
Szelid hajnal égő arczczal
Kipirult a tájon,
Körívet hagyott, hova lépett,
Mindenik virágon.

Szép Bebekné fel se vetné
Pilláit, alóla
Pár csepp könyü ha ki nem hullt,
Ki nem esett volna.

Piros arczán szép szemének
Harmatja se folyna,
Hogy ha férje, beteg férje,
Eszében nem volna.

„Levelet küld, messze földről,
Beteg kézzel irta."
— Szegény asszony a lelkét is
Majd hogy ki nem sirta.

„A mit irt is . . . a követ is
Mind igaznak mondja."
— Újra olvas — szegény asszony!
Nagy lehet a gondja!

,„Ha tehetned, jó feleség!
Hagyd ott azt a várat!
Te kulcsold el jó kezeddel
Hideg szempillámat."

„Megyek, megyek, olyan gyorsan
Hirt madár se vinné . . ."
— S lóra pattan, ki nem látja,
Talán el se hinné.

S tova nyargal, kinn a várfal ]
Gömbtől döbög . . . omlik —
— Jó Bebekné harezba téved,
S csatarend nem bomlik.

Rajta! rajta! s kicsillámlik
Kezében a szablya,
Es elébe vitézinek
Parancsait szabja.

III.
Kapu nyílik. Csikorog a sarka.
Követ jő? Nem. Az úrnő akarta.
Fenn a váron, a várfalon,
Békezászlók lengnek,
Vége hareznak, ágyuszónak,
Mesr a csatarendnek.

t Szép Bebekné most is elől mégyen
Ragyogó, szép fehérszőrü ménen.
Amul népe. Kövessék-e?
— Csak ne parancsolná!
,, Asszony vezér! — jobb lenne, ha
Virágit locsolná!"

Szép Bebekné szava hallik mostan,
Seregének hajszála se mocezan.
„Vitéz Bebek nagyon beteg,
Halálán van, — — félek.
Ápolni őt, ha nem jöttök,
Magam is elmegyek."

Szép Bebekné itt megakadt szóba,
Nem azért, hogy várna marasztóra.
Fájdalomnak fájó hangja
Fojtá azt el épen.
,,Én férjem ő — — szerelmem ő . .
Isten veled népem!"

Még könyek is — „Ne távozz el, kérünk!
Ha ide hagysz, ki lesz a vezérünk?"
Még könyek is tünedeztek,
Csillámlottak néhol,
A részvétel érzeményi —
Nem a haragétól.
Szép Bebekné szót se várja végbe,
Vitézinek bucsut int a légbe;
De utána, mintha vágyna,
A tömeg is mozdul.
El is érik, s elkísérik,
Megóják a rosztul.

Midőn a várt oda hagyták azok a vezérek,
Nagy dicsőség nyilt elébe Svendi seregének,
Mert a várat, üres várat, ő bevevé nyomba:
Fáradt testét, izzadt fejét tévé nyugalomba.

Bíró Antal-

Egy utazás a Hissisippin.
(Mayne líeid angol beszélve.)

iFoiyn.!&» )

II.
A ,,Levée" azon része, mely szemeim

előtt terült, a gőzösök rakhelye néven isme-
retes. Valami íiusz gőzös horgonyozott itt,
ugyanannyi fahid mell tt, melyek a folyamba
egy jó darabra benyomultak. Néhány közü-
lök, épen most érkezeit alá a Missisippin, és
áruit, s azon utasait szílütá szárazra, kik e
veszedelmes időben, elég merészek a tenger-
parti vidéket felkeresni. Mások — sürgő-
forgó tömegtől hemzsegve — javában fűtöt-
tek, mig mások ismét mind a hajótisztektöl,
mind a legénységtől egészen elhagyatottak-
nak látszanak, kik hihetőleg a fényes kávé-
házakban vagy vendéglökben dorbézoltak.
Időről-időre, egy egy tarka ruhás, s drága
panama kalapos kereskedősegéd jelent meg
ez elhagyottaknak látszó hajóknál, néhány
pillanatig ott időzött, s azután újra vissza-
sietett a városba. Legélénkebb mozgás azon-
ban két hajó előtt volc észrevehető. Egyik
az vala, melyre én szállottam be; a másik-
nak kerékboritója felett ezen név állt oda-
írva: „Magnólia." ügy látszik, ez utóbbi is
induló félben volt, legalább legénységének
mozgása, tűzhelyein lobogó tüze s a katla-
nok környékéről elsistergő gőze, ide mu-
tattak. A hajó előtt — a New-Orleansban
teherszállításra alkalmazott targonczák le-
rakták áruikat; az utasok — elkéséstől való
féltükben, nagy sietséggel jöttek a hajóra,
majdnem mind megannyi kalaptokkal ke-
zükben. — Bőröndök, ládák, zsákok és hor-
dók mohó seb .•sséggel tolattak, vagy gurit-
tattak a fedélzetre, s minden — a nemsokára
beálló — indulást jelenté. Hasonló élet lát-
szik a Levée azon részén is, hol a „Nyugat
szépe" horgonyozott.

E nyugtalan sürgés-forgást nem szem-
léltem még sok ideig, s már is észrevevém,
hogy itt valami szokatlan dolog van készü-
lőben A hajók nem voltak egymástól nagyon
távol, s mindkettőnek legénysége, ha egy
kissé megeröteté hangját, érthetöleg át-át-
kiálthatott egymásnak.

Ezt meg is tették minden tartózkodás
nélkül, s nemsokára a hozzám h elhatott
kiabálásokból csakhamar kivehetém, hogy a
„Magnólia" és a „Nyugat szépe" egymással
versenyző hajók. Arról is meggyőződtem
kevés idő múlva, hogy egyszerre akarnak
indulni és versenyfutást tenni Ez — a mint
igen jól tudám — a Missisippin semmi rend-
kívüli. Mind a „Nyugat szépe" mind pedig
vetélytársa, nagyságuk és pompájukra nézve
elsőrangú hajók valának; mindketten egy
vonalon hajóztak, New-Orleans és Saint-
Louis között, s mindkettőt köztiszteletben
és szeretetben álló kapitány vezeté. Okvet-
lenül vetélytársaknak kellett lenniök s ezen
érzelmet az egész legénység osztá, a kapi-
tányoktól kezdve, le egész a fűtőkig s az
utolsó rabszolgákig. A mi a hajótulajdono
sokat és a tiszteket illeti: ezeknél, e sajátsá-
gos versenygés, a legfontosabb pénzérdeken
alapul; mert az a hajó, mely a versenyfutás-
nál diadalmas, a jövőre nézve kiválólag
megnyeri a közönségnek részvétét és elősze-
retetét, s gyakran a legmagasabb árak mel-
lett is, mindig számolhat utazó közönségre.
Az amerikainak ugyanis — megvan az
a sajátságos büszkesége, hogy sok, utolsó
dollárját is odaadná, csakhogy az ut végé-
vel azt mondhassa, hogy ö ez vagy amaz
közkedvességü gőzösön érkezett; épen ugy,
mint más országokban olyan emberek talál-
koznak, a kik igen szeretik másokkal tu-
datni, hogy ők az első helyen utaztak.

A,,Ny ugat szépének" s a „Magnolia"-nak
sejthető versenyfutása s az ebből támadó
vetélkedés érzete, nemcsak a két hajó le-
génységét töltötte el, hanem — a mint csak-
hamar észrevehetém — magukra az utasokra
is rájuk ragadt. Ezek egy része, kétségtelenül
a versenyfutás izgatottságának élvezetén
ürült; a másik rész azonban, fogadások
által pénzt akart nyerni.

,, A szép lesz a nyertes!" — Kiálta fel egy
mellettem álló aranygombos, közönséges ki-
nézésii fiuzkó — „húsz dollárt teszek a
„szépre;" nem fogad ön, idegen ?"

— Nem — viszonzám kisé boszusan,
mert ez ismeretlen azt a bátorságot vette
magának, hogy kezét vállamra tévé.

— No — monda — a mint akarja. Az-
után megint máshoz fordult e szavakkal: —
A szép győz; hu9z dollárt a szépre!

Őszintén megvallva, gondolataim — e
pillanatban — nem voltak épen a legkelle-
mesebbek. Most tettem első utamat ameri-
kai gőzösön, s lelkem telve volt elpattant
kazánok , fatörzsek általi kilyukasztások,
zátonyra jutások és égő hajók olvasott tör-
téneteinek emlékével. Sokszor hallottam,
hogy ezen versenyfutások, nem egyszer az
egyik hajó végpusztulásával végződtek már
s biztos forrásból tudám, hogy az egyesült
államokban, évenkint harmincz- negyven
ilyes szerencsétlenség szokott előfordulni.
Az utazók csendesebbjei és megfontoltabbjai
oszták véleményemet, s néhányan már is
arról beszéltek, fel lógják szólitani a kapi-
tányt, hosjy semmiesetre ne keljen versenyre;
azonban, előre tudták, hogy semmire sem
mennének, s igy végre belenyugodtak sor-
sukba

Én részemről — arra határozám el ma-
gamat, hogy a kapitányt legalább meg-
kérdezem szándéka felöl; felkeltem helyem-
ről s arra felé irányzám lépteimet, hol 6
állott. Mielőtt azonban hozzájutottam volna,
ugy látám, hogy a másik részről egy kocsi
közelit. Gyönyörű fogat volt, jól ruházott s
jól táplált négertől vezetve, s a hintóban
fiatal, előkelő hölgy ült.

Mikor a kocsi megállóit, láttam, hogy a
delnö valami kérdést intéz a parton állók
egyikéhez, ki azonnal a mi kapitányunkra

mutatott. Mihelyt ez utóbbi látta, hogy ő
volt a kérdés tárgya, odasietett a fogat
mellé, s mélyen meghajtá magát.

— Uram — kérdé a delnő francziául —
ön a „Nyugat szépetek" kapitánya?

— Igen, kisasszony — hangzék a válasz.
— Én az ön hajóján akarok utazni.
— Szerencsés leszek, ha óhajtását telje-

síthetem. Ugy hiszem,van még együres kabin.
— Azzal nem törődöm — vágott sza-

vába a delnő — öa még éjfél előtt eléri
birtokaimat, s igy nem lesz szükségem a
hajón aludnom.

E szó: „birtokaimat", ugy látszik nagy
hatást gyakorolta kapitányra, mert figyelme
és udvariassága ennek hallatára még növe-
kedék. Magát mégha tván, mosolyogva kérdé
a delnöt, hol szándékozik partra szállani

— Bringiers-nél — viszonzá az. Lakhe-
lyem ugyan valamivel alább fekszik, de ott
nincs alkalmas kiszálló hely; s e fölött né-
hány láda is van velem, melyeket Bringiers-
nél könnyebb partraszállitani. E szavak
után egy hordókkal és ládákkal megrakott
szekérre mutatott, mely ép akkor állt meg
hintója mögött.

A kapitányra — ki a hajótulajdonosnak
társa volt, — e teher megpillantása még
kedvesebb benyomást tőn ; egészen pazarló
lön szolgálatai felajánlásával és készségét
fejezé ki, törekedni fog az uj utazót a lehető
legjobban elhelyezni.

— Kapitány ur — folytatá az ifjú delnő
s még mindig hintójában ülve maradt —
még egy feltételt akarok kijelenteni.

— Kérem, mondja kegyed — hangzik
a válasz.

— J ó ! Ugy hallszik, az ön hajója ver-
senyfutásra akar kelni más valamely jár-
müvei. Ha ez valóban igy van, akkor nem
utazhatom önnel.

A kapitány kissé elkomorodott.
—• Az egész aggodalom onnan szárma-

zik — folytatá amaz — hogy egyszer csak
is életveszélylyel menekülhettem egy ilyen
verseny alkalmával, s ekkor határozottan
megfogadtam, hogy ily veszedelemnek, jö
veudőben sohasem teszem ki többé magamat.

— Kisasszony — rebegé a kapitány —
ugy hiszem — nem — — de — —• hihető-
leg lesz belőle valami, — azonban —

— N m nem — szakitá félbe a delnő —
ha ön teljes megnyugtatást nem ad nekem,
hogy nem fog versenyezni, akkor inkább
más hajóra várakozom.

A kapitány néhány másodperczig mel-
lére horgászta fejét s ugy látszik, alkalmas
feleletről gondolkozók. Lemondjon-e a ver-
seny izgalmáról, élvezetéről, s a biztos gyö
zelemről, melyre számolt, s annak fontos
eredményeiről; vájjon lemondjon-e? Tért
nyisson-e vetélytársának, alkalmat nyujt-
son-e jövendőbeli dicsekvésekre, kétes vilá-
gosságba állitsa-e önmagát utazói, sőt saját
legénysége előtt, kik a versenyfutásra már
is előre örvendeznek? Másrészről azonban e
delnőnek nem kevéssé jelentékeny óhajtását
sem utasithatá vissza könnyű szerrel, any-
nyival kevésbbé, minthogy ez terjedelmes
ültetvények tulajdonosnöje, s mint ilyen, a
jövő őszre hihetőleg több száz hordó do-
hányt és ezukrot foghatna az ő hajóján New-
Orleansba szállítani. Jó hosszas gondolkozás
u-tán végre igy szólt a kapitány:

— Kegyed ajánlatát elfogadom kisasz-
8zony; — hajóm nem fog versenyt futni;
szavamat adom kegyednek.

— Köszönöm kapitány ur, nagyon le
vagyok kötelezve. Legyen szíves, Antoine
ur, holmimét a hajóra szállíttatni. Ezen ur
házgondviselöm; ő fog gondoskodni min-
denről. És most, kapitány ur, mikor szán-
dékszik ön indulni?

— Legfölebb egy óranegyed
kisasszony.

Bizonyosan mondhatja ezt? — kérdé
jelentékeny mosolylyal, mely nyilván bizo-
nyitá, hogy e gőzösöknek a pontosság elleni
hibája nem ismeretlen rlötte.

— Minden bizonynyal, kisasszony — vi-
szonzá a kapitány — nyugodt lehet kegyed.

— Ugy rögtön hajóra szállók! — S ezen
szavaknál kiszökött a kocsiból könnyedén,
karját a kapitánynak nyujtá, ki öt a hölgy-
terein felé vezeté, s nemcsak az én szemeim
elöl tűnt el, hanem eltűnt nagyon korán
mindazok elől is, kik e helyre gyülekeztek,
hogy e szép i üneményben gyönyörködjenek.

III.
A fiatal leány tekintete mély benyomást

tett reárn, nem egyedül szépsége által,
bárha ez is eléggé feltűnő volt, hanern még
inkább vonásainak azon különös kifejezése
által, melyekben derült, vidám kedély, mély
érzelem, erős akarat és szilárd elhatározott-
ság tükrözött. A mig még mind azzal íbglal-
kozám, hogy e kedves képet, mely oly na-
gyon hamar eltűnt, lelkem elé varázsoljam:
felhangzott az utolsó csengetés; a kiszállási
hidat bevonták, a horgonyt felcsavarták. A
gépész harangja megkondult, a nagy kére
kek megfordultak és a barna vizet fehér
tajtékká korbácsolák; a biztosság-szelepből
fütyölve ömölt a gőz s az óriás jármű ki-
siklott a széles folyamra. Csúcsát viznek
felirányozá; a kerekek néhány csapása ha-
talmat nyert az áramlás fölött, s a szép
hajó, a tetemes erőnek engedve, szegni kezdé
a vizszinét. Egy-egy ágyú megdördülése
jelenti néha a hajók indulását; a mi távozá-
sunk alkalmával pedig egy régi tengerész-
dal hangzék fel a legénységnek bárha kissé
nyers, de nem zengéstelen ajkairól.

New-Orleans két külvárosa, Lafáyette és
Carolton, csakhamar mögöttünk maradtak;
raktáraik és lakházaik tetői eltűntek sze-
meinkből; csupán a St. Charleshőtel kúpja,
azon vendéglőé, minők csak az Egyesült-

mulva,! ban e csúcs csak egy-két lábnyira is el van
rejtve a vizszine alatt: akkor a Snag igen
veszedelmes, s rendesen minden hajó, a

Államokban találhatók s a nagy székesegy-
ház tornyai voltak azon egyedüli tárgyak,
melyek a félhold alakú város fölött a látha-
táron maradtak. Végre ezek is alámerültek
s az úszó palota — mely néven az amerikai
gőzöseit nevezi s pedig méltán — fenségesen
haladt előre aMissisippi festői partjai között.

Valóban, ezen óriási folyamnak partjai
a világ legnagyszerűbb látványai közé tar-
toznak. Akármerre tekint az ember, minde-
nütt messze terjedő jóllétnek, átalános mű-
veltségnek és kedvességnek nyomait láthatja.
Maga a folyam kevésbbé kellemes, mert
sárgás szine valami gyenge, fakó pirossal
vegyülve, mogorva jellemet kölcsönöz neki.
Sárga szinét a Missouritól kapja, a vörösest
pedig a RedRiver beleömlö habjai okozzák.
Különös sajátsága a Missisippinek az a nagy
tömeg úszó fatörzs, melyeket majd egyenkint,
majd egész csoportokban szokott magával
hozni. Minden összeütközés ez úszó fákkal
veszedelmes, s azért a kormányos a legova-
tosabban kikerüli azokat Ha azonban néha

észro nem vesz egyet egyet, mely a
vizszine alatt úszik: ilyenkor — a legjobb
setben — a hajó csak erősen megrendül.

Legjobban fél a hajós a „Snag"-tól. Ez egy
kiszáradt törzs, melyen azonban az egész
gyökérzet még rajta van. E törzs a gyóke
rek súlyánál fogva sokszor a fenékre merül

a gyökereihez tapadt iszap mintegy meg-
rösiti alapjában. A lombjaitól megfosztott
súcs kiállana ugyan avizböl függőlegesen:

de a folyó ereje alábillenti, ugy hogy min-
dig rézsutos irányban áll. Ha csúcsa kiáll
még a vízből, akkor a veszély — egészen
sötét éjeket kivéve — nem nagy; ha azon-

mely ilyenbe ütközik, a romlásé. A folyam
iszapjába merült gyökerek gátolják a tör-
zset, hogy a hajó nyomásának engedjen, s
igy a rendesen hegyes csúcs befuródik a
hajó oldalába vagy fenekébe, s lyukat ütvén
rajta, ug\ szólván egy pillanat alatt el-
sülyeszti.

Ezen úszó fák között más egyéb tárgya-
kat is vettem észre, melyek nem kevéssé
érdekeltek, úgymint: ezukornád-szárakat,
kukoriczacsöveket, nyers pamutgolyókat,
néha egy-egy állat hulláját, melyen a bus-
sard nevű, fekete saskesely ült. Az alligátor
csak ritkán mutatkozik, minthogy ez jobban
szereti azon folyókat, melyek partjai nin-
cst nek müvelet alatt.

A folyam partjait széles szilárd föld
képzi, mely — mintegy száz lépésnyi széles-
ségtől — néhol több angol mérföldnyi ter-
jedelmű, ezen túl aztán a talaj lejtővé lesz,
ugy hogy a folyam valóban mintegy gerin-
czen ömöl alá. Ha azonban elgondoljuk,
hogy a meder mélysége mintegy százötven
lábnál is nagyobb, mégis azt kell állítanunk,
hogy az egész vidéken — melyen át siet —
ez a legvölgyesebb, legnagyobb mélység.
Ama széles földszalagon túl mocsár kezdő-
dik, mely térséget a viz évenkint elönti s
mely azután durva fűvel és sással van bo-
ritva. A mocsár imitt-amott van. húsz angol
mérföldnyi terjedelmű. Azon részeket, me-
lyeken az ár csak ideig-óráig tart, áthatlan
sűrű erdőség borítja. A partok menteni
megművelt föld s a mögötte elterülő mocsár
között a háttérben sötét erdő-öv vonul,
mely más vidékek hegysorainak megfelelő-
leg-, a vidék háttere gyanánt szolgál s job-
bára cjprusokból áll. A folyamparti emel-
kedett részen vannak az ültetvények, hol
ezukornád, rizs, dohány, gyapot, indigó és
tengeri termesztetik.
egész seregét láttam

Fekete rabszolgák
munkálkodni szines

gyapotöltönyeikben, láttam öszvérektől vagy
ökröktől vont terjedelmes kocsikat, a mint
a czukorültetvényről visszatértek, vagy a
partok mentében lassan odábbgurultak;
láttam elegáns creolokat, kicsiny, spanyol
lovakon száguldozni az ut hosszában. Ez
élénk szin mögött láttam az ültetvényesek
pompás lakházait, narancsligetekkel és ker-
tekkel, zöld ablakredönyökkel, lombfedte
verandáikkal és díszes kerítésekkel, mögöt-
tük világosan kivettem a hatalmas ezukor-
épületet, a dohánypajtákat s a pamuttisztitó
házat. -

Majd ismét más ültetvény mellett halad-
tunk el, hol vidám élet zsibongott. A fák
árnyaiban sok nyergeit ló állott; a veran-
dán, a gyeppázsiton s a narancsligetben
urak és nők sétáltak gazdagon öltözve;
zene hangzott s a szabad ég alatt tánczol-
tak. A ki ezen vidám életet látja, lehetlen,
hogy e boldog kreolok sorsát ne irigyelje.
Ezen emberek örökségben bírják a francziák
vidorságát, kiktől származnak, s hihetőleg
alig van valahol nép, mely a mulatságot
annyira kedvelné, mint ezek. Ha valamely
ültetvényen valami mulatságot adnak,
ilyenkor két lovag indul útnak, egyik viz-
nek le, a másik fölfelé. Mindegyiknek kürt
van a kezében, melyet a házak előtt meg
szoktak fúni. A kürt hangjára egy-egy
kreol leányka üget ki s csak azt kérdezi :

— Hol lesz?
A hely és az óra az csupán, a mikről

kérdezősködni szokás, a többi magától érte-
tik, és különös meghívást sem nem adnak,
sem nem várnak.

Szemeim előtt panoráma gyanánt így
vonultak el e változatos és kedves képek,
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és Besantjon Eageniet néhány órára elfele-
dem. Mert igy hivták azon fiatal delnöt —
mint ezt Antoine úrtól megtudám — kiről
előbb beszéltem olvasóimnak. Gy'óry V.

(Folyt,

Livingstone dél-afrikai utazásaiból.
IV. Elefánt-vadászat.

Az afrikai sivatagokban a vadállatok na-

ütötteorrmányával, mintha meg akarta volna
nyugtatni. Néha körülnézett támadói között, kik
egyre orditoztak s már csak 50 lépésnyire voltak
tőle. Minden perczben közelebb jöttek. Most az
elefántoknak nem maradt egyéb hátra, mint a
patakon átgázolni; e körülményt felhasználták a
vadászok, 20 lépésnyire közeledtek s kopjáikat
hajgálták az elefántok testeibe. Nem sokára ugy
nézett ki az öreg elefánt, mintha meg volna spé-
kelve; számtalan sebből vérzett, s ugy látszott,
mintha fiával már nem törődnék. Livingstone
megparancsolá embereinek, hogy az utóbbit ki-
_JM:5I. üll,„.J«*t a H7P.cénv fiatal állat futni, deA, afrikai sivatagokban a vadállatok na- megparancsolá emDerewe*. ""B7 »».""'"""• "

.vobb részeíendeseíafon vidékeken csoportosul méljék. Elkezdett a szegény fiatal állat futm de
P ° w í h a hol vizet találnak. A vizektől félre- egy pár vadász, ki Livingstone rendeletét nem
t l f l távolságokba csak ritkán vetődnek az tudta, utolérte s lelőtte. A vén nőstény megcsen-

!, Viíxrolvnlr

tanulták meg, mikép kelljen elefántjaikat szelí-
díteni s hasznosakká tenni. Pedig a história tanu-
sága szerint a régi rómaiak sok hasznukat vet-
ték hadjárataikban.

Kemenesaljái képek.
(Vasmegyében.)

I.
„Messze setétedik már a Ság teteje."

Berzsenyi.

Nem minden, a mi szép, egyszersmind ked-
v e s i g j _ valamint ahhoz, hogy valami kedves
legyen, nem épen föltétlenül szükséges, hogy az
egyszersmind valami kitűnő szépséggel bírjon. —
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orrszarvuak, bivalyok,
giraffeok, zebrák, anti-
lopok e különösen az
elefántok.

Livingstone beszéli,
hogy a Ngami folyó
déli partján „bámulatos
mennyiségben" talált
elefántokra. Ezek éjje-
lenkint érkeznek az ita-
tókhoz, s jóízűen szür-
csölvén a vizet, örömit-
tasan fel-felorditanak.A
felállított csapdákat óva-
tosan kikerülik s azért
rendesen hosszú sorban
lépegetnek egyenkint

egymás után, mint a
ludak.

Az említett afrikai
utazónak számos talál-
kozása volt az elefán-
tokkal. Az egyiket, mely
1855. decz. 13-űikán a
közép Sambesi folyam
partján történt, bőveb-
ben leirja. Egy dús nö-
vényzetü völgyben épen
három golyót lőtt ki
egy bivalyra, a mint egy-
ezerre észreveszi, hogy
az ő és társai visszavo-
nulási útját egy csapat
elefánt elzárja. Társai-
val együtt egy meredek
sziklára menekült, a hon-
nan egyet az elefántok
közöl lelőtt. — Másnap
reggel sok néger cső-
dült e helyre, hol vidám
lakomát csaptak. Li-
vingstone épen egy szik-
lacsoport földtani vi-
szonyait vizsgálgatta, a
mint a Bzép völgyben,
csekély távolságban két
elefántot pillantott meg.
Az egyik egy vén nős-
tény volt, mely roppant
füllapjait élénken moz-
gatta fel a alá, a másik
fia volt, mely jóizüen
heverészett az iszapban.
— Livingstone néhány
társa óvatosan közeled-
vén a két állat felé, ő
maga egy emelkedettebb
helyre vonult, hogy a
vadászatot kényelmeseb-
ben láthassa.

A nőstény nem sejté
a támadók közeledtét,
• a fiatal elefánt, mely
mintegy kétéves lehe-
tett, nyugodtan elkez-
dett szopni. Azután mind
a kettő - -a kettő egy más helyre indult, hol a patak jobban
kiszélesedett; itt játszottak a vízben és iszapban;
a fiatal elefánt jókedvűen csattogtatta füle lapjait
B hányta-vetette orrmányát, a a nőstényen is
meglátszott, hogy igen jól érzi magát. Ekkor a
néger vadászok egyszerre elkezdenek füttyén -
teni 8 fennazóval kiabálják az állatoknak: „Itt
vagyunk, hogy megöljünk. Meg kell halnotok!
Ugy akarják az istenek!"

A felriasztott elefántok kivonultak a patak-
, mialatt; a vadászok közelebb jöttek s az üldö-

dék A fiatal elefánt e g e vonalban
iíí

1 r

ból, mialatt; a vadászok közelebb jöttek s az üldö-
zést elkezdték. A fiatal elefánt egyenes vonalban
előre futott, de a völgy nyilasát emberek által
elállva találván, anyjához visszatért, mely védő
paizsul szolgáltfiának, 8 többször gyöngéden hátba

Livingstone afrikai utazásaiból: IV. Elefánt-vadászat.

desedett, megfordult, s fájdalmasan és dühösen
felorditva nekifordult a vadászoknak kik nagy
bajjal tudtak megmenekülni előle. Három ízben
rohant meg egy embert, kinek testét valami ki-
áltó színű ruha fedte, de mindannyiszor uj meg uj
kopjaszurásokat kapott; a vér patakban folyt
belőle, mig végre lépése ingadozóvá lett, térde
megcsuklott, lezuhant s kiadta Piáját.

A nőstény tökéletesen kifejlett példány volt.
Tudva levő, hogy az afrikai elefánt több tekin-
tetben különbözik a kelet-indiaitól. Az afrikainak
rendkívül nagy füllapjai vannak melyek néha
két rőfnyi hosszúak s három lábnál szélesebbek,
8 e szerint kétharmaddal nagyobbak, mint az
indiai elefántoké. Az afrikai négerek még nem

Két igen különböző tu-
lajdonság a szépség és
kedvesség, — amannak
a szem, ennek, úgyszól-
ván, a sziv a megfelelő
érzék. — Vannak szép,
komoly, méltóságos ar-
czok, melyeket csupa
tiszteletből nem tudunk
szeretni. Sokszor hallot-
tam már híres szépségek
első meglátásakor azon
nyilatkozatot: „Szép,

bámulom, de szeretni
nem tudnám." — Mig
ellenben vannak arczok,
melyekről nem lehet
mondani, hogy szépek
volnának, és mégis min-
denki első látásra belé-
jök szeret. — így va-
gyunk a vidékekkel is.
Szép az a fenyves, ha-
vas bérez, de: „tán cso-
dállak, ámde nem sze-
retlek !" Azonban Petőfit
is a szülőfölde iránti
szeretet ragadta el, mi-
dőn ezt irá a Kárpátok-
ról, mert az a végtelen
pusztaság is, melyet ő
kedvelt, mint minden, a
mi nagyszerűsége által
hat, inkább bámulatot,
mint szeretetet gerjeszt.
Azokkal a hires regé-
nyes vidékekkel is sok-
szor megjárja az ember,
megvan a külszépség,
de sokszor nem találjuk
a lelket, mely azt ked-
vessé tegye; s mint a
gazdagon teritett asz-
taltól , hol túlterhelni
kellett gyomrunkat a
végre már izetlenné vált
ételekkel, fáradt lélek-
kel távozunk tőlök; mig
sokszor kevésbbé kiki-
áltott szépségű helyeken
oly jól érzi magát az
ember, mintha lelke vol-
na a vidéknek, a mi ugy
vonja magához, ugy hiv-
ja az embert: jer, ma-
radj itt!

Ily kedves vidéket
bírunk Kemenesaljában,
mely szintén nem o y
hírhedt szépség, hogy
látására messze vidékről
jőne az utazó; nincsenek
erdő-koszoruzta bérczei,
regényes völgyei, zúgó
patakjai, tavai stb.; nem
is valami történeti neve-

zetesség színhelye; - de ott vannak azoka sző-
lővel borított dombok, és a távol kéklő hegyek,
és az a bekerített szép síkság, és a természetnek
ama két csodája, a szabályos alakú Ságé*Somlyó
hegyek; mindenik régi rom-maradványokkal és a
leggyönyörűbb kilátással. És még hozzá a lako-
soknál az a régi, épségben fennmaradt szíves
barátság oly kellemesen hat az emberre s, oly
kedves benyomást hagy hátra a távozó lelkében,
ho^y teljesen átérezzük az e tájat különösen ked-
vefő Berzsenyi szavait: „Ti kékellő halmok,gyo-
nvörü vidékek, — vegyétek bús könyemet!"

Vasmegye észak-keleti részéből a Rába folyó
leszel egy sarkot, melyen hosszában egy magas
dombsor nyúlik, az úgynevezett Kemenes, mintegy

válaszfalat képezve a Rába és Marczal völgye
közt. Ezen dombsor vagy fensík, északra észre-
vétlenül fogy rónasággá, délre azonban meglehe-
tős meredek, mintegy 4—5 mérföld hosszúságú
lejtőt képez, azután ismét rónaság következik,
mely Marczali- Kemenesalja nevet
visel, és azon túl i» még egész a
Bakonyig és zalai hegyekig terjed.
— A lejtő, melyről a legszebb ki-
látások egyikében részesülhetünk,
többnyire szőlőkkel van beültetve
a aljában sorban, Magasi, Grencs,
Vönöczk, Somjén, Mihályfa, To-
korcs, Simonyi stb. helységek te-
rülnek.

Képünk magyarázatául álljunk
meg a Kemenes gerinezén és tekint-
sünk körül. Mellettünk jobbra-balra
szőlők, alattunk Mihályfa, — előt-
tünk egy köröskörül hegyekkel sze-
gélyzett, szép rónaság terül, mely
Kemenes-alján kivül Zala egy ré-
szét s Veszprémmegyének felét ma-
gában foglalja. A keletről emelkedő
Bakony-hegyek nincsenek képün-
kön, de ott van Somlyó, tetején a
vár-rommal, mely, s a hegy alsó ré-
szén fehérlő pinezék szabad szem-
mel is kivehetők. Azután követ-
keznek a Balatonmelléki hegyek,
Hegyesd, Haláp, a Tóti hegy, Bada-
csony, Sz.-György, Szigliget, a ren-
deki és sümegi hegyek, Tátika és
Szigliget romjai; végre a Ság me-
gett az alig pár órányira fekvő kis
Somlyó. Legszembetűnőbb az egé-
•zen, a két egészen külön álló Ság
és Somlyó hegy, melyekhez hasonló
szabályos alakú hegyet még eddig
csak a Balaton melléki hegyek
közt láttam, és a legközelebb előt-
tünk fekvő két helység, Kit-Czell
m. város és Dömb'lk.

Egy szép vögy ez, egy lap a
teremtés történetének nagy köny-
vében, s rajta ama két hegy két
nagy betű, mely a föld ős történe-
tét magyarázza nekünk. — A nem
avatott tudós is felismeri e vidékben
első tekintetre az egykori tengerfe-
neket, s szinte látja lélekben e vi-
dék képződésének történetét.

Tenger borított mindent, mely-
nek mélyéből nagyszerű rázkódások
közt tűntek fel apró szigetekként a
Ság, Somlyó és Bakony-tető. — Az
erős hullámok meredekre mosták a
viz felszinén levő partokat. Utóbb
a viz folyton apadván, köröskörül
mindig több és több hegy tűnt fel;
a tenger tóvá apadt, melynek hul-
lámzata sokkal csekélyebb lévén,
mint most, nem mosta ugy ki a par-
tokat, sőt körülöttök üledéket ké-
pezett, melyből, a a kimosott part-
tetőből időnkint lezuhanó földré-
szekből képződött a hegyek alsó
szélesebb területe, hol most a leg-
jobb bor terem, s vig szüretek tar-
tatnak ott, hol évezredek előtt ten-
geri szörnyek faldosták egymást.

Mulatságos kis mesét hallottam
«gy szőlőmiveBtŐl, a két hegy t. i.
Somlyó és Ság eredetéről: — „A il
német és a magyar fogadtak Bécs-
ben, hogy melyik tud egy-egy kalap "'
földet messzebb elvinni. — Meg-
kezdték a versenyt, de a német
előbb kifáradt, kiborította kalap-
jából a földet, abból lett a Sághegy,
a magyar, ámbár többet hozott, to-
vább birta, s a mit ő hozott, abból
lett a Somlyó." — És a mese igen
találó, mert valóban a Ság csapott
tetejű, német, a Somlyó pedig göm-
bölyű tetejű magyar-kalapból kibo-
rított földhöz hasonló.

A Somlyóról egyébiránt, mint-
hogy az nem vidékünkhöz tartozik
s e lapokban ugy is már ismer-
tetve volt, legyen elég annyit megjegyezni, hogy
jóval nagyobb a Ságnál, de alantabb fekszik;
hogy a tetején levő várrom hasonló sorsban része-
sül, mint eok más régi emlék, pajkos kezek és
kincskeresők által nagy mértékben siettetik az
idő romboló munkája.

Hires jó borát nem is szükség emlitenem.
A Sighegy azonban, mint vidéküak egyik

nevezetessége, közelebbről érdekel bennünket. —
Meglepő hasonlatosság van ezen hegy és Helgo-
land szigete közt (bár alkatrészeik különbözők),

veséből magyarázható. Helgoland ugyanis körös-
körül szárazföldtől környeztetik, csak északra néz
a sik tengerre: a Ság pedig épen ellenkezőleg
keletre a Bakony, nyugatra a kőszegi és stájer
hegyek, s ha még a bár messzebb fekvő Kárpátokat

* ff

mely utóbbi ha mellőle a tenger leapadna, egészen •, is számba vehetjük, köröskörül hegyek által kör-
a SíUhegy mása lenne pár száz év múlva. Mind- nyeztetik, s legnyíltabb tekintete van délre, mint
kettőnek teteje csúcsos háronmög-alaku, egyenes a merre legalacsonyabb hegyek terűinek. A ne-
sík, csak azon különbséggel, hogy Helgolandnak gyek megtörik a hiűlim?»t " J M i ^ legerj.
csúcsos része, hajói tudom, északra, Ságé pedig \ sebb hullámok jővén a ny.lt téríelol, leginkább
délre nyúlik, a mi ismét a két hegy földrajzi fek- | elmosiák az utjokba eső partot, ezt tapasztal
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hatni különösen Helgolandnál, hol kivált az északi
részen, folytonosan szakadoz alá az alulról kimo-
sott part. Erre látszik mutatni azon körülmény is,
hogy mindkét emiitett helyen a csúcscsal ellen-
kező oldalon legmagasabb az üledék-föl 1. Helgo-
landnál az alsó sziget, melyen a varos egy része
épült és a fürdőhely (Diine); Ságnál pedig a
Mesteri felől levő kopár dombok. - Ezek egyéb
iránt c<ak egy e téren avatatlannak egyéni néze-
tei, a ki világosabban lát e tekintetben, á;n adjon
helyesebb magyarázatot, de minthogy e helyekre
vonatkozó, még épen semmi ismertetést nem ol-
vastam, legyen megbocsátva nekem ezekért.

A Ság-hegy teteje kaszáló. — A felső pár-
kányon köröskörül régi falmaradványok láthatók,
melyekről azt hiszik, hogy vak Béla király akarta
volna a tetőt beépíteni, de környezete ellenkezett
benne s azon fortélylyal élt, hogy egy folytában
többször is körülvezeté a hegy tetején a szegény
vak királyt, ki az egész járást egy fordulónak
vélvén, terve nehézségéről meggyőződött. Az
építés abban maradt, de a király a német épitők-
nek a hegy aljában egy darab földet ajándékozott,
mit azok beépítettek s igy keletkezett (a meisz-
teré) a két Mesteri helység, s származtak némely
családok nevei, Lücke nevezetű kőmivestől a
mostani Löké, Micheltől a Miké család. — Azt
is mondják, hogy vár állott itt hajdanában, mely
a somlyaival sodrony által Összeköttetésben volt,
e szerint tehát már a régi időben lett volna te-
legraf.

A hegy felső meredek része hasznavehetlen,
bokros, csak keleti része haezuáltaiik kőfejtésül,
hol a sziklák között egy kis üreg van, alig több
1 — l'/j'öl átmérőjűnél, az úgynevezett Vas Pál
lyukja, hasourevü embertől vette nevét, ki állí-
tólag valamelyik háborús világ alkalmával üldöz-
tetvén, ide menekült s több ideig itt tartózkodott.
— Az alsó szélesebb területet szőlők borítják,
hol többnyire kevés, de jó egészséges, tiszta mész-
telen bor terem.

Köröskörül falvak terülnek a hegy alján. —
A már emiitett két Mesteri, Kápolna, Köcsk, Ság
mezőváros*, melytől, vagy inkább talán megfor-
dítva a hegytJl vette nevét a helység, és végre a
két legérdekesebb hely a képünkön látható Kis-
Czell m. város és Dömölk. Tandor M.

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

(Folytatta.)

Francziaországban a 17- ik században Heron
eszméje igen termékeny földre talált, habár töké-
letes gyakorlati slkalmazását még mindig nem
érte el, s ez csak a következő században Angol-
országban ment teljesedésbe.

Egy szép eszü franczia Salomon de Caus,
Olaszországban, hol az épitészet tanulmányozása
végett tartózkodott, megismerkedett Heron mun-
kájával s Branca gépezetével; utóbb egy könyvet
irt,,a mozgató erők okairól"', melyben igen meg-
közelitette a valódi gőzgép eszméjét. De Caus
buzgó hugonotta családból származott, mindaz-
által a nemeslelkü IV. Henrik alatt kinevezték
királyi építésznek azon kikötés mellett, ha ren-
desen hallgatja a misét s katholikus papnál gyó-
nik. Ezen rendeletet azonban nem követte s nem-
sokára letétetés és büntetéstől kellett tartania.
Szívesen követte tehát I. Jakab angol király
meghívását, ki őt kerti műépítészének tette meg.
Jakab lánya, Er/sébet, nemsokára Frigyes pfalzi
választóhoz, a későbbi szerencsétlen cseh ,téli
király-hoz ment férjhez, s a választó fejedelem
eszközlésére de Caus, mint Erzsébetnek a rajzban
és mennyiségtanban tanítója, tanítványát Német-
országba kö ette, s a heidelbergi hirr>s várban,
mint építész és kertigazgató működ >tt. Itt irta
korszakot alkotó munkáját a „mozgató erőkről"
melyben a vizi épitészetet s a gőzerőt is tárgyalta,
mint egyikét a legbátnul itosabb erőkn* k.

, í-v-ókőkut előállítására — mondja de Caus e
mu'ikújában —épt-n nem kell mindig erős vizesés,
hanem elég. ha erős.-n összeszori'ott léggel haunk
a vizre, e m nél eröse'ib e/. a hatás, annál maga-
eabb vizsugarat lehet létrehozni. A lég össze-
nyomása pedig leKeííy»ztírübben elérhető gőzerő
által; azért következő készülék, t ajánlom. Azután
a készülék leírása következik, melynek lényeges
alkatrészei ezek: egy ü-t, fűtési készülettel a két
csővel, melyek egyike c appal > tol.,-ér.led nyí-
lással van ellátva, másika az üst fenekéig leér e
fent van nyitva, tó készülék segítségével de Caus
vízgőzöket támasztott, melyek a víz el nem gftzöl-
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gött részét magasan felszökelltették a levegőbe.
' „Ha mind a két csövet légzúrólag bedugnók —
(jegyzi meg tovább, ugy, h<gy sem a viz, sem

a gőz nem mehetne ki, akkor a hőség oly nagy
feszerőt fejtene ki a gőzben, hogy az edény ágyu-
dörgéshez haionló durranással repedne szét."

De Caus e munkája által oly hirre tett szert,
hogy daczára protestáns vallásának, visszahívták
Francziaországba; Richelieu különösen kegyelte
s rábizta a nagy vízvezetékek kivitelét, melyak
Parist vízzel látják el. Ugy látszik azonban, hogy
gőzgép-készitési terveinek kivitelére alkalma nem
nyilt. Meghalt 1626-ban.

Terveit az angol marquis Worcester folytatta.
Edward, lord Herbert, worcesteri marquis, 1601-
ben született s 1667-ben halt meg. Az angolok
előszeretettel nevezgetik őt elsőnek, ki megnyi-
totta azon angol gépészek hosszú érdemteljes
sorozatát, kik a műtan és gyáripar mai virágzá-
sának alapjait megvetették. S csakugyan ez a lord
volt az, ki épen kétszáz évvel ezelőtt, száz évvel
előzte meg James Watt-ot, az első gőzgépet meg-
alkotta, melynek ezerkezetét azonban az ő leiiása
nyomán nem igen lehet érteni. Majdnem egész
életét az erőműtan tanulmányozásának szentelte.
A hosszú parliament 8 a Cromwell alatti köztár-
saság viharai közepett, melyek neki is kétévi
fogságot okoztak a Towerben, a börtönben ugy,
mint Raglan várában mindenféle kísérleteket tőn
s különös szorgalommal tanulmányozta a franczia
de Caus munkáját. Oda törekedett, hogy ennek a
mozgató erőkről irt elméletét agyakorlatba átül-
tesse s e czélra I. Károly király hű szolgálatában
igen elszegényedett családja vagyonának végma-
radványait is feláldozta a tudomány szolgálatá-
ban. Később kénytelen volt II . Károly segítségét
igénybe venni s nagy szegénységben halt meg.

Worce&ter lényeges javítást tett Heron és
de Caus gépén az által, hogy külön választotta a
gőzüstöt a víztartótól a mind a kettőre külön-
külön vezetékcsöveket s szelepeket alkalmazott.
Ily módon a gőz összenyomása által vacuum ke-
letkezett, mely a vizoézlop felemelkedését eszkö-
zölte, ez volt ugyanis a gép eredeti rendeltetése,
miért is készítőjétől, ,Water commandingengine"
— vizkormányzó gép — nevet nyert. Egy ily
gépet állított fel London mellett Vauxhallban a
Themze partján, melynek működése annál na-
gyobb bámulatot gerjesztett, hogy az egészet a
lord művezetője, a német származású Kalthoff
Gáspár egyedül maga, minden segítség nélkül
kezelte. Az utazókat, kik Londont ez időtájban
meglátogatták, nagyon érdekelte ez a gép, mint
erről a hire.s florenczi herczeg Cosimo di Medici,
és a franczia Sorbiere fenmaradt utazási iratai
tanúskodnak.

Worcester „Száz találmány" (A Century of
Inventions) czimü munkájában leirja ezt a gépet,
melyet semiomnipotent-nek, azaz félmindenható-
nak nevezett el, de leirása nem elég érthető és
világos.

Ugy látszik készakarva kereste ezt a ho-
mályt, mert nem levon gépére szabadalma, maga
számára akarta megtartani a titkot. Végrendele-
tében meghagyta, hogy vizkermányzó gépének
jövedelme özvegyét illesse, a gép mintáját pedig
temessék el vele. Nemrég tettek is kutatásokat a
raglani vár sírboltjában, mely a Worcester csa-
ládé volt, de nem találtak semmit. Worcester gépe
alkotója halála után nemsokára megszűnt mű-
ködni 8 feledésbe ment.

Raglan várában Worcester az első vizemelő
gépet állította fel de Caus általa tökéletesített
elvei szerint. E vár környékén azon korból kö-
vetke?ő monda maradt fel: Egyszer Cromwell
diktátor puritán poroszlói Raglan várába jöttek
a royalisia párt állítólag ott elrejtett fegyvereit
kutatni A marquis t ugyanis a közhiedelem az
elűzött Stuartok főhivének tartotta. A kegyes
puritánok át fürkészték az egész várat s végre
feljutottak a legfelső emeletre, honnét híd veze-
tett az átellenben álló toronyba. Azt hitték, hogy
bizonyos! n ott lesz a toronyban, a mit kereknek,
8 meglehet, hogv volt is ott eldugva egy-más, mi
a royalisták tulajdona volt; de e toronyban voltak
a várur uj gép i is, melyek a vizet a toronyba
felemelték, honnan az aztán házi c élokra a várba
átve/.ette:eU. A mint a puritánusok a toronyba
vezet > hidra léptek, egysz r e soha nem hallott
zugá-i, inorgás, sistergés üté meg füleiket. Meg-
állottak, hallgatóztak, s meghökkenvf; kérdezték
kísérőiktől, nem valami ördöngös dolog-e az ott
a toronyban, ,.em tanyáznak-e ott ro«z szellemek,
kiket el<íbb jó volna onnét kiűzni? A kísérők, kik
jól tudták, hogy ezt a zugást, morgást, si-tergést
a rögtön megindított gőz, kerekek és gépek okoz-

zák, ugy tettették magukat, mintha szintén igen
megijedtek volna. Ekkor a torony ajtaja megnyilt
s egyszerre egy vad arczu, tüzes piros képű férfi
rohant elő, — Kalthiff vol% a német művezető —
s igy kiáltott: az oroszlánok! a medvék! nem
tudom őket tovább tartóztatni, elszabadultak,
utánam jönnek!" Mintha villám csapott volna
közéjök, a puritánok megfordultak s nyakra főre
rohantak le a lépcsőzeten, melyen egynémelyikök
még saruit és fegyvereit is elvesztette, kiiramod-
tak az elátkozott várból és soha sem tértek többé
vissza.

„Száz találmány" czimü munkájában Wor-
cester vizemelő gépén kívül még más kilenczven-
kilencz általa feltalált mesterséges művezetet ír
le. Ilyen volt például egy lakat, melyet még maga
a készitő sem tudott, a valódi kulcscsal sem ki-
nyitni, ha nem tudta, melyiket követték a tetszés
szerint változtatható bezárási módok közül. Vilá-
gos, hogy ez nem volt más, mint egy úgynevezett
Brahma lakat, legújabb találmány szerint. Volt
még eok más is, egy neme a láttani távirónak,
repülő hajó, óraszabslyzó stb. Worcester könyvét
akkor, kivált a szaktudósok, figyelemre nem mél-
tatták; szerzőjét hóbortos tervkovácsnak s nyeg-
lének tartották. Most pedig, miután sok úgyne-
vezett csudája a természeterők eszes felhasználá-
sának bizonyult be, könyvének minden példányát,
ha ugyan még található, szívesen fizetik hason-
súlyu aranynyal. (Vége ks-retk.) Halász Imre.

„Vázlatok a hadászat (sírategia)
köréből."

i.
A hadászat (stratégia) azon felsőbb körű

hadviselési elveket állítja fel, melyek szerint a
háború czélját elérni s előmozdítani lehet, mielőtt
még a közvetlen fegyverhatás szaka beállna.

Sunstenau hadtani iró szerint: „A hadászat
azon mesterség, mely szerint a háború a fegyver-,
hatás körén kivül ugy folytattatik és vezéreltetik,
hogy a harczászát (taktika) ott, hol aztán a do-
log valódi összecsapásra kerül, a terep (terrain)
s a számi túlsúly minden előnyeivel rendelkez-
hessék."

A hadászat első kérdése abban összpontosul,
hogy mily politikai czól éressék el háború által,
s e körülmény az eszközök választását fogja meg-
határozni, egyszersmind kijelölni, hogy az mely
fokig folytattassék.

A statistika a hadászat második főtényezője,
mert azon ország kultúrája s iparának kellő mél-
tánylása, hol a háború folyik, mélyen bevág a
hadászat számításaiba; valamint az ellenünkbe
álló erők tulajdonaágainak és sajátságainak teljes
ismerete nélkül, — szóval, az átalános helyköri
tényállapot nem értése mellett, a hadász sohasem
fog jó hadtervet készithetni, mert kombinátiói
csak elővélelmekre, tehát helytelen alapra fek«
tetve, magoktól széthullanak.

Az államok alapos ismerete tehát főleg szük~
séges, hogy az egyes hadi működések és hadjára-
tok tervét természetszerűen lehessen elkészíteni.

Hogy minden országban egy s ugyanazon
hadviselés nem alkalmazható, azt a hadtörténjlem
eléggé tisztán adja élénk. A spanyolok guerilla-
harczai, a kabylok portyázásai, — a németalföldi,
— az olasz hadjáratok, mind különkülön és saját-
szerü, az illető országok kultúrája és terepminő-
ségétől függő, eredeti és változatos csataképeket
tüntetnek fel. — Oroszország aránylag csekély
népességével és végtelen sivatagaival, csekély
kultúrája 8 ipara mellett 1812 ben Napóleon ellen
csak ugy győzhetett, hogy az ős szittyák Darius
ellen alkalmazott hadjárati példáját követé.

Scharnhorst belátó szelleme e rendszert az,
egyedülinek, Oroszországban Napóleon ellen al-
kalmazhatónak ajánlá, 8 ez által e nagy férfiú
hadvezéri lángeszét paralyzálá. Csak kevés múlt
azonban s e terv Pfull s egyéb orosz táborno-
kok vak buzgalmának áldozatjául esett volna, kik
mohó harczvágytól indítva, minden megfontolás
nélkül előre hatolni és Napóleonnal eldöntőleg
összecsapni akarának. Csak Napóleon seregeinek
roppant anyagi tulszáma bírhatta őket Scharn^
horst tervének elfogadására.

Továbbá igen lényeges befolyást gyakorol a
hadviselésre a hadseregek belszerkezete, — szer-
vezete. Azok physikai, morális s értelmi erejét a
hadászatnak már azért sem szabad számításaiból
kifelejteni, mert némileg ez«k az orgánumok,
melyek által működhetik. Mindamellett, hogy a
csapatok számviszonyai lényeges téayezőküHép^

nek fel, mégis in ultiina analysi azoV harczászati
kisebb vagy nagyobb tökélye fogja meghatá-
rozni hogy lehet e, aránylag korlátolt erőkkel
nagyobb ezélok elérésére törekedni.

Mindennek daczára a vezér képességének
kell a háború legnagyobb feladatait megoldani.

A valódi hadvezér nem törődve egyes hely-
köri akadályokkal, magasabb álláspontból pil-
lan'ja végig az ellenséges működések véres terét
és kibontakozván a rideg formák nyűgéből, sas-
szemekkel veszi észre az ellen helytelen intézke-
déssit, annak pusztán hagyott gyönge pontjait.
Mindezt számításaiba foglalván, — egy merész
lökéssel nagy czéljára tör.

Azon eszközök közé, melyek által a hadá-
szat nagyobb czéljait elérni törekszik, tartoznak:
a harczallások, marsok, mozgászatok, csaták, üt-
közetek, rátörések, ví zárlatok, és várak vivásai.

A hadászat fogja tehát meghatározni, hogy
hol kelljen állást venni, mely utakon és mely czél
felé a csapatokat marsoltatni, hol é? mikor el-
döntőütközeteket és csatákat víni; továbbá hogy
minő mozgászatok által lehet az ellent állásából
kiszorítani éa mindebből mely czélt s előnyt
kiaknázni.

A hadszinhelyen működő csapatok elhelye-
zése, harczfelállitása s átalában alkalmazása tehát
a hadászat egyik főfeladata, melynél magától ért-
betőleg és idő s tér mint főtényezők szerepelnek.

A mondottakból azonban az is kitűnik,
hogy a hadászat magában véve győzelmet ki nem
vivhat, s annak elérésére sokoldalú harczászati
erőmegfesíités szükséges.

A hadászat a győzelmet csak előkészítheti,
midőn t. i. a csapatok javát s erejét tulszámban
az ellen pusztán hagyott vagy máskép gyöngített
pontjaira veti, — nyert előnyök mikénti megtar-
tását s értékesítését elrendeli, — a győzelem
eredményeit czélirányo3 üldözés által fokozni ta-
nitja stb.

Az intézkedések tehát, melyeket ennélfogva
a hadászatnak tennie kell, oda mennek ki, hogy
a saját hadsereg szakadatlan összeköttetésben
tartassék pótforrásaival, az ellen azonban azok-
tól msgfosztassék.

Az ellennek az ő pótforrásaira való egyszerű
harczászati visszaszorítása azonban nem fogja
erejét még annyira megszegni s őt oly teljesen s
egészen kezünkre játszani, hogy vele csak amúgy
kényünk kedvünk szerint elbánhassunk, s az
előbbi előnyös hadászati helyzet aem fog ered-
ményre vezetni, ha harczászati erélyes lökések
által annak gyakorlati érvényt szerezni meg nem
kisértjük.

így tehát s!;m a hadászat harczászat, — sem
megfordítva a harczászat hadászat nélkül a had-
viselési gyakorlatban nem gondolhatok. Egyik a
másikat egészíti ki, — mindketten egyesülnek a
támadás és védés fogalmaiban, melyek harczászati
s egyúttal hadászati természetűek lehetnek.

A hadászat a legujabbkori hadjáratok által
a harczászatot messze túlszárnyalta. A régebbi
harezok győzelmei többnyire csak harczászatiak
valának, ilyesek voltak a jeles hadvezéri tehet-
ségű II. Frigyes porosz király győzelmei is.

(Folyt, kor.)

A köröndi fürdő Erdélyben.
(Folytatás.)

Érdekes kirándulási pont maga az órane-
gyedre fekvő „Korond' falva is, ritka cserépedény
készítő katlanaiért és deszka- s kivált zsindely
készítményeiért, mely három iparág közel kétezer
hatszáz léleknek ád kenyeret. Ez egyetlen falu a
fél Erdélynek adja hires tartosságu ugy nevezett
korondi fazekát. A ki alkonyaiban megy végig
rajta, látandja a roppant nagyságú katlanokat"
melyekbe egész szekér cserépedény vulkáni tűz-
zel ég. Lángja mintegy tűzzel teljes gömb, vagy
mintegy égő pyramis, ugy nyúlik fel az éj sötété-
ben, tápláltatván e tüz szekérderéknyi hasogatott
száraz fa által. A deszkát vizi fdrészmalmok'füré-
szelik darabokra, a zsindelynek való tőkéket szin
tén, emberi kezek hasogatják szét, tisztítják
bárdszekerczével simára, mérték szerint kézvonol-

,)ák ki és hornyolják meg. Száz meg száz-ezer zsin-
dely készül el igy minden évben. Minden lakó
telken halom deszkákat láthatni száradva, valamint
zsindelykazalkákat az elkészítés egyik vagy m á-
*'k stádiumában. Érdekes pont a falun kivül
északra fekvő „Molnos vagy Bonis kőtemploma"
"evü szirtüreg, mely nevét hasonnevű székelytől |
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vette, a ki a múlt század elején e sziklába járt ki
naponkint áhitatoskodn'. Nem tudtam még kipu-
hatolni: nem azon Molnos volt-e? aki az erdé-
lyi kir. főkormányszéknél titoknok volt? Az
üreget mohával rakta körül — azt tartja a monda
— közepébe kőfeszületet állított 8 igy végezte
buzgólkodását. Ettől néhány perezre van a „Hol-
ló-kő", 15 ölnyi meredek mogorva kőszál, mely
nevét guggadozó holló alakjától vette. Mellette
„Sólyom-kő" nevű más szikla, melynek öregeiből
gyűjtötték hajdan nemzeti fejedelmeink alatt a
török szultánnak ajándékba vitt sólymokat a feje-
delmi solymárok. I n kezdődik a „Les-hegy" nevű
fennsík, melyről végtelen messzeségre elláthatni.
Utolsó kirándulási pont a „Parajdi sóakna és só-
hegyek" melyeknek földszinén künn álló hol szürke
hol tiszta fehér sava mint bazalt kő'al emelkedik
fel ég felé. E sóakna a magyar őskorban a Szé-
kely nemzet tulajdona volt, melybSl Vl-ik Ká
roly császárig a vágatási díjért — a mi egy kő-
sótól két pénz volt, a székelység szabad sót ka-
pott, 8 e köztulajdonát a mondott császár és fe-
jedelem előbb a kiváltságos nemességre szoritotta
a a községeknek értekeik arányában együttesen
adatott sót. Mária Terézia pedig végképen meg-
szüntette, csalt Parajd és két Sófalva községének
hagyván meg szabályozott só illetményét. . . .

A teljesen meggyógyultbetegek fürdői idény
végén el eirándulnak Udvarhelyre, Hotnoróra,
Királyba, sőt a torjai kénkőves barlangba, a szent
Anna tavához, és Borszékbe is.

A vendégek részint maguk főzetnek, kony-
hára valóval a vidék lakossága látja el aránylag
mérsékelt árért; részint a fürdő vendéglősétől vi-
tetnek ételt, a mit szintén olcsónak mondhatni:
reggeli 20 kr., estebéd 30—40 kr., ebéd 60 — 70 kr.
Vendéglős évek óta a becsületes Dózsa Pál ma-
rosvásárhelyi polgár. Rendes fürdői orvos Vájna
János, marosszéki alorvos, a ki minden évben
megjelenik a fürdőn, kézi gyógyszertárt visz ma-
gával, a betegeket utasitja, létszámukról a kór-
esetekről s a gyógyulás eredményeiről jegyzést
visz : a magyar természettudományi társulat
1864-ki maros vásárhelyi gyűlésekor e fürdőről
érdekes felolvasá t tartott, mi a társulat évköny-
veiben megjelenésre lőn méltatva. Ez értekezés
irója 12 év alatt 1780 betegnek tanulmányozta
egészségi állapota' s vit az eredményről jegyzést,
a kik közül kevesen haltak el, némelyek betegsé-
géhezóvszertnemt dálts gyógyulatlan mentek el,
legnagyobb részök azonbm jó egészségűket visz-
szanyerve, Korondot s ivó- és fürdővizét hálával
emlegetve távozott.

Legközelebbi időkben nrírnem csak itt hely-
ben használják kivált a tüdő- és mellbetegek a
korondi borvizet, hanem üvegre véve magukkal
is elviszik, s télen át látható sikerrel élvezik. A
borvizvételro szép derült idő kel], a borszéki
borvizes üvegek e végre alkalmasok, a töltött
üvegben egy ujjnyi hézagot kell hagyni, töltés
után minden üveget azonnal bedugni, nyakát co-
lophoniummal vegyitett olvasztott szurokba márt-
va a légtől jól elzárni, hives száraz pinczébsn tar-
tani, sőt ezélszerü az üveget nyakáig száraz po-
rondbabele helyezni. Az így vett bedugott és tar-
tott b>rviz bárhová elvihető s esztendeig is meg
áll s megtartja gyógyító erejét.

Közgazdasági s közegészségi tekintetből egy-
aránt kívánatos, hogy egyfelől a tisztelt orvosi
kar valamelyik jeles képviselője tapasztalati ész-
lelés és tanulmányozás tárgyává tevén nem csak
ezen ivó-és fürdővizet, hanem Élőpatak, Kovászna
Radna, és több gyógyvizeinket is, az eredménye-
ket nyilvánosságra hozza s az itt olcsóban, czél-
szerüen és gyökeresen gyógyítható betegeket ne
utasítsa Gleichenbergbe, Karlsbaadba, Ischlbe
vagy m-ís távolabbi s költséged fürdőre, hanem a

Földhitelbankok Oroszországban.
Olvasóink ismerni fogják azon nagyszerű

változást, mely Oroszoiszág társadalmi 8 közgaz-
dasági viszonyaiban a személyrabság eltörlése
folytán végbement. Hogy ilyesmi mélyreható
gazdasági rázkódások nélkül nem igen történhe-
tik meg, az magától értetődik. De másrészt az
oroszok is, mindent elkövetnek, az átmenet ve-
szélytelenné tételére. Nagy könnyebbséget okoz-
nak a legújabban felállított földhitelbankok.

Először a chersson-i kormánykerület földbir-
tokosai részesültek e szerencsében. 1864. máj.
20-kán megerősitette a czár az ottani földhitel-
bank alapszabályait. Hogy az első kiadásokat fe-
dezhesse s a kibocsátott zálogleveleket akadály-
talanul kifizethesse, a kormány a cherssoni kor-
mánykerület közpénzalapjából 100,000 rubel
kölcsönt utalvínyozott a hitelbanknak.

A bank kölcsönöket ad a cherssoni kormány-
kerületben fekvő földbirtokokra a bec.=ár feléig.
A kölcsönök 5% száztólit jövedelmező zálogleve-
lekben adatnak ki 35 évre. A záloglevelek évenkint
kétszeri húzás által amortisáltatnak. Biztosiiékot
nyújt a záloglevelek birtokosainak, hogy a kama-
tot pontosan kapják, részint a kölcsönvevők egye-
temleges kötelezettsége, részinta bank alaptőkéje.

Ezen, eddig igen szép sikert mutató első ki-
sérlet hasoiiló vállalatokat idézett elő másutt is.
így nemrég az oreí-i és perm-i kormánykerüle-
tek földhitelbankjainak alapszabályait vizsgálta
át a pénzügyminisztérium s terjesztette jóváha-
gyólag a birodalmi tanács elé Ugy hallatszik^
hogy már tiz kormánykerületben vannak alaku-
lófélben földhitelbankok. Nem lehet kétség, hogy
ezen intézmény isnaát nagy lendületet adand a
roppant birodalom anyagi jóllétének. •

y v *» 1 e g.
izetlen és
az ugyne-

mi fürdőinkre, hogy ezáltalapénzbenn maradjon, a
fürdő-tulajdonosoknak javításokra és czélszerüsi-
tésekretöbb mód nyujtassék s kedves Erdélyünket
inkább tanuljuk becsülni, másfelől annak is eljött
az ideje, hogy a fürdő-birtokosok, s különösen a
korondi fürdő leendő birtokosa, felfoo-va ily he-
lyek közegészségi közgazdasági fontosságát azokat
lehető kényelemmel lássák el, hogy a kivált ma^asb
rangú betegek ez által is a hazai földhöz édesül-
jenek s itthon egészen kézügyben eső gyógyulá-
suk forrásait ne keressék idegen földön, messze
távolban, ne kevesbítsék ezzel is a hazai közva-
gyont akkor, midőn agondos természet a hazánk-
ban előforduló betegségekre nézve gazdag Fló-
ránkban és ásványvizeinkben a legalkalmasabb
gyógyszereket pazar kézzel hintette el.

(Vége ksvatk.) Jakab Elek.

— (Batta király nirk'óve.) Mily
lelkiismeret nélküli mesékkel tartják
vezett Írástudók a vidéken azt a becsületes jó
magyar népet, sületlenségeiket még avval is erő-
sítvén „hogy nyomtatásban vagy Írásban is meg-
van"— tapasztaltam legközelebbi tolnai kirándu-
lásom alkalmával. — A magyar nép, ha valamely
akadémiai tag kutatások kedveért jelenik meg
közötte, nem puszta kíváncsiságból veszi körül,
hanem annak szolgálatot is kivan tenni adataival,
és valami okosat tanulni is.

Többi között, midőn az egy óra hosszára a
hegy körül elterjedi a egy utczíból álló Báta
városán keresztül a Karalastrorn-hegyig elkisért,
kérdi tőlem a legderekabbnak látszó gazda:
,,L4ttam-e Máté Jánosné pinezéjében Batta ki-
rály sírkövét, — ki ezen földet a rómaiaktól pénz-
ért megvette." — Neheztelt a jó polgár, hogy a
sírkövet nem akarom királyénak, sem oly ki-
rályénak elismerni, ki a tartományt a rómaiaktól
megvette; mert ő ugy hallotta és olvasta, és azok
kik e kő Írását olvasták is ugy magyarázták! —
Csak akkor győztem meg a hitetlent, midőn betű-
ről betűre a XlV-ik századból való irást, melyet
maiuscula név alatt ismerünk, megmagyaráztam,
s foglalatját ennyiből állónak bebizonyítottam:
| ANNO DOMINI. M. CCC. LXX. VII. OBYT.
DNS. PAVLVS. DE. BATA. FERIA. QVINTA.
ANTE. DN . .. EMINISCERE; azaz : 1377-ben Re-
miniscere vasárnap előtti csütörtökön (mely azon
évben február 19-ére esett) meghalt Batai Pál."

S )kan hittek szavamnak, és belátták, hogy az
V. században innen kipusztult rómaiaktól a 14-ik
században meghalt Batai Pál nem vehette e
tartományt; mert Mathusalemkorunak kellett
volna lennie; egyről mégis hallottam, hogy to-
vább is magyar Írásnak tartja az egészet. Boldo-
guljon ; ha be tudja bizonyítani, a magyar irodal-
mat a legrégiebb magyar emlékfelirással fogja
gazdagítani, magát pedig halhatatlanná tenni.

Sok mese van a közel fekvő Ete város helyé-
rölis. Itt-u a név teszi a mese regényes alapját.
Etevel, a hét vezérek egyikével, hozzák összeköt-
tetésbe. Ea csak azt tudom, hogy Várdombi szo-
lok közt Inában keresett római erőd helyett, itt
találtam az igazi castrumot, mely 40 Q ölnyi
kiterjedésében a rákostorkolati Transaquincummal
tökéletesen megegyez. Egyik vezetőm kocsisom-
nak csak azt sugá: hogy ezen fővárosban 24 mé-
szárszék volt; a bor , sör- és pálinkaházak,^vala-
mint a pótkávé boltok számáról hallgat a krónika!
— Sok viz fog még a Dunán lefolyni, inig e me«
z"ín a gyomot kipuaztitjak. ' R- F.
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Irodalom és művészet.
•• (Hírlapirodalmi mozgalom a vidéken.)[Mig

fővárosunkban néhány életrevaló lap — mint a
„Zenéezeti Lapok,",. Politikai Hetilap" s „Uj-kor-
szak", — pályafutását félbeszakitni volt kényte-
len: addig a vidéki lapok száma szaporodik. Hasz-
nára válik-e ez irodalmunknak, nem akarjuk
feszegetni, azért c?ak egyszerűen megemlítjük,
hogy Veszprémben e hó 1-től „Veszprém" czim
alatt uj hetilap indul meg; szerkesztője és kiadója
Ramazetter Károly. Első száma már meg is jelent.
Előfizetési ára félévre 2 ft. 40 kr. — Marosvásár-
helyt, mint emiitettük, „Székely Néplap" cziraű
újság indul meg, melynek első és mutatványszá-
mát a szerkesztők e hó 7-re ígérték. — Az „Al

föld" czimü aradi lap pedig a mostani háborús
idők okáért napilappá változott.

** (Megjeltnt: „A színészet könyve".)\rt& Eg-
ressy Gábor, s ajánlotta a nemzeti színház ügyé-
vel foglalkozó országos bizottságnak. E könyv a
szinészeti tanoda szátrára van irva; de érdekkel
olvashatja minden nyilvános szónok : pap, képvi-
Belő, tanár, ügyvéd s a művészetnek minden ked-
velője. Ára 1 ft. 40 kr. Caupán a nemzeti színház
pénatárnokánál kapható.

** (Tizenhétné pdal) jelent meg Debreczenben
ifj. Ceáthy Károly bizományában. Énekre és -zon-
gorára szerzé Zágonyi György. Ára a füzet-
nek 40 kr.

Egyház és iskola.
** (A pesti ferenczvárosi templomépités alap-

jára) gr. Károlyi Alajos volt berlini osztrák kö-
vet 500 ftot ajándékozott.

** (A pesti ref. egyház) elemi és középtano-
dáiban a nyilvános vizsgálatok f. évi jul. 8-kától
28-dikáig tartatnak meg a reformátusok templo-
mában. Az írásbeli érettségi vizsgálat 17 és 18-kán,
a ezóbeli pedig 23. 24-dikén lesz.

•• (Gyász-isteni tisztelet és halotti emlékün-
nepély.) Sárospatakon, folyó évi július hó 8-án,
vasárnap délelőtt a városi ref. templomban néhai
főtieztelendő Zsarnay Lajos urnák, a tiszáninneni
helv. hitvallású egyházkerület nagyemlékű super-
intendensének, s a sárospataki ref. főiskola egy-
házi főgondnokának végtiaztessége az egyházke-
rület és főiskola részéről gyászisteni tisztelettel
egybekötött halotti emlékünnepélylyel fog meg-
tartatni; miről a dicsőült főpásztor érdemeit tisz-
telő közönséget az iskolai igazgatóság ezennel
értesiti.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
f (Az uj balatongőzhajózási vállalat) nagy

előnyére lesz a balatonparti vidéknek. E vállalat
ugyanis a parti vidékek forgalmának emelését s
a kereskedés gyarapítását tűzte ki czélul, a meny-
nyiben az ottani megyék áruczikkeinek, termeszt-
ményeinek szállítását fogja eszközölni ugy Pest
mint Kanizsa felé, s ez által kereskedelmi tekin-
tetben a balatonparti vidékek legégetőbb szüksé-
gén fog segiteni.

f (A marhavész egy neme) ütött ki Bihar-
megyében a rét-szent-miklósi pusztán, mely a
múlt hó elejétől a mintegy 300 darabból álló gu-
lyából 60—70 darabot pusztított el. A járásbeli
hatóság, a kerületi és nagyváradi orvosokkal a
m. hó közepén vizsgálatot is tartott, de ezek a
bajt a keleti marhavésztől lényegesen különbözőnek
találták. Mindamellett a kellő intézkedések meg-
tétele kívánatos.

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

matikai és természettudományi osztályának jul.
2-ikán tartott ülésében először is Jendrassek
Jenő 1. tag tartotta székfoglaló értekezését, mely-
nek tárgyát „két uj szemmérészeti mód" képezte.
— Ez egészen elvont szakmü után Szabó Józsefi.
tag tett jelentést a közelebbi felvidéki hires lebkő-
hullásról. Teljes világosság máig sincs ez ügyben.
Tudósítások nyomán csupán annyit mondhat,
hogy a kérdéses két lebkő Zemplén- és Ungmegye
közös határán esett le, és az ott fekvő helységről
náhinyának fog neveztetni. Azon lebkövek közé
sorozzák, melyek fénytelen mázzal bevonvák, és
vas létrészeket gyanittatnak, és hasonló ahhoz,
mely 1859-ben erdélyi Mező-Madaras falu hatá-
rán leesett. A kisebb darab egészen ép, és egy
izraelita azt állítja, hogy leestekor közel állván

T A R H A Z.
hozzá, felvette és hidegnek találta. E körül-
ményt hihetővé tenné az, ha a vizsgálat e kövön
nem találna olvadványt, mely az eredeti izzóság-
nak volna jele. S ez esetben a dolog igen neveze-
tes volna, mert lebkő csupán egyetlenszer esett
még le hideg állapotban, mikor is a közel álló in-
diánok keze megfagyott rajta. Egy a tudósitóhoz
érkezett levélben azt mondják, hogy a lebkő nagy
területen hullott, és számát nem tudják. Egy
ügyvéd egy 17 fontos darabot vett fel. Az illető
helyeken tanúkihallgatásokat rendeztek, és kilá-
tás van rá, hogy ezeket néhány lebkődarabbal
együtt beküldik.

Balesetek, elemi csapások.
•* (Tűzvész.) Kunszentmiklósról irják, hogy

ott jun. 21-ikén déli 12 órakor, tüz támadt egy
háziasszony gondatlansága miatt, ki a zsírt a tű-
zön feledte, s midőn az már meggyuladt, vízzel
akarta eloltani. A szél daczára csak két ház lett a
lángok martaléka. A nép nagy erélyt fejtett ki a
tüz oltásában, mint szintén dicsérettel emlitendő
gr. Nemes Nándor közreműködése, ki szomszéd
pestmegyei birtokáról egy jó karban levő saját
fecskendőjével sietett a tüz megzabolázására.

— (Tüzeset.) Avas- Újvároson (Szatmár) folyó
május hó 23-kán körülbelől éji 11 és 12 óra közt
megfejthetlen módon tűz ütvén ki, egy, állitólag
bezárt istállóban; a porig száraz szalmafedelékü
sűrű faházak és gazdasági épületek között feltart-
hatlan rohammal terjedt a szélcsend daczára.
8 ház, még több gazdasági épület, 10 darab ba-
rom esett áldozatul. Biztositva semmi nem volt.
Vajmi üdvös dolog volna— irja tudósítónk— ha
ily vizszegény községekben, mint A.-Újváros,
nyáron a tűzrendőrség — a községi bíró — ne
csak a kémények tisztán tartására ügyeltetne fel,
de szigorúan őrködnék a fölött is, hogy az úgy-
nevezett kapitányviz, egy hordóval vagy dézsával,
egész nyáron át minden ház előtt szüntelen kész-
letben lenne.

** (Villámütés.) Nagy-Kőrösön jun. 28-án a
villám lecsapott, éa egy szegény asszonyt, hat
neveletlen gyermek anyját, saját pitvarában, szi-
tálás közben nagyonütött. A szerencsétlent másnap
el is temették.

Mi újság?
** (Benedek visszahivatása.) E hó 5-ről

Bécsből jött távsürgöny jelenti, hogy Benedek
táborszernagy a főhadparancsnokságtól fölmen-
tetett.

•* (Azon díszalbum, melyet a szegediek Deák
Ferencznek szándékoznak átnyújtani), már egé-
szen kéez s valóságos remekmű. „A nagy album
— mint a „F. L." irja — 60 ívből áll, nagy ne-
gyedrét levelekből. Barnás vörös maroquinba van
kötve, első oldalán azonban csak alig másfél
ujnyi látszik a maroquiuból, a többit eltakarja
pompás díszítés, mely oltárszerü ékítményekből
áll. Bronz és fényesre csiszolt habosmárvány la-
pokból van ez összeillesztve. A felső rész két ol-
dalán az oszlopok mellé „1866. febr. 8—24" és
„márcz. 14—19" van vésve, amaz emlékezetes
napok, mikor Deák két fölirata a képviselőház-
ban felolvastatott éa elfogadtatott. A díszítést
környező keretből négy kék malachit gomb dom-
borodik ki, a négy sarkon pedig négy oroszlánfő
ólomazürke uj ezüstből. Nagyon szép az a fél
dombormü, melyet e diszitmények vesznek körül
s mely szintén ólomszürke uj ezüstből van öntve
Felül kétangyal anemzeti czimert tartja; alól Deák
ül, socratesi, derékig alágyűrt köpenyben, kezé-
ben könyv és toll; feje fölött két géniusz koszorút
emel. Igen sikerült ^e dombormü, mind a tiszta
rajz, mind az öntés tekintetében. Deák arcza is
jól van rajta visszaadva. A hátsó oldalt a maroquin-
ból domborodó nyomások, a sarkokat négy orosz-
lánfő, közepén pedig Szeged városának czimere
(uj ezüstból öntve,) ékesíti. E diszitésekmind Pos-
ner rajzai után készültek. A belső vastag táblák
zöld selyemmel vannak bélelve. Maga az album
egy szép czimlappal kezdődik, mely tiszta, gond-
dal készített tollrajz. Az ízletes czirádák, és czi-
mereket tartó angyalok rozsdaszinüek. Négy színes
czimer van rajta, az ország, Pest, Szeged és a
Deák-család czimere. Ez utóbbi kék mezőben egy
kéz, mely könyvbe ír, a czimerpajzs sarkában su-
gárzó nap. A czirádák közt egyszerű, de szép
betükkek rajzolva e fölirat olvasható: „Deák Fe-
rencznek, Pest-belváros országgyűlési képviselő
jenek, a magyar alkotmány leghübb őrének, Í

nemzet vezérének, a haza legnagyobb fiának, tisz-
teletül s rendületlen ragaszkodásuk emlékéül,
1866-ik évben Szeged város bentirt lakosai." Az
ékitések tollrajzát Steglehner Károly, a betűket
pedig Grund rajzolta, s mindkettőnek becsületére

álik. Díszesek az album lapjai is, melyekre a ne-
ek vannak írva; szelők két ujjnyi szélességben

halvány testszin, azon belül vignettek, történeti dá-
tumokkal. Az albumnak tokja is van, finom bar-
na bőrbe kötve, felső lapján aranyos koszorúba
nyomtatva: „Deák Ferencznek Szeged városa."
Belsője zöld antique moire, ezüstös nyomású czi-
merekkel. E remekmüvet Pósnerur a párisi.világ-
kiállitásra is elküldi, hol minden bizonynyal elis-
merést és jó hírt fog szerezni önmagának és üz-
letének. Azt sem szabad említetlenül hagynunk,
hogy Posner ur e sok munkát és fáradságot igény-
lő műért a költségen kivül semmi dijat nem ki-
vánt. — A szegediek ez albumban hazafias érzel-
mük és bizalmuk mellett Deák Ferenczet valódi
művészi becsü emlékkel tisztelik meg."

** (Az önkéntes magyar huszárezred aldkitá-
ára) — mely körül Cziráky János, Apponyi

György, Széchenyi Béla és Gyula grófok buzgól-
kodnak, — Ő Felsége megadta a kellő engedélyt,
s egyszersmind az udv. kanczellár által legfel-
sőbb elismerését nyilvánitatta hg. Batthyány Fü-
löpnek, ki az említett czélra 100,000 ftot adott a
kormány rendelkezése alá nemzeti kölcsönkötvé-
nyekben az ezekhez tartozó szelvényekkel együtt.
Még egy ajánlatot kell itt megemlítenünk; ugyan-
is mint a „Pesti Hírnök" szerkesztője Török Já-
nos egy vezérczikkében irja: miután őt „kora és
hivatása már a harczmezőtől elválasztja, szerény
helyzetében késznek nyilatkozik, a háború tarta-
mára egy önkéntes huszár tartását elvállalni."

** (Hirek a pesti egyetemi előadások megsza-
kasztásáról.) A napokban hire terjedt, hogy az
egyetemi előadások azonnal befejeztetnek, s mind-
két egyetemi épület kórházzá alakittatik át. A
dolog ugy áll, hogy az egyetemi orvosi kar
megfelelő számos sebesültnek elhelyezésére ajánl-
kozván, hogy a kellő helyiségekkel rendelkezhes-
sék, az orvosi karban az idén a rendesnél előbb
fejeztetnek be az előadások, a jogkari s a többi
karnál pedig, mint rendesen, e hó végéig folynak.
Az aláíratások a jogi karnál jul. 16-án kezdőd-
nek. Mindez azonban természetesen nem zárja ki
azt, hogy a jogkari épület is a szünidők alatt kór-
házzá alakittassék át.

** (Lelkesebb jiatal mágnásaink egyike,) ifj.
gróf Nádasdy Ferencz, miután Franczia- és Spa-
nyolországot beutazta, 10 hónapi távollét után
hazájába visszaérkezett. Parisból magával hozta
Országh Antal azon remek tollrajzát is, melyet a
gróf részint saját áldozatai, (részint gyűjtések
által nemzeti muzeumunk részére megszerzett.

** (Balaton'Füred vendégeinek száma) april
26-tól kezdve jun. 20-ig összesen 166 volt.

** (A nemzeti színház fedelének) — melyet
egy pár hóval ezelőtt a vihar megrongált — hely-
reállítási költségeihez a helytartótanács az orszá-
gos alapból 1000 forintot utalványozott.

J> (A losonczi vasút csődjéről) ujabban irják,
hogy az nem oly hamar fog megszűnni, mint né-
melyek remélték. Már a tél utolján több lap meg
is határozta, hogy 8 nap múlva a vállalat fel lesz
oldozva a csőd alól; s íme hónapok múlva megint
arról értesülünk, hogy még most sem közel áll
a csőd vége, s az építkezések újból megkezdése,
mint némelyek gondolják. Egyébiránt a csődkép-
viselő kérelme folytán a csődtömeg kezelése körül
szükséges további intézkedések s az ezzel kapcso-
latos kérdések feletti megállapodás iránt az ösz-
szes hitelezők és érdekelt felek meghallgatása
végett jul. 13-dikán d. u. 3 órakor a pestvárosi
törvényszék előtt tárgyalás megy végbe. A meg
nem jelenők a többség határozatához járulóknak
fognak tekintetni.

•• (Névmagyaritás.) Schmitz József, a 27-ik
számú cs. k. gyalogezred karmestere, vezetékne-
vét felsőbb engedély mellett „Kovácsira, vál-
toztatta.

** (Különös kérelem.) Monostorszeg községe,
mint irják, kihirdette, hogy nagyon kéri a más-
kor a faluba búcsúra érkezni szokott vendégeket,
hogy az idén ne jőjenek, mert a falunak alig van
magának is ennivalója.

** (A fővárosi közönség előtt jól ismert Dubez
karmester,) a ki katonai zenekarával annyi élvet
nyújtott itt Pesten a közönségnek, szintén sebet
kapott Csehországban, s mint sebesültet főváro-
sunkba szállították, hol gyógyulását várja.

Melléklet a Vasárnapi üjság 27-dik számához 1866.
•• (A déli csatatérről az első sebesültek) a

inult vasárnap este érkeztek Budára. Összesen
190 ember, többnyire hazánkfiai, 188 könnyen, és
2 súlyosan megsebesülve. Az indóházban jelen
volt a főtárnokmester és neje, egy tábornok, a vár-
parancsnok, a városi kapitány, s az illető orvosok
a segédszemélyzettel. A főtárnokmesterné pénz-
zel ajándékozta meg őket s miután az indóháznál
a sebesülteket megvendégelték, átszálliták az
illető kórházakba.

** (Az északi csatatéren megsebesültek közül)
e hó 2-ikán ismét 264 sebesült érkezett Pestre. A
vasúti indóházban a tárnokmester s neje, a pest-
városi polgármester, az illető katonai hatóság és
számos orvos várta őket. A tárnokmesterné ezüst
pénzeket osztogatott azét a sebesülteknek, a kiket
az illető kórházakba szállítottak. Az indóháztól a
kórházhoz vezető utón, különösen a nagymező
utczán, esténkint ezrekre menő részvevő közönség
szokott összecsoportosulni a sebesültek érkezését
Tárva, kiket részvétök számos jelével halmoznak el.

** (Buzgólkodások a sebesültek fogadása és
ellátása körül.) Buda város hir szerint 400 sebe-
sült ellátását készül fölvállalni. Magánosok is
szép emberbaráti szeretetet fejtenek ki. így pél-
dául több polgár egyesülve, a városmajorban levő
nagy táncztermet igyekszik megnyerni, hogy ott
20 sebesültet helyezzen el. Az ellátás és ápolás
költségeit a kis társulat viseli. A pesti ,,Concor-
dia" czimü betegségélyző s temetkezési egylet is
elhatározta, hogy tíz sebesült harczosnak saját
költségén leendő ápolását elvállalja; továbbá,
hogy az egyletnek azon tagjai, kik a cs. kir. had-
sereghez tartoznak, ha a harcztéren megsebesül-
nének, hetenkint 3—5 frtnyi segélyben részesit-
tetnek; valamint, hogy a harcztéren maradt egy-
leti tagok özvegyeinek s árváinak az alapszabály
szerű 100 frt helyett 200 frtot fizetend; végre,
hogy ezeken fölül az egylet nevében Pózner Ká-
roly Lajos elnök még két sebesültet fog saját
költségén ápoltatni. — Továbbá a sebesült har-
czosok javára a Barber és Klusemann ismeretes
fővárosi czég 1000 forintot adott át á tárnokmes-
ternek. — Hogy tépések és sebkötelékek készíté-
sével különösen a nők, sokat foglalkoznak, emlí-
tenünk is fölösleges.

*• (A sebesültek szállítására) az óbudai hajó-
gyárban külön hajók szereltetnek föl. E hajók
ugyanis sátormódra vászonföldelet kapnak, mely
alatt az ágyak ugy lesznek felállítva, hogy a be-
tegápolók könnyedén járhatnak az ágyak között.
Hire van, hogy a pesti régi füvészkertben is sátor-
kórházak álíittatnak föl, s az uj épület egy része
is kórház lesz. -

** (Benedek táborszernagy jul. 4 iki hadjelen-
tése) a fővárosban ugy. mint az egész országban
nagy izgalmat okozott. A hivatalos „Wiener
Zeitung*' az események fordulata feletti fájdalom-
nak kifejezést adván, olyanoknak mondjaa veszte-
ségeket, a milyeket semminemű emberi élőrelátás
nem várhata. Annál megrenditőbben nyom —
úgymond — ezen fájdalom aulya, minthogy a
hadsereg élén oly férfiú (Benedek) állott, a ki
iránt a birodalom lakossága és a hadsereg a leg~
nagyobb bizalommal viseltetett; kit a császár
kiváltképen a közvélemény ezen egyhangú ítéle-
ténél fogva minden tekintetben a legtökéletesebb
szabadsággal ruházott fel elhatározásaira és cse-
lekedeteire nézve. Legkisebb határozó befolyás
sem gyakoroltatott a hadsereg főparancsnokára.
Alárendeltjének kiválasztása s intézkedései már
előre birták a császár helybenhagyását. Legdön-
tőbb helyütt már minden előintézkedés megtéte-
tett arra nézve, hogy bizonyos személyiségek, a
kiket kiválólag terhel elkövetett bűnös vétségek
vádja, érdemlett büntetésben részesüljenek.

•• (A július 3-iki csata) Bécsbe érkezett ma-
gántudÓ9Ítások szerint nagyon véres volt. A visz-
szavonulást az első hadtest és a szász hadtest
kezdték meg. Mindkét részről 2000 ágyú volt
tűzben. Vilmos főherczeg megsebesítve érkezett
Pardubitzra. Gróf Festetits hadparancsnoknak
egyik lábát elszakította az ágyúgolyó. — Bran-
denstein tábornok testébe három golyó furódott.
A veszteség mindkét részről iszonyú nagy.

•* (Tábornokok haditörvényszék előtt.) Mint
a táviratok Bécsből jelentik, hallomás szerint Clam-
Oallas, Henickstein s Krismanic tábornokok hadi-
törvényszék elé fognak állíttatni. Ugy hallani,
hogy Francziaországgal alkudozások indíttattak
meg, Velencze átengedése iránt.

** (A porosz gyutü-fegy erek.) Egy porosz
lap Reichenbergből egy ausztriai katona követ-
kező vallomását hozza a gyutű-fegyer felől. A
napokban — beszéli a levelező — egy elfogott
altiszttel beszéltem a Martini-ezredből, ki számos
vitézségi éremmel volt feldíszítve, közöttük poro-
szokkal is. Majdnem sirt dühében elfogatása fe-
lett s így szólt hozzám: „A mit a derék katonától
csak várni lehetett, bizonyára mindent megtettünk,
a poroszok gyutű-fegyvereivel azonban, melyek-
ből ötször gyorsabban s sokkal biztosabban lő-
hetni, nem mérkőzhetünk meg."

— (Sorshúzás.) A dunagőzhajózási sorsje-
gyek jul. 2-kán történt húzásának 25 főnyerője a
következő:

18,393. szám nyer 60,000 frtot; 38,673. sz.
5000 frtot; 22,465., 42,632. és 47,945. sz. 1000
frtot; 3918, 6365, 14451, 37522, 43141. és
58484, sz. 500 frtot; 1929, 4120, 12319, 15027,
18723, 20203, 26074, 28813, 38066, 38714,
41226, 42625, 50958. és 56752. sz. 200 frtot.
Azonkívül még 515 szám egyenkint 100 forintot
nyert. (A teljes sorozat a P. U. közelebbi szá-
mában.)

— (Adakozás.) ínséggel küzdő bukovinai
magyar testvéreink folsegélésére a Vasára. Újság
szerkesztőségéhez beküldetett:

XX.közlés: Asszonyvásárából (Bihar) többen
Ármos Sándor reK lelkész által 6 ft. — Pestről
többen ifj. Jámbor E. által 7 ft.

összesen 13 ft. — kr.
Az eddigi I.—XIX. közlésekkel együtt be-

gyült a V. U. szerkesztőségéhez összesen 1735 ft.
30 kr., 2 darab cs. arany, 3 db. két-pftos tallér,
2 db. egyftos és 4 db. ezüst húszas.

(Az egyes adakozók: Asszonyváaárában: Oláh József
közs. biró l ft., Haraszt Péter 1 ft., Pál József vinczellér
20 kr., özv. Osváthné Mile Márta 20 kr., özv. Erdélyi Sán-
dorné 10 kr., a község többi tagjai összesen 3 ft, kiegé-
szítette a küldő lelkész ur 6 ftig.' — I'eiten: if j . Jámbor
Endre 5') kr., ifj. Kölher Fülöp 60 kr., Prém Gusztáv 50
kr.. N. N. 50 kr., K. F. 50 kr., Jacubovics Kornél 50 kr.,
Keill Vilmos 50 kr., Somogyi Mihály 50 kr., Sohön és |
Krausz 1 ft., Eckbauer Endre 50 kr., Nádosy György 1 ft.,
Liptay Pál 50 kr. Összesen 7 ft.)

Nemzeti színház
A színházi szünidők miatt augusztus 1-jéig

nem lesz előadás.

Szerkesztői mondanivaló.
8317. *\M. Újvár. Sz. G. A hiányzó" melléklet kiadó-

hivatalunk által eíküldetett.
8318. Torna. L. M. A két „népmese" között csak

igen csekély eltérések vannak. A szives figyelmet méltá-
nyolva elismerjük, s továbbra is kikérjük.

8319. N. Szóllós. Sz. S. Pesten két árva fiúnevelő-
intézet van. Az egyik a Jozefinum, mely Pest városa fel-
ügyelete alatt áll; a másik az evang. árvaintézet (mind-
két felekezetu.prot. árvák számára), melyet a prot. hivek
áldozatkészsége tart feun egy külön bizottság igazgatása
alatt. A Jozefiaum igazgató bizottsága élén Staffenberger I

István városi tanácsnok, az evang. árvaintézetdn Palló
Sándor helytartótanácsos ur áll. A folyamodások ezen bí-
zottságok elnökeihez intézendök.

8320. Velejte. Sz. M. Még nem láttuk. De ha csak
lehet, okvetlenül. Elóre meg kell jegyeznünk, hogy most
ismét sokkal szigorúbbak viszonyaink

8321. Régi tftrte.net. Egy álom. Egészben véve szép
haladás. Egyes helyek azonban igen pongyolák, elhanya-
goltak. Az utóbbi mű alapeszméje nagy homályba van
burkolva.

8322. Mohóra. S. 1. Igaza van önnek. Mauritius ma-
gyarul = Móricz, Maurus = Mór. A két nevet, mindun-
talan összezavarják nálunk. Jókai Móricz baráiunk iro-
dalmi nevéül a „Jókai Mórt" választá egyszer (s ezt tenni
teljes jogában állott volna bármely más névvel) a a többi
számtalan Móricz, Jókai tudta, akarata s kívánsága elle-
nére, mind e példa után indult.

8323. S. A. Ujhely. I. F. Fájdalommal jelentjük,
hogy ön legújabb csinos költeménye kés alá jutott. „Régi
dal, régi dal".

83/4. Sarkad. O. I. A levél óhajtását már megelőz-
tük. Hogy elébb nem lehetett, sürgetősb tárgyú közlemé-
nyeink okozták. Reméljük, hogy azértmégelég jókor jött.

8325 1849. A harcztéri „junior"-tól jun. 22-én irt
levelet kaptunk. Akkor még semmi baj nem érte, de még
nem is igen érhette.

8326. Miklósfalva. G. M. A rajz és szöveg eléggé
megfelel igényeinknek s köszönetet mondunk érte. Azon-
ban könnyen megtörténhetik, hogy egyéb korszerű tár-
gyaink halmaza miatt a közzététel egyidőre háttérbe szo-
rul. De akkor sem veszti el érdekét.

8327 N.-Enyed. Sz. K. A válasz azért késett, mert az
események alakulását vártuk, attól lévén föltételezve az
illető vállalat elfogadása Most is csak azt kell jelentenünk
hogy a dolog elnapolása kívántatik az <5szi hónapokig.
Egyéb baj nincs.

SAKKJÁTÉK.
340-dik sz. f. — Minkvitz Jánostól

(Berlinben).
Sötét.

ga b c d e )
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond

A 335-dik számú feladvány megfejtése.
(Grimshaw-tól, Londonban.)

Világos. Sötét.
1. Kdl—c2 Ff5-e4:fA)
2. Kc2-c3 Fe4-bl:
3. Fc8—b7+mat.

Világos. A) Sötét.
1 Be6-e4:B)
2. Vbl-böf Kd5—d4:
3. Hb.4—f5:tmat.

Világos. B) Sötét.
1 Kd5—eé
2. Kc2-c3f Ke4—e3
3. Vbl-elfmat.

Helyesen fejtették Illejc. Veszprémben: Fülöp József.
— Harasztiban: Gr.Festetich Benno. —Pozsonyban: Csery
Gábor. — Debreczenben: Z. I. és Z. L. — Mhkolczon:
Czenthe-József. — Eperjesen: Brósz Károly. — Vizes-
réthen: Terray Pál. — Jdsz-Kiséren: Galambos István —
Sárospatakon : Czebe István. Farkas Beitalan. F-Nyd-
rádon: Gérecz Károly. — Pesíen.-Rakovszky- Vagyon Judit.

Hónapi- és
hetinap
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14

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerd.
Csbt.
Pént.
Szomb.

Katholikus és

HETI-NAPTÁR.
Protestáns

naptar

Július
G 1 Kilián püsp.
Lukreczia
Amália szűz
Pius pápa
Henrik csász.
Margit szűz
Bonaventura

G 6 Gillyén
Anatolia
Ilma i
Eleonóra
Nábor
Jenő
Karolina

Görög-orosz
naptár

Június (ó)
26 B 6 Dávid r.
27 Pét. b. vég.
28 Cyrill
29 Pét. Pál ap.
30 12 Apostol
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2 B. A. ruhája
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naptára
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TARTALOM.
János szász király (arczkép). _ Szádvár bevétele. -

Egy utazás a Miss . S , r p m (folyt.) _ Livingstone dél-
afrikai utazásaiból (képpel). - Kemenesaljái képek (kép-
pel). - Visszapillantás a gőzerő történetére (folyt.). -
„Vázlatok a hadászat (stratégia) köréből. — A korondi
fürdő Erdélyben (folyt.). —Földhitelbankok Oroszország-
ban. — Egyveleg. — Tárház: Irodalom és művészet. —
Egyház és iskola. — I p a r ) gazdaság, kereskedés. — Köz-
intézeiek, egyletek. Balesetek, elemi csapások. — Mi
újság?— Adakozások. — Nemzeti színház- — Szerkesztői
mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.

Felelős izerkesztö Pakli Albert. (Lak. magyar-uteza 1. gz.)
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HIRDETÉSEK.

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

Heckenast Gus*táv kiadásában Pesten (egyetem-utcza 4. sz.) a
következő megjelent földképek ajánltatnak megszerzésül azoknak,
kik a gyanitüatólagos Iiarcz-szinhelyéröl szemlélő isme-

rethöz jutni akarnak.
Ausztriai birodalom.
Tirol- és Steierország és Illyria.

Európa földképe.
Lombardia és Velencze.
Olaszország és Dalmáczia.
(Nétnetszövetség(Közép-Eurőpa). Cseh- és Morvaország s az auszt-
Poroszország és a hozzá kapcsolt riai Szilézia.

tartományok.
(Az egyes térképek magassága 17l/« hüvelyk, szélessége t i hflv.)

Figyelmeztetjük a t. ez. közönséget, hogy ezek az egyedüli kime-
rítő kiállítású magyar nyelveni térképek.

Ára egy-egy térképnek 50 kr. Ha legalább 4 térkép rendel-
tetik meg egyszerre, a szállítás fagöngyön, bérmentve törté-
nik. — A pénzek beküldése bérmentve kéretik. 1666 (6—12)

Legolcsóbb iiríalasi számítás!
Elterjesztve 20,000 példányban.

Az alulirt könyvkiadó-hivatal czélul tűzte ki magának, ez évben is a nála 1867-
dik évre megjelenő nagyobb s legelterjedtebb naptárakhoz, u m.:

Lidércz naptár,
István bácsi naptára,

Falusi Gazda naptára,
Protestáns naptár,

egy atalanos tudósítót — melyben mindennemű kereskedelmi s iparági hirdetmények
felvétetnek — csatolni. — Az igtatási árak, mind a négy naptárban együttvéve
az eddigiek :
Egy negyedrétü oldal '/s-ad résre 8 ft.
Egy negyedrétü oldal %-ed része 12 ft.

Egy negyedrétü oldal \'t része . 20 ft.
Egy egész negyed oldal . . . 36 ft.

Egy negyedrétü oldal '/j-ed része
Egy egész negyed oldal

5ft.
8 ft.

Az „Országos Naptár" («erke«ti Ökröss Bálint)
czimú nagy országos czim-naptár hirdetmény-mellékletébe, mely fóleg a magyar Uzlet-
és hivatal-világ s a magasb ranguak körében van elterjedve, s hibátknés teljes országos
tiszti névtára miatt egész éven át folytonosan használatban van, a hirdetmények kö-
vetkező arakon fogadtatnak e l :
Egy negyedrétü oldal '/s-ad része . 8 ft.
Egy negyedrétü oldal ' 4-ed része 3 ft. u , u

Mindazon t ez, kereskedő, iparűzö s gyártulajdonos stb urak, élet-, tűz- s
más egyéb bizlusitási társulatok intézetei, kik fentebbi ajánlatunk elfogadására
hajlandók, ezennel tisztelettel felhivatnak : hogy üzletükre vonatkozó hirdetményei-
ket, (miután a naptárak mar folyó évi augusztus hóban meg fognak jelenni),
legfeljebb július közepéig, az újság- s hirdetmények kiadó-hivatalához (egyetem-uteza
4-dik) szám küldjék be.

Német hirdetmények ingyen fordlttatnak. (4—5)
Pest, júniusban 1866. Tisztelettel

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala.
Heckenast Gusztáv kiadásában Pesten (egyetem-utcza 4. sz. a.) megje-
lentek s minden hazai könyvkereskedésben (Pesten Pfeifer Nándor és
Budán ftagel Bernát urak könyvkereskedéseiben) kaphatók a következő

hadtudományi művek:
Kiss Károly (kapitány s a magy. tud. akad. tagja) Hadi mü-

SEÓtnr magyar-németül és német-magyarul 8-rét (128 lap), fúzve 80 kr.

Asbóth Lajos emlékiratai az 1848 és 1849-iki magyarországi
hadjáratból. Második kiadás. Két kötet (288; 159 lap, 8-rét), fűzve S ft.

Asbóth Lajos. A hadvezér és a hadtudomány alapelvei az ujabb-
kori hadjáratok történetével felvilágosítva. Két kötet. Nagy 8-rét (670 lap),
fűzve 5 ft.

E mű megjelenését a napi sajtó közhangulag örömmel és elismeréssel üdvö-
íölte nemcsak mert oly téren mozog tartalmával, mely nálunk ez ideig gyéren volt mű-
velve, de fókép azon kitűnő szakavatottság és kimerítő alaposság miatt is, mely tartal-
mának minden sorából, mint fénysugár az olvasónak szemébe csillog, s mely e müvet az
e nemű legjelesebb külföldi munkák sorába emeli.

Schiller Frigyes. A harminezéves habom története. Ford.
Torkos István. Fűzve 2 ft., diszkötésben 3 ft.

Midőn a nagy német író e müvét a magyar olvasóközönség kezeibe nyújtom,
már csak azért i< kedves szolgálatot vélek tenni, hogy az olvasónak, a ki ót költői mű-
veiről már ismeri, alkalmat szolgáltatok arra, hogy vele e téren is megismerkedjék.

I. iVapoIeon c s á s z á r élete. Á leghitelesb kútfők után. Harma-
dik ki*das. 8-rét (504 lap). Ára fűzve2 ft., diszesen kötve, aranyvágással 3 ft.

A legujabbkor legnagyobb s az egész világtörténet egyik legnagyobb férfiá-
uak, Első N a p o l e o n császár életének, leghiteleiebb kútfők utáni leírását veszi itt a t.
olvasóközönség- A mü már a harmadik kiadást érte meg, mely körülmény megczáfolhat-
Unul bizonyít tartalmának részrehajlatlansága, alapossága, kimeritó bősége, s egyátalá-
ban jele«sége mellett. A mű tárgyánál fogva oly nagyérdekü, a miről fölösleges ajánló
szót tenni, s c»ak ai előadás hitelességéről s mindent tárgyaló bő kiterjedtségéről tart-
juk megjegyzendőnek, hogy az valamint a külföldön, ugy hazánkban, illetékes helyeken
agyaránt kitűnőnek s kifogástalannak lett elismerve. 1698 (3-12)

Alulírottnak

RÜMBÜRGI VÁSZON-RAKTÁRA
Bécsben, Rothenthurmstrasse 29. sz. a, a szögletboltban,

9V~ a vászonárnk valódisága, és teljes rofmérték jótállása mellett -^@
elárusítja a következő alább jegyzett vásznakat, asztalkészuletek, zsebkendők,
legjobb minőségű nöi- és férfi-ingeket oly rendkívüli olcsó árakért, hogy e nemben

minden árversenyzést lehetetlenné tesz.
A nagy pénzszflkség s az oly kedvezőtlen idöviszonyok késztetnek en-

gem az ily rendkívüli olcsó árakoni eladásra, mely most egyszer csak is az igen
tisztelt vevőknek válik javára.

H T Á r s z a b á l y , - ^ g 1 7 0 1 (2"4>
1 vég 30 rőfös készitetlen lenvászon ára most csak 7—9 ftig a legfinomabb.

1 vég 30 rófös készitetlen házi vászon ára most csak 8—10 ftig a legfinomabb.

1 rég 30 rőfös készitetlen fehér fonalvászon ára most csak 9 ft.—11 ftig a leg-
finomabb.

1 vég 30 rófös jóféle kreaszvászon ára most csak 10 ft. —12 ftig a legfinomabb.

1 vég 30rófös erős rumburgi vászon ára most csak 12 ft.— 14ftig a legfinomabb.

1 vég 30 rőfös finom rumburgi vászon ingekre, ára most csak 15 ít.—18 ftig a
legfinomabb.

1 vég 88 rőfös hollandi vászon ára most csak 14 ft. —16 ftig a legfinomabb.

1 vég 40 rőfös rumburgi ezérnavászon ára most csak 15 ft.—18 ftig a legfinomabb.

1 vég 48 rófös hollandi vászon ára most csak 18 ft.—20 ftig a legfinomabb.

1 vég 50 rőfös irlandi vászon ára most csak 20 ft.—24 ftig a legfinomabb.

1 vég 50 rőfös belga vászon ára most csak 25 ft.—50 ftig a legfinomabb.

50 és 54 rőfös legkitűnőbb valódi rumburgi vászon ára most csak 22, 24, 28, 30,
35, 40, 45-50 ftig a legfinomabb.

1 db. lepedő varrás nélkül 3 róf hosszú s 2 röf széles ára most csak 3 ft.—3 ft.
50 kr. a legfinomabb.

Orosz vászon, tornászok, férfi- és gyermeköltözetekre, rőfszámra, ára 30, 36, 40, 45,
50 krig a legfinomabb.

1 tuczat középnagyságú fehér vászon zsebkendő ára most csak 2 ft.40—3 ft. 50 krig
a legfinomabbak.

1 tuczat nagyobbféle fehér rumburgi vászon-zsebkendő ára most csak 3 ft. 80 kr.—
5 ftig a legfinomabbak.

1 tuczat különös finom fehér vászon zsebkendő ára most csak 5 ft.—7 ftig a leg-
finomabbak. °

1 tuczat igen finom franczia batisz-vászon-zsebkendő ára most csak 4 ft.—8 ftig a
legfinomabbak

tucsat finom damasz kávéskendő ára most csak 1 ft. 80—3 ftig a legfinomabbak.

1 tuczat jóféie erős konyhakendő ára most csak 2 ft. 50 kr. —3 ftig.
1 tuczat fehér vászon-damasz törülköző-kendó ára most csak 4 ft. — 6 ftig a leg-

finomabbak.

1 tuczatfehér vászon-damasz asztalkendő ára most csak 5ft. — 7ftig a legfinomabbak.

1 rumburgi damasz asztalteriték 6 személyre, ára most csak 4 ft.—7 ftig a legfin.

1 rumburgi damasz asztalteriték 12 személyre, ára most csak 8 ft.—16 ftig a legfin.

Szines férfi-ingek a legújabb minta szerint készitve s a legszebb franczia mustrák-
ból, ára most csak 2 ft. —2 ft. 50 kr. a legfinomabbak.

Szines franczia batisz férfi-ingek, meglepöleg szép mustrák s legfinomabb kelmék-
ből, ára most csak 3 ft. —3 ft. 50 krig a legfinomabbak.

1 férfi-ing, rumburgi vagy hollandi vászonból legújabb szabású, ára most csak
2 ft. 50 kr., 3, 4, 5 -6 ftig a legfinomabb s legszebbek.

1 női-ing, rumburgi vászonból, jól készitve, ára most csak lft. 60 kr.—2 fc. 50 krig
a legfinomabb.

1 női-ing, rumburgi vagy hollandi vászonból, igen finom s meglepöleg szép hím-

zéssel ára most csak 3 i't. 50 kr, 4 —5 ftig a legfinomabb.

1 női-ing, varrattal, igen csinosan elkészítve, ára most csak 3 ft. 50 kr.—5 ftig a
legfinomabb

1 férfl-gatya,félmagyar,jóféle rumburgi vászonból, ára most csak lft. 50kr —2ftig.

1 férfi-gatya, magyar, jó erős vászonból,ára most esak lft. 80kr.—2ft. 50 krig.
Rendkívüli olcsó árért adatnak el továbbá: gyapju-ágyteritők, párja 9 ft., ahhoz

illő asztalteritök 4 ftval, franczia, cachemir ágyteritök különösen .finomak és
szépek, párja 14—18 ftig, ahoz illő asztalterítő 6 - 8 ftig.

Kívánatra a vidékre minden a raktárban létező vásznakból mustrák s árszabályok
bérmentesitve küldetnek, 8 minden megrendelés a pénzösszeg bérmentes bekül-
dése vagy postai utánvét mellett a leglelkiismeretesben eszközöltetnek. Férfi-
ingek megrendelésénél a nyakbőség mértéke kivántatik. A megrendelő levele-
ket kérjük ekép czimezni:

S. Mi: TII. Rothenthnrnistrasse \r. 29 in Wien.

Biztos és gyors kiirtása
a

patkányok s egereknek,
egy c«. kir. kizár. szab. patkány- 8 egérpusztitó szer által gyertya formában.

Egy darab ára 50 kr. a. é. '
Valódi minőségben kapható:

PESTEN: Török József gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik sz. a.,
továbbá:

M.-BecskerekíNedelkovits. — Csáktornyán: Kárász A. — Eperjesen: Zsembery J .
— Jassenova: Dudovits J. — Keszthelyen: Wünsch F. — Kolozavártt: Wolf J. -
Pozsonyban: Schen Fülöp. — Sopronban: Pachhofer,— Soborsin: Franké A. Va-

rasdon : Halter D. F., - Verődén: Bész J. K. uraknál. 1644 (9 - 17)

Az általam közrebocsátott

^SIREMLEK-ALBUM"
[czéljából az ország különböző vidékein s a dunafejedelemségekben felállitott ügynökségekre vonatkozólag
ivan szerencsém az illető ügynök urak névsorát azon tiszteletteljes értesités mellett közzétenni; hogy az érdek-
lett Album nagyválasztéku mintarajzai után a azokhoz mellékelt nyomatott árszabályzat szerint mindennemű
megrendelések sírkövekre, épület-munkákra, emlékszobrokra, feszületekre, keresztelő-medenczékre, s egyéb
m"—'ányműkészitményekre ugyanazok által elfogadtatnak s pontosan foganatosittatnak.

Az illető ügynök urak névsora következő;
Imarví

Almáson: Beck Mór.
Alsó-Jász-Szent-Gyftrgyon: Gallovich

János.
Abrndbányán: Remetey Ignácz.
Aradon: Andrényi Károly.
Apatbinban: Weidinger Zsiga.
Árokszállásiul: Strasser Dávid.
Abonyban : Hutkay Sándor.
Beszterczebányán : Palkovich L.
Brailában: Sréter Illics.
Bukarestben: Stuhr Károly.
Battaszéken : Koller St. J.
Brassóban: Zürner Ferencz.
N.-Becskereken : Schaffer Péter.
Bakson: Weisz Fülöp.
Békésen: Konsitzky János.
B.-Csabán: Singer D. A.
Belgrádon: Bucovalla és Mejovics.
Bezdánban: Schwell E T.
Beszterczén : Kelp Frigyes.
Bogsánban : Blaschuty j . fiai.
Rmodon : Dimovic D. N.
Bonyhádon: Straicher Benő.
Beodrán : Karácsonyi Miklós. *
Csakóvan : Dina György.
IV*.-Csanádon : Telb Sz János
Czegléden: Gombos Pál.
Csongrádon: Marsies Ignácz.
Devecserben: Steuer Józssf.
Dobsinán: Gömöry Gusztáv.
Döinfilkön: Turcsányi Andor.
Dalyaii: Weisz testvérek.
Déésen: Krémer Samu.
D.-r oldvaron : Nadhera Pál
Eleken: Szál Antal.
Kg*rben: Polereozky Gyula.
Eperjesen: Polt Ferencz
Erzsébetvárosban: Szenkovics Z.
Eszéken. Flambach Alajos.
Fehérgyarmaton: Balika Sándor.
Fehértemplomon: Schescherko A.
Felsőbányán : Husovszky Gyula.
Féleityhazán: Molnár Alajos.
Fogarason : Novak János.
Galaczon : Metaxa A.
(íiurgevoban : Waldner Vilmos.
Göllnitzen : Szentistványi F. J
B.-Gyarinathon : Gazdik Lajos.
Gyöngyösön : Kozmáry János.
Gyulán: Dobay Jiínos.
Hogyeszen : Rausz S. özv. és fiai.
Halnson: Hirschler Dávid
Hatszetren : Lengyel A. és fiai.
llafzf'elden : Schnur Férd. S.
Hódságon: Rausch A tal
Hold-M<zd-Vásárhelyt!: Szokolovits

E vállalatomnak
részesülni.
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Jassyban: Baumgartner Frigyes.
Jászberényben: Holczer testvérek.
Iglón: Schwartz A. W.
Ipolysághon: Mikulásy Gyula.
Kassán: Jermy Károly.
Karánsebes : Engels Mátyás.
Kaposvárott: Leipzig Antal.
Károlyvárott: Fröhlich Albert.
Karloviczon : Gyarmathy Gusztáv.
Károlyfehérvárott: Materny Emil.
Kalocsán : Loidl József.
N.-Kanizsán : Kecskés János.
Krajován: Vidacs István
Kecskeméten: Papp Mihály.
Kézsmárkon: Szopko C. N
Kezdi-Vásarhelytt: Csiszár Mihály.
N.-Kikindán: Kisslinger Mátyás
Kis-Kórösön: Teichner Illés.
Kolozsvárott: Tauflfer Ferencz.
B.-Komlóson: Csernik Gusztáv.
Killan: Bosnyák J. utóda.
Kun-Sz.-Miklóson : Leschitz Mátyás.
Kun-Sz.-Mártonban: Nitsch Márton
Körmöczbányán : Jánosy J. özv.
Léván : Missik J.
Lőcsén : Schmidt K. Lajos.
liippán: Vinternitz és Büchler.
Lompalánkán: Rojesko J.
Losonczon: Geduly Albert.
Lovrinban: Krausz Péter.
Lúgoson: Schieszler A.
Makón: Bóhm Albert.
M.-Vásárhelytt: Fogarassy Döme.
Medgyesen: Guggenberger F. J.
Miskolczon: Béde László.
Moóron: Haan Károly.
Mohácson: Witt Károly.
Munkácson: Tóth Károly.
Nagyszombatban: Balázsovits János
Nagy-Karolyban: Nasch és Weisz.
Nyírbátorban: Legányi Ede.
Nagy-Kanizsán •• Vucskics János.
IVnifyl>any«n : Haraesek János.
Níigy-Kallóban: Mandl Salamon.
Nagy-Enyeden: Hank K. Adolf.
Nagy-Kórösön: Sziks/ay L.
Nagy-Sz.-Miklóson: Kari Nándor.
Nagy-Sinken : Potóczky Péter.
Nagy-Váradon : Sdravicli János.
Nyiírán : Filberger R. A.
Ny'r<1Syházán : Kralovánszky L.
Oraviczán: Becher József.
Orsován: Böhme Károly.
Orosházán : Vangyel Mihály.
ÖsKÖdön: Fábián Mihály.

«pán: Bermüller József.

szives pártolását azon bizalomba helyezem

Palánkán: Rosenstock Sal.
Pécsett: Opetko Zsiga
Péterváradon: Láng Mátyás.
Petriniában : Schmidt M. F. fi».
Perjámoson: Baumel testvérek.
Radojevaczon : Büchele J.
Rimaszombatban: Radványi István.
Rozsnyón: Pékár Sándor.
Rustsukon: Voititz Zsigmond.
Sator-A-ljhelytt: Szentgyörgyi J.
Sárospatakon: Rosenblüh J.
Segesvárott: Misselbacher J. fia és

Teutsch.
Selmeczen : Dimák J. E
Szabadkán: Demerácz Albert.
Szathmarott: Juracsko Dániel.
Szamos-Ujvárott: Harugay István.
Szarvason: Jánosy János.
Szászrégenben: Wachner Tragot.
Szegeden : Reinitz Vilmos.
Szegszárdon: Fejős J. M.
Szentesen: Dobray Sándor.
Szebenben: Dinges J. Nándor.
Székesfehérvárott: Guthárd Mór.
Székelyhidon : Szabó István.
SzifágySoinlyón: Breszler János.
Szigetvárott: Koharics Ferenc*.
M.-Szigethen: Fersin Ferencz.
Szent-Tamáson : Manoilovits J.
Tisoltzon: Küchta Dániel.
Toltschán: Bauer József.
Tordán: Osztián testvérek.
Topolyan: Ettinger D.
Tokajban: Kempner József.
Temesvárott: Weisz Bálint.
Turnmogurellóban: Aumüller Ferencz.
Turnseverinben: Csokulia D.
Tulcsán: Bauer János.
Tiltelben : Kresztics Mihály.
Uj-Verbászon: Szmiha A.
Uj-Vidéken: Menráth Lőrincz.
Szék-Udvarlielytt: Dobrav Nándor.
HJiiítváron : Landau Dávid.
Uj-Aradon: Orth J. A.
L'j-Becsén: Kugler Ed. József.
Vág-Ujhelytt: Zobel és Sterner.
Varasdon: Koterba Vincze.
Verseczen: Schlemmer József.
Veszprémben: Guthard T. fiai.
Viddinben : Joanovics J.
Vingan: Augu^ztinov Antal.
Vukovárott: Pirra György.
Zágrábban: Kroschul M. C.
Zentau: Gyórffi Iván.
Kliahon: Orbán Károly.
Ziinonybari: Vasilievics Vazul.

> melyben szerencsés valék eddig is

Gerenday Antal,
első orsz. szab. márványműgyártulajdonos.

••

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

ajánlja úgynevezett „Röck-fcle" ismét gyakorlatilag javitott cséplőgépeit, kerekállványon tisztítás- éa
zsákolással. Hozza valóságos hordozható mozdonyt, a nélkül, hogy kerekeiről le kellessék emelni. Van
továbbá Hensnian-féle cséplö, kovácsolt rácsozott vaslatu dobbal, mely 8 0 ha sem törik; uo'y'szinte
amerikai (czövekes) nagy munkaképeseéggel, hozzá erőfokozott mozdony, ezinte tisztító és zsákoló
rosta, mely minden cséplő mellett használható, — mind ez leszállitott áron.

r<5«7lPfP-^Ö1téíiete8ln-ifel8Z,nrelt "riomalmok, gőz-, szél-, viz- és lóerőre, finom őrléshez való hengerrel,
részletei is kulon-kulon, állványok, kövek, a vasrészek súly szerint. e

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

Álló, fekvő vagy hordozható minden nagyságú gőzgépekre érkező megrendelések egész kész-
séggel teljesittetnek. 8 °

Elősorolt gépek nagyobbára készen kaphatók.

Gazdasági gépkészletem a legnagyobb választékban elismert jeleeségü Howard-féle ekék 1-ső
szamu 15 frt., 2-dik 13 frt, 3-dik 12 frt„ 4-dik 11 frtért, aczél szántóvassal 1 f r t t al feljebb.

Rogtörők, boronák, irtókapák, töltögető, és kapáló-ekék, rétgyaluk, szénagyüjtők, morzsolok,
répavágók, mindennemű szecskavágók és szórva-vetőgépek 12' 3 soros repeze- ée kukoricza-vetésre
mind a legjutányosabb áron. ° r „ r C |

ROCK ISTVÁN,
1678 (4-4) • gyár-tulajdonos.

., Teszéri-Deméndy"
visszattzési pörben

flié^fm,Ie-geS i t é l e t a tekintetes királyi
tábla által lmmárkimondva lévén: fölkéret-
nek a porben fölpereskint szereplő t. család-
ul° •'^°gy a Z a k t t ' m i e a f ö m ^ - tetszem,

tábla .telne, a most élőknek leszármazását
k.mutatm S aporben megállapítottgeneolo-
g.abeh ősökkel összekötni, s mind L t alul-
írotthoz bermentesen megküldeni méltóz-
tassanak. — Kelt Pesten, július 3-án 186(5

NAGY DÁNIEL m. k.
mint a fölperesi családok üs-vvédp

1720 (1-3) (országút 43. « . ) ^ C

Gjögyszertszgyakornoki
állomás.

Ta k e r«stetik gyakorno-
y 6 i « owt

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is uev

o - -- — » » U A W wajv^ai, UJ agy
koródában, mint magán gyakorlat foly-
bizonyult mód szerint, sokszor---J — — «v O^CÍJUI,, soKszor a nel-
kfll, hogy a beteg: hivatásában vairy7—c^ — »

életmódjában
K l 4biztosan és gyorsan gyógyít

Med. úr. ífe/fer Vilmos
házban, 1-só emelet, délelőtt 7-9-ig

Dijazott levelekre azonnal
valaszoltatik, 8 kívánatra a KVOKV-— ' ^̂  ^*" v U A l d % ft f

szerek is megküldetnek.

Helyiség- válíoztatás
végett

a bámulásig olcsó árért eladandó legfólebb
f. évi aug. 15-ig egy egészen ujonan fel-
szerelt négyjáratu mű-gőzmalom; műkö-
dési képességéről naponkint meggyőződés
szerezhető. A közelebbi megtudható: nagy
diofa-uteza 2-dik sz. a. Pesten. 1719 (2—6)

Eladó nemesi jószág.
Gömörmegyében Tornalyától másfél óra

távolságra eső M e l l é t é községében t á ^ -
sitott nemesi birtok 74 hold föld, rét és erdő,
két ház, minden szükséges gardasági épüle-
tekkel és kertekkel, korcsmai haszonvéte-
lekkel, szabad kézből eladó vagy egy pesti
házzal becserélendő. — A venni szándé-
kozók az eladási feltételeket megtudhatják
Miskolczon, n.-hunyad-utcza 1653. sz. a.

tulajdonosnál Zathureczky Károlynál.
1721 (1)

Juh-eladás.
Méltóságos Sándor Móricz gróf ur

Bajna és Bia uradalmaiban 600 darab te-
nyésztésre alkalmatos anyabirka, és 800
darab további használatra alkalmas ürü van
eladásra felállítva. Bővebben értekezhetni a
biai posta által. 1716(2—3)

Jószágigazgatóság.

Gyógyszerészi gyakor-
noknak

kerestetik egy 5—6 osztályú véo-zett
fiatal ember, kedvező feltételek e

lett J o l s v á r a .

Régi pénzekéi
és mindennemű régiséget, drágakővet,
gyöngyttt, szineskfivet. aranyat, ezüs-
töt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb

áron. 1609 (7-8)

Régiségek és természetiek
irodája,

Dorottya-utcza 11-ik sz. a. Pesten,
a Lloydnak átellenesben,

hol egy nagyválasztéku raktár mindennemű
régiségek, régi pénzét, gombok, övek
és mentekfttőkböl a legolcsóbb áron, úgy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék, bogarak, in«darbórök, tojások,

V
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s övegszemek is találhatók.
* *
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TAKÁCSI JANOS-nál

1 frt 20
1 frt 40
1 frt 50
1 frt 60
2 frt —
2 frt 25
3 frt 50

5 frt 5 frt 50
1 fi t OO
1 Irt 9O
2 fit 25
3 frt 50

4 és 5 frt —
1 frt 30
2 frt

(kis hid-ntczában)

rendkívüli jutányos áron!
kaphatók

15 krval bölcsöbeli gyermekingek,
, < gyermekingek, 2 éveseknek,

4
N " fi "

g. „ 8-10 „
| „ 12-14 „
férfi vászon-ingek, középfinom,

»i I I » finom'
„ ' • -* „ egész finom,

férfi-gatyák, finom,
női-ingek, sima,

„ himzett csíkkal,
„ szegélylyel,
„ himzett mellel,

női lábravalók,
l tuczat vászon zsebkendő,|rumburgi, hollandi és börvásznak, asztalnemük,

kávéabroszok, törülközők és zsebkendők.
Raktár: k i shidatezában a „vastoskó-

hoz4t czimzett házban Pesten.

RUDAS-FÜRDŐ
ES i

Nagjigmándi szénsavas keserviz-forrássó
és abból készült

PEZSGO-POROK
(magyar Seidlitz-porok).

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

Egy 25 hárommeszelyes üveget tartalmazó idei töltésű ládaviz, gyógyjavalattal
ellátva 6 ft. 25 kr. — Egy skatula (12 pár) pezsgő-por használati utasítással 1 ft. 20 kr.
— Egy font forrás-só, mely a karlsbadi sot nelkölőzhetövé teszi, %, >/2 és 1 fontos
faszeienezében 2 ft. 60 kr készpénzfizetés vagy utánvétel mellett.

Ismételadóknak jntanyosabb ár szabatik.
C J " Megrendelhetni Rév-Komaromban alulírottnál, továbbá:

Ar»<lnn Habereeer G Vélsz. — Baján: kerek : Kellner Ede gysz., — N.-Igmand :
Denich"Móric - B o n y h á d o n : Krímo-I Pachl Sándor, - N.-Lakon: Lenhard Jakab
S ó z s e f g y s z ' - B ü L z e g e n : Kovács! gysz..-^.-Szombat: Stanzl Henrik gysz.,
József gyógysz., -Bécsben: Rock Gusz-i Nagy-Tapolcsan: De Grach Ferenc*:gy.«.,
táv ásv/mvizek fóraktárában „zum Rrauen; Nyíregyházán : Barcsay Károly gyógysz.,
Ieel" WÚdpretmarkt Nr. 6, — Csákvár: — N.Varadon: Bakács József, — Po-

GYÓGYINTÉZETNEK
megnyitása f. évi május 16-án.

— — • -M 1
Az alulirt fürdö-igazgatóság tisztelettel értesiti a t. ez. közönséget, miszerint

kitűnő gyógyhatásúról hazánkban átalánosan ismeretes, és a fürdő vend égek nagyobb
kényelmére ujonan átalakított rudas-fürdo f. évi maja* 16-án megnyittatott.

A rudas-furdő természetes, BÓ- és luganytartalmu 37° meleg forrásvizének kétség-
telen gyógyereje a legelső orvosi tekintélyek által elismertetett különösen ajánlható
pedig : köezvény ellen, idült csúz, többféle börbajoknál: kivalolaic azonban az
izzag és pikkely-sömörnél, nemkülönben tóbbnemü alhasi bántalmaknal sat.

Belhasznalatul javaltatnak e gyógyforrások: koszvény és máj-tnltengés-
böl származott gyomorhurufnát, a midőn ez utóbbi még igen érzékeny ; gyomor-
fekélynél ; idillt bélhnrutnal, makacs székrekedésnél, előre haladt korú zsongtalan
egyéneknél sat.

Jótevő és üdítő hatást gyakorol a beteg állapotára a fflrddintézet tágas, és
tiszta légü helyisége, kies fekvése és átalakított árnyékos sétánya.

A rudas lürdő ásványviz forrásainak nagy mennyiségénél, és czélszerúen átalakí-
tott vizvezetéseinél fogva, a fürdővendégek a természetes meleg forrásokat nemcsak
fürdésre és ivásra használhatják, hanem kívánságukra maláta-, vas- és sótartalma
fürdők is készíttetnek.

A fürdővendégek folytán közóhajtása folytán több kádfürdő böfürdövé alakitat-
tik át, és az összes fürdók czélszerüen berendezett vizzuhanyokkal láttatnak el.

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

A vendégszobák czélszerüen átalakitattak, ezek, nem különben a fürdók ára
tetemesen leszailittatott; a szobákra és fürdőkre nézve pedig nagyobb százalékos
elengedés mellett bérlet nyittatott.

Az egész fürdóintézetnek átalános átalakításán kivül a kies fürdö-sétányon a
közönség kényelmére egy dUzeskiobk fog felállittatni, melyben magyar zene mellett
meleg italok és husitok kaphatók lesznek.

A fdrdöorvos teendőit a testvérvárosokban átalánosan ismert dr. Hoffer István
tiszt, városi physikus volt szíves elvállalni, ki a fúrdóintézetben naponkint délelőtti
9—10 óra között tartja rendeleti idejét.

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

A fürdő kezelése egy külön igazgatóra bízatott, kinek föteendöje: szigora
házi rendet s tisztaságot tartani, és a közönség kényelmére különös gondot fordí-
tani; előfordulható visszásságok meggátlásatekintetéből az olvasószobában egy panasz-
könyv található, melybe a fürdóvenilégek kívánságaikat bejegyezhetik.

Egyátalában gondoskodott Buda fővárosa mint fürdőtulajdonos arról, hogy a
t. ez. közönség igényei lehetőleg minden tekintetben kielégittessenek, s midőn e czél
elérésére nézve tetemes pénzbeli áldozatot hoz, bizton reményli, hogy a t. ez. közönség,
elismerve a rudasfürdó természetes ásványvizének kitűnő gyógyerejét, szives

I részvétét jövőre sem fogja ez intézettől megtagadni, sőt az abban található nagyobb
| kényelem e meleg részvéet még inkább növelni fogja.

Budán, 1866. évi május 17-én.
1692(5 rudasfür dó igazgatósága.

Iee p k t Nr. 6, —Csákvár :| N.Varadon: Bakács József, Po
Lukács Gyula gyógysz.. — Csuzon : Jezo-1 zsony : Pisztory Bódog gyógysz., Lábán Ká-
vici Sándor gvó^ysz., —Csornán: Klebeljroly,- Pécsen: Kisági. és Simon, — Pápán :
Nándor - Debrecsen: Geréby és Hannig,j Tseheppen Eduárd, - PESTEK : Jezovics
— Frer- Veszelvi János gyógysz., — Esz-I Mihály gysz., Sztupa György, Koehmeister
tencom-Brenner J — Einczinger Jánoí,| Frigyes, VághyLajos,ÉdeskuthyL., Tunner
Esőken :Eis,ner ésSchwarz, - B.-Fflred:: János, PrUekler Ignácz, Mórán János, Lu-
EUér Gyula gvsz., - Gyöngyös: Pásztoryi korit. József, Morgenstern Is.dor, Czenpp
Lajos gyógvsi., - Győr: Kautz Ignácz Károly, Gyarmathy G Ebenfuhrer V., -
gyógv^Lenner Ferenc*. Micheller Antal, Peíervarad: Láng; Mátyás, - Rzeszow
Prettenhoffer - Jolsván: Maleter Alberti (Gahcz,a): Schaitter J és társa - bo-
gjógysz., - Kassán: Novelly Sándor, - jmor ja : Adler József gyógy^z., - Szabad-
Kecskeméten: MádyJ., Papp Mihály, - k á n : Hoffbauerlgn.es fia gyogysz.,-
Kis-Czell: Miszory Ferenc gyógysz., -JSsIksíon: Aichman József gyógysz., -
Kis-Varda. Balkánvi Farkas, - Kolozs-j SarkÖz-U.|lak: Balázsy György gyógysz.,
Tártt (Erdély): WÓlf János gysz., EngeL S.-Alja-Ujhely: Teich Zsigmond, — Sz.-
József gyógysz., — Léván • Boleman Ede' Fehérvár : Say Rezsó gyógysz., Vimmer
eyógysz., -Mezft-Bereny: Nárczisz János! Adolf gysz., — Szeghalom: Kiss Ferenci
gyógysi., - Mooron-. Netter Ignácz, Gan*l gysz.,-Szolnok:HoránszkyIstv.gyógysz.,
Fülöp, A. Háán,-Miskolczon: Dr. Szabó-Szerdahely: Ehrenreiter, — Tabon :
Gvula gyz-i ~ Ceáthy Szabó István gysz., Krebs Vilmos gyógysz., - Tatában: Szett
— Mohács : Deutsch Sándor, Bodendórfer Antal gyógysz., Nirtitt Ferencz gyógysz., —
Tózsef — Mosony : Tróján József gysz., — Temesvár: Babusnik Ágost, — Vácz: Bo-
M-Övár: Sziklay Antal gyógysz., — N.-1 dendorfer József, Versetz : Blum József, —
Bányán: Papp Simon gyógysz.,'—N..Becs- Zólyom : Thomka Lajos gyógysz.

1661 (5—12)

tf

~'<mzgasí

ÜDITQ-NEDV
(Restitutions-Fluid)

lovak számára
KWIZDA FKHKNCZ JÁNOSTÓL

Korneuburgban.

Az ausztriai államok összes területeire nézveFerencz József császár Ó Felsége által,
megelőzőleg annak gyakorlati alkalmazását, s a cs. kir. ausztriai egészségügyi hatóság
által megpróbálva, kizárólagos szabadalommal láttatott el » a londoni értmmel tuntet-
tetett ki; ó felsége az angol királyné udvari istállóiban, valamint dr. Knauert porosz
király ó ft-lsége összes udvari istállói fó-lóorvos hivatalos gyakorlatában a legjobb ered-
ménynyel használtatik s különösen jónak bizonyult be idült bajokban, melyek az egetes
és zzinórhuzásnál az erő? bedörzsölést ki nem állják, u m. szügy, csipó, keretzt- s váll-
bénaság, rokkantság, ivhúrbillentyú, csúz, ficzamodás, s a pata, korona- és csü ok-csukló
megránduláa sat. eseteiben, s a lovat a legnagyobb megerőltetéssel járó munkában is a
legmagasb korig kitartóvá teszi s vidámságban tartja.

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

Valódi minőségben kapható:
PESTEN: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-uteza 7. sz. a.

Továbbá:
B.-Gyarmaton Omaszta F , — Breznóbányán Göllner F.„ — Debrecenben

Bignio J., Dettán Braunmüller J., - Déva: Lengye J., - Eperjesen Zsembery -
Eszéken Deszáti, - Esztergomban Bierbrauer J. C, - Gyflngyfison Koczianovich J.,
- Győrött: Lehner F., — Isperen: Flamm J., — Kassán: Novelly A., - Kaposvárt
Kohn J , - Késmarkon:Genersich,-Kolozsvártt: Wolf J , - Komaromban: Ziegler
A. és fia, -Lúgoson: Kronetter F., - Marczaliban: Istl özv.,-Miskolcion:
Spuller J. A.,- Nagy-Becskereken: Haidegger, - Nagy-Kanizsán: Fesselhofler és
Rosenfeld, - Nagyszombatban: Smekal és fia,- N.-Varadon: JánkyA^, - Pakson:
Flórián J., - Pápán: Beermüller W., - Pozsonyban: Schertz t . és Hackenberger
testv., - R-Síoinbntban: Hamaliar A., - R o s n y ó n : Voóa J. J - Szabadkan:
SztojkovitsD,- SzeKszárdon : HutterA, - Sziszeken: DietrichA., - Szolnokon:
Scheftsik,Horánszkyl6tv., - Székesfehérvártt: Kovács P. és Legmann A.,-Sopron-
ban: Müller és Mezey, - Trencsenben: Weisz L. - T * P l l c " n . : W e i s z L ' ' V " r a f > -
don : Halter F., - Verftczén: Bész J. K., - Zágrábban: Mihics Gr., - Zala-Eíter-
8zegen. Hulinszky A. 1 6 í 3 í 7 " 1 0 'Schniidthauer Antal,

gyógyszerész a „Megváltóhoz" Komáromban.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gnsztár. - Nyomatott íaját nyomdájában Pesten 1866 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Tizenharmadik évfolyam.

Pest, julius 15-én 1866.

Előfizetési föltételek 1866-dik évre: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Égés, évre 10 ft. - Fél évre 5 ft
Csupán Vasárnapi Ujsag: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. '

_ _ ' Hirdetési dijak, a Vasárnapi lijság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január 1-töl kezdve: Egy négyszer hasábzott netit «nr Ü«L ™ T U ,
háromszor- vagy többszöri igtattoal csak 7 krba számittatík. - Külföldre nézve kiadö-hivllunk Sz á m á r a hWetményeket^SZiurÍ^I TL7L^HlZn2t Ív* T " , ? 1 ? ' " ? , 1 0 f 5

Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. - Bélyek-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr. Altonaban. Haase.mte,., és Vogler. - M.-Frankfurtban:

1848ig a kir. személynök a fejedelem
által kinevezett elnöke volt a magyar or-
szággyűlés követi táblájának. 1848 óta a
magyar országgyűlés alsóháza a képviselők
kebléből maga választja elnökét, s a sze-
mélynök most már nem képviselője többé a
kormány érdekeinek az országgyűlésen, ha-
nem csupán törvényszéki hivatalnok, s jelen
hatásköre a m. k. kúria határain belől marad.
A kir. kúria (a két legfelsőbb törvényszék)
névleges hivatali főnöke ugyanaz országbíró,
de az egész munka és felelősség terhe a
személynökön nyugszik, még pedig ugy,
hogy hatása mind a hétszemélyes, mind
a királyi táblára egyaránt kiterjed.

A hétszemélyes tábla elnöke a
törvény szerint a nádor, s csak en-
nek akadályoztatása esetén vagy
nem létében az országbíró. A kir.
tábla elnöke mindenkor a kir. sze-
mélynök, s ö az, a ki nemcsak a kir.
táblai üléseken elnököl, hanem az
összes kir. kúria (a hétszemélyes és
kir. tábla) ügykezelését és vezetését
intézi s érte a felelősséget viseli. . \
Azon naptól fogva, a mint egy tör-
vényszéki ügydarab akár a septem-
virátushoz, akár a kir. táblához be- <
érkezik, annak végleges lefolyásáig ^ ^
a törvénykezési menet minden stá- ^ ^^*
diumán keresztül egyedül a kir.
személynök vállal kezességet. Végre
minden törvényszéki kiadvány és
Ítélet, a bevett szokásos formák
szerint, a kir. törvényszéki pecséttel
ellátva s a király törvényes ügyek-
beni helytartója, a kir. személynök
által aláírva adatik ki.

A szomorú emlékezetű Bach-
korszak letűnése után alig volt egy-
egy bizalmat gerjesztőbb esemény
hazánk közéletében, mint az ősi szer-
kezetű kir. kúria helyreállítása, s
Melczer Istvánnak 1861-dik év ele-
jén királyi személynökké lett kineveztetése.

Melczer István, ki a törvényellenes vi-
szonyok között csendes visszavonultságban
élt több mint 10 év óta abaujmegyei birto-
kán, a legjobb hangzású névvel birt az
országban s minden politikai párt egyaránt
tisztelte benne a törvénykezési szakembert
s a szilárd jellemü becsületességet. Melczer
István nem a politikai ktzdtéren szerzetté

Kellemesi Melczer István.
babérait; sem a régi megyék, sem az or-
szággyűlés termeiben; ő a nemzet azon sze-
rényebb fellépésű, de ép oly tiszteletreméltó
munkásai közé tartozott, kik zajtalan, de
fáradhatlan hangyaszerü munkálkodásban,
választott pályájokon folyvást a haza jóllé-
tére dolgoznak. Melczer István a mai időkben
a magy. törvénytudományban kétségtelenül
a legképzettebb szakférfiú, kivel e tekintet-
ben egy törvénytudósunk sem mérkőzhetik.

A Kellemesi Melczer-család régdta isme-
retes, előkelő család Magyarországon s a
Mailáth családnak egy elágazása. Melczer
István 1810. jul. 3-án született Pesten (a

K E L L E M E S I M E L C Z E R I S T V Á N .

Sándor-utcza szögletén álló Luby-féle ház-
ban, melymegett most az ideiglenes ország-
ház áll). Atyja László, azon időben itélőmes-
ter, később hétszemélynök, anyja gróf Mai-
láth Mária, gr. Mailáth József leánya volt. A
család előnevét (praedicatum) a Sárosme-
gyében Eperjes tőszomszédságában fekvő
Kellemes nevű helységtől vette, hol szintén
értékes birtoka van.

Melczer István Pesten' végezte minden
iskoláit; a magyar jogot a hires jogtanártól
Frank Ignácztól, a diplomatikát és heraldi-
kát Horvát Istvántól tanulta. 1829-ben a
jogi tanfolyamot bevégezvén, joggyakorlati
pályáját Eperjesen, a tiszáninneni kerületi
táblánál kezdte meg, s egyszersmind sáros-
megyei tisztb. eskütt lett. E közben mint
tollnok (actuar) résztvett a Hajdú városok
rendezése tárgyában kiküldött kir. biztos,
gr. Mailáth József működésénél is. 1830-iki
június 18-án kir. táblai hites jegyzővé eskü-
dött fel Mailáth György akkori kir. sze-
mélynök oldala mellé. Joggyakorlatát itt az

u. n. kisebb kanczelláriában, 1832.
április hónapig folytatta, a midőn
ügyvédi vizsgát tett. Időközben az
1830 diki országgyűlésen mint b.
Sennyei János távolléti helyettese
(absentium legátus) vett részt,
1831-ben pedig a kholera tárgyában
kiküldött királyi biztos, gr. Mailáth
Antal oldala mellett működött. —
1832. április után Vörös kir. fiskus
segéde volt; 1835.deczemb. tiszt. k.
ügyésznek neveztetett ki; 1836.
novemberben személynökszéki jegy-
ző, 1839. jul. 3-kán valóságos kir.
fiskus, 1842. február 24-kén királyi
táblai biró lett, s mint ilyen, a ná-
dori bírósághoz is meghivatott. —
1850. elején a kassa-eperjes-kerület-
beli bíróságok uj rendezésére kir.
biztosként küldetett ki, s miután
ezen működését bevégezte, 1851
elején a bécsi legfelsőbb törvény-
szék magyar osztályához neveztetett
ki, mely állomását azonban el nem
fogadván, közhivatali pályájáról in-
kább egészen lelépett s abaujmegyei
kéri birtokára csendes magányba
visszavonult, s a közügyektől távol
teljes elvon ultságban élt mindaddig,
míg az idők jobb hajnala derült.

Az 1860-ik évi októberi diploma és az esz-
tergomi konferenczia után 1861. jan. 2l-kén
hétszemélynöknek kineveztetvén, ugyanak-
kor az országbirói értekezletre is meghiva-
tott; az 1861. febr. 29-kén kelt királyi ado-
mánylevél (Collationalis) által pedig to.
személynökké neveztetett ki s végre l»bá.
jul. 15-én val. belső titkos tanácsosi rangot
nyert.
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