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Minden gyomorbaj és váltólázban szenvedőknek
DR. PEARCE EDW.

szabadalmazott

GYOMORSZESZE
(Magén- Essenz)

egy kitünő gyorsan és biztosan ható segédszert nyujt minden
gyomorbaj ellen, ugymint: elromlott gyomor, étvágyhiány, gyo-
mor-émelygés, rögzött gyomorgyengeség és rosz emésztés, sa-
vanyképzés, gyomorégés, felfúvódás, mindennemü gyomorgör-
csök, fejfájás (ha t. i. ez a gyomorból származik), minden szeszes
italok által okozott b»jok, végre váltóláz, kolera s más járvá-

nyos betegségek ellen stb.

Pesten: Török József gyógyszerész urnál,
király-utcza 7-ik szám alatt, kihez mindazon vidéki urak, kik raktárt kivan-

nak átvállalni, sziveskedjenek fordulni
Azonkivül még léteznek raktárak következö uraknál:

Győrött: Lehner Ferencz, j Rimaszombaton : Hamal-Béesben: Weiss József
Tuchlauben 27.

,. Moll A. „
Aradon: Szarka János.
Brassóban: Fuhrniann és

ííonigsberger.
Debreczenben: Borsos F.
Ugttrben: ErtingerIgnácz.
Eszéken: Deszáthy István.
Esztergámban: Beszédes

János.
Fehértemplomban: Fii-

der Mihály.
Gyöngyösön : Koeziano-

vicb J.
Győrött: Némethy Pál.

Kolozsvártt: Hincz D.
Wolff János.

Komaromból): Térfy N.
Lugoson. Kronetter F.
Miskolczon: Balogh Lstr.
Mitrovitzban

jár K.
Rosnyón: Posch J. J.
§.-A.-Ujhelyen: Reichard

testvérek.
Szeg éden: Aigner Károly.

Czeiszber- i , Meák Gyula,
ger Jozsef, í Sz.. Fehérvárott: Légman

Nagy-Kanizsán: Fessél-j Alajos.
hf J f Szombathelyen: Pilich J.hofer József.

Varadon
Jozsef.

Molnár

Pozsonyban: Pisztory B.
„ Schneeberger D.

Pécsett: Nendtwi, h Vil-

Temesvárit: Pecher J. E.
Tokajban: Krotzer Ágost.
Újvidéken: Grossinger K
Ungváron: Bene L.
Ver8eczben:B!um József.
Veszprémben: Wurda M.

Ára egy üvegcsének, használati utasítással együtt, 1 forint.
Postán küldve a pakolásért 10 krral több.

Ismét eladóknak illendő engedek adatik.
jPF*" Számos, hires orvosok és más hiteles egyénektói nyert bizonyítványok

u^y, mint a többi raktárak lajstroma találhatók azon használati utasításokban,
melyek minden fentemlitett raktárakban ingyen adatnak ki. 2087 (3—4)

Titkos

BETHGSFGEK,
ujonnan keletkezettek

8 nap alatt
minőségre nézve
48 óra alatt

meggyógyít tatnak

dr. FUX J.
26év óta fenálló rendelési intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságá-

ban háborgattatnék.
Rendel: d. u. 1—4 óráig.

Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leg-
gyorsabban eszközöltetnek.

Lakása: király-utcza, 33. sz. a. I-ső
emelet. 2192 (2-12)

T i t k o s 2166 K.8 -12)

betegségeket
még makacs és üdült bajok.it is ugy
kórodéban, mint magán gyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
bi/onyult mtíd szerirt, sokszor a nél-
kül hogy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gatoltatnéb, gyöke-
resen, biztosan és gyorsan gyógyit

Med, dr. Kelfer Vilmos
Pest, király-utcza 27. sz. Medetz-
házban. 1-sö emelet, délelőtt 7- 9-ig,

délután 1-4 óráig
Díjazott levelekre azotnal

valaszoltatik, 8 kívánatra a gyógy-
szerek Is megküldetnek.

FISCHER GUSZTAV
színháztér, kereskedelmi banképület Pesten.

ajánlja a legjutányosb szabott árak mellett egy bőven ellátott raktárt
„ a legujabb divatu

NOI-ÖLTÖNY-DISZITMÉNYEKET MINDEN ÉVSZAKRA
mindennemü szalagok, gombok, kötő- és varró angol ezérnák,
kfttó, bimzo, fényU és berlini pamutok, varró és tráma*»elymek, ispahan.

narras, nemkülönben fehér és szines organtin, monsoeline,
mouls, battist- clair, perkaü, tüllanglai's, gyapot és ezérna-csipkéket,

, továbbá gazdag raktárát
fűggönytartoknak, t ü k ö r b o j t o k n a k , csönf jetyühuzóknak,

csillárzsinórok, függönyén, léoni arany és ezüst-csipkék, bojtok,
továbbá mindennemű bátor-, kocsi- és katonai paszomány-arukat,

valamint minden ezen ágat ülető tárgyakat nagyban és kicsinyben.
Szintugy található itt egy bő raktár mindennemü bélés és halcsont.

-- Megrendeléseket — » pénz előleges felküldése vagy utánvétel mellett
gyorsan és pontosan teljesítünk. ' 2064(18-20)

Figyelemreméltó hirdetmény.
Minden családnak s különösen azoknak, kik köszvény s csúzos bántal-

inakban szenvednek. Minden felesleges ajánlgatást, mely a Lairitz féle erdei-
gyapot-gyartmanyokat s készitményeket megilletné feleslegesnek tartván,
tudatjuk, hogy Sigmand József fóraktárában Pesten, városház-uteza I-ső sz. a.,a
„zöld koszoruhoz" egy füzetke létezik, mely a fentebbi gyártmányok keletkezését,
ezen iparágnak mibenlétét, valamint hasznos alkalmazását a fentebbi esetekben —
tárgyalja — s ingyen szolgáltatik ki. Mielőtt tehát bárki e czikkekért pénzt adna
ki, mindenkinek aíkalom nyujtatik e kitünő termények hathatóságáról meggyő-
ződést szerezni. E füzeikéhez van egyszersmind csatolva, egy orvosilag hitelesített
utasitás, mely az oly jótékony erdeigyapot vagy tüfenyőfa-fürdök önkészitését
foglalja magában.

A Lairitz-1'éle erdeigyapot-áruk-raktára
2207 (1—12) Remdában, a thünngi erdő mellett.

Tizennegyedik évfolyam,

Biztos és gyors megölése

patkányok s egereknek,
egy cs. kir. kiz. szab. patkány- és egér-irtő-szerrel

gyertya-alakban.
Egy darab ára 50 kr. a. é.

PESTEN : fftrök József gyógyszerész urnál, király-utcza V-ik sz. a.,
Beszterczebányán: Góllner H. — Brassóban: Gyertyánffy és fiai — Csáktor-
nyán: Kárász A. - Kperjesru: Zsembery 3 - Eszéken: Deszáthy István. —
Győrött: Lehner F. — Jassenovaban: Declovits J. — Kassán: Novelly A. —
Keszthelyen : Wunseh F. - Kolozsvártt: Wolf J. — Lugoson: Kromler S. —
N.Becsk'ereken: Nedelkovits. — Pápán: Bermüller. — Pozsonyban: Scherz
Fiiiöjj — Segesvárt: Teutsch J. B. - Sopronban: Pachhofer L. — Tisza-Uj-
lakon: Roth J. — Újvidéken: Schreiber F. — Varasdon: Dr. Halter A. - Ve-
s óc*én -. Besz K. J. uraknál. 2202 (2—12)

PÉNZ
arany, ezüs t-ékszerek és ingóságokért és ezekre
szóló zálogjegyekért, a legjutányosabb feltételek
mellett a kis-hidutezában 5-dik szám alatt, a „Vadász-
kürt" szálloda melletti irodában. Viszvásárlások tetszés
szerinti részlet-fizetések mellett. 2194 (8 - 4)

ÁRVERÉSI HIRDETÉS.
Istenben boldogult kassai megyéspüspök Fábry Ignácz ő mlga hagyatékához

tartozó több ezer darab juh, igás-ökör, gulyabeli marha, sertés és egyéb gazdasági
tárgyak nyilvános árverésen, a legtöbbet Ígérőnek lesznek eladandók kézpénz fise-
tés mellett, és pedig:

Sz.-Jobban Biharmegye, f. év aug. hó 8-án, juhok, sertések és egyéb tárgyak.
Hejszén Abaujmegye, aug. hó 12-én,juhok, igás-ökrök és egyéb tárgyak.
Sz.-Marián Zemplénmegye, aug. hó 16-án, sertések.
Harsányba Borsodmegye, aug. 22-én és következő napokon, tartani való- és

mustra-juhok, gás-ökrók, gulyabeli marha, sertések, gazdasági eszközökre levén ki-
tüzve az árverelési határidő, a venni szándékozók tisztelettel meghivatnak.

Baranyay Antal,
2200 (2—2) házfelügyelő.

Die in Wien 1866 prámiirte Samenhandlung

BRCDKB FRANKL IN PRAö.
Schilíingsgasse (Poric) 1074—2. Hotel „engiischer Hof",

erbittet s-cb rechtzeitig, unter Beifügung von 10 il. Ö. W. als Angabe per Sack, Auf.
trage auf nachstehende, bewührte, vorzüglichste, direct bezogene Original-Saatge-
treide und Winterrops-Saaten unter Garautie der Echtheit:
Probsteier Saatroggen (Korn) 1 25 — Söfacher 1 in plombirten OriginalsScken zu

,. Saatweizen ) Ertrag > 1 Tonne ungefahr 2l/s nieder-
,, Winterrapssaat i österr. Metzen.
EffectuiruLgrechtzeitiger Ordres: Raps im August; Roggen und Weizen anfangs

September; spatere sö lange Vorratb, 14 Tagé naeh Empfang.
EnglUche Saatweizen, namentlich: Fenton, Hopetown, Hnnters, Winter-

Talerwrea, Redlhaff, Spaldings prolillo, KesNÍngland, Hallets neneálogischer,
Fern oder Ápril und andere in Sacken von ungefahr 2% niederösterr. Metzen ESec-4
tuirung September; spatere Ordres vier Wochen nach Empfang.
SerlSndVr Saatroggen (Korn) ) in Sacken zu l'/s niederösterr. Metzen, Effectuirung
Seelánder Winterrapssaat j August; spatere Ordres 14 Tagé nach Empfang.

Ferner empfiehlt sie ihr Láger sammtlicher
land- und forstwh thschaftlicher Samen und Geinüse-Samen,

jetzt insbesondere von Stoppelrüben (Wasser-), engl. Fntterrüben und Tnrnips,
Bnchweizen (Heidekern), amerik. Pferdezahnmais, Acker-und Riesenspörgel,
sowie Huch von engl. Portland-Cement, engl. Steinkohlentheer, bestén Chamot-
teziegeln, Wiener-Nenstadter Binderpech, Fichtenpech, feinste belg. Wagen-
f'etten, Peru-Guano, Knochenmehl etc. e t c , sowie selbe auch ihre Dienste beim
Ein- und Verkauflandwirthschaftl. Producte und Fabrikate, für Landwirthschaft und
latidwirthschaftl. Fabrikationszweige nöthigen Matériáién empfiehlt; aueh zu Vorschüs-
sen auf dieselben. Schliesslich theilt dieselbe mit, dass sie fürOesterreich die Gtneral-
Agentar der wiederholt mit den ersten Preisen, zuletzt auf der gegenwartigen Welt-
ausstellung betheilten

kön. prenss. pat. Kali-Fabrik von Dr. A. Frank in Stassfurth
übernommen hat, und empfiehlt zur Rapsbestellung, sowie zur Wiesen- und Kopfdün-
gung die Kalidüngemittel derselben unter Garantie der angegebenen Gehalte an rei-
nem Káli und Controle der lobi. agriculturchem. Versuchsstation in Prag, namentlich:
rohesschwtfelsanresKalilO-lífVo, t®*** schwefelsaure Kalimagnesia 16-18%,
dreifach concentrirtes Kalisalz 30—33 ,o, funffach concentrirtes Kalisalz
50—53%, géreinigtes schwefelsaures Káli 39 -42%, rohe schwefelsanre Magne-
sia, Kalkmagnesia. Sammtliche Dünger sind eingemahlen. Preiscourante, Berichte
über Anwendung und Resultate dieser Dünger, Frachtangaben etc, sowie auch unsere
Samenkataloge und Berichte über Saatgetreide gratis und franco.

2191 (2—12) Bruder Frankl, Prag.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt.)

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre Sít.
Csnpan Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 lt.

Hirdetési dijak, a Vasnrnnpi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy a n ü k helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy
ig'atAsra) csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bérsbrii: Opprlik Alajow, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein é* Vogler, Wollzeile Xro. 9. — Bélyeg
rnjndeu igtatás után 30o kr.

többszöri
dij külön

A Landerer nyomdász-család.
(Adalékok a nyomdászat történetéhez Magyarországon. — Vége.)

I. Landerer János Mihály halála után a
pozsonyi, pesti, kassai könyvnyomdát és
könyvkereskedést fia II. Landerer Mihály
vette át, ki e virágzó üzletet erélyesen foly-
tatván, egyedül Pozsonyban nyolcz sajtóval
müködött, és többi üzletei is annyira emel-
kedtek, hogy papir-szükségletét már saját
ó-turai papirmaima fedezni képes nem levén,
azt a Tauber-féle, dejthei papirmaimából
kénytelenittetett pótolni.

1798-ban a kassai könyvnyomdát és
könyvkereskedést Landerer Ferencznek, a
család egyik tagjának adta át, ki ott szá-
mos éven át müködött, de halála
után e nyomda más kezekbe ke-
rült.

IL Landerer Mihály, szintugy
mint atyja, a magyar irodalom
iránt rokonszenvvel viseltetett és
kiadásaiban a magyar könyveknek
adta az elsőséget, ámbár az olvasó
közönség nagy része, kivált a vá-
rosi lakosok, németek lévén, ma-
gyar könyvei nem mindig akadtak
vevőkre; — de mellőzvén az anyagi
hasznot, érezte már akkor, hogy
a magyar nemzet egy jobb jövő
előcsarnokának küszöbén áll, és igy
tudta, hogy minden igaz hazafi
kötelessége a czél elérésére körül-
ményeihez képest segédkezet nyuj-
tani.

Mennyi jele3 mü került ki,
mint Landerer saját kiadása, e
nyomdából, mi a tudományos vi-
lágban még most is kézen forog,
felesleges volna elösorolni csak ki-
adványainak 1820-diki jegyzékét
emiitjük, mely 225 magyar, 133
latin, 58 német, 40 szláv, ösz-
szesen 456 munkát tartalmazott,
nem is emiitvén az elfogyotta-
kat és a szerzők és könyvárusok
költségén nyomatott könyvek so-
kaságát.

-A- Landerer-féle pozsonyi nyomdából
kerültek ki az 1790. és 1802-iki országgyü-
lési diariumok, az 1791., 1796., 1802. és
1808-ki vármegyei akták, az országgyülési
küldöttség munkálatai, ugyszintén a várme-
gyei és városi hivatalos nyomtatványok s
mintázatok, megannyi tanujelei az üzlet ter-

jedtségének s az iránta ébredt átalános biza-
lomnak.

1809-ben II. Landerer Mihály bevégzé
hazafias földi pályáját. Összes üzletei ekkor
fiára Füskuti Landerer Lajos-ra, marad-
tak, ki még ekkor iskolába járó fiu volt,
később, több évig kadét egy magyar gya-
log ezredben; s kinek nevében, nagyko-
rúságáig, az ügyes, tapasztalt és müvelt
Blöszl József mint ügyvivő kezelte az
üzletet, melyen azonban, minden fárad-
sága daczára meglátszott a hanyatlás, ré-
szint a háborús idök következtében, ré-

L A N D E R E R L A J O S . (1800-1854.)

szint mert hiányzott az önálló, vállalkozó
tulajdonos.

Érdekesnek tartjuk a pesti és pozsonyi
Landerer-féle könyvnyomdák állását 1817-
ben, ide igtatni, annak bebizonyítására, hogy
Landerer Lajos kiskorúsága alatt mily kis
mérvben folyt az üzlet. Pozsonyban volt:

egy ügyvivő, 2 szedő, 3 nyomtató, 1 könyv-
rakó, feldolgozlak évenkint 100 bál papi-
rost; Pesten: egy ügyvivő, 2 szedő, 1 nypm-
tató,apapirszükséglet évenkint 50 bál papirt
tett, mig jelenleg e nyomda egy hét alatt
majdnem többet feldolgoz.

1820-ban Landerer Lajos elhagyván a
katonai pályát, a nyomdára már nagyobb
befolyást kezdett gyakorolni, ujabb lendüle-
tet adott különösen pozsonyi üzletének és
már ekkor több könyvet adott ki „Landerer
örökösei" czég alatt. A meglevő 8 sajtó
folytonos müködését szorgalmazta és azon-

felül még egygyel szaporította is.
Végre 1824-ben elérvén nagy-

korúságát, a nyomdákat saját ke-
zelése alá vette. A pozsonyi saj-
tók számát kilenczröl kettőre le-
szállitván , a többivel pesti nyom-
dáját nagyobbitotta, már akkor
is fősulyt fektetvén Pestre és csak
az országgyülések tartama alatt
szaporította időközben nehány saj-
tóval pozsonyi nyomdáját.

Katonáskodása elött és után a
könyvnyomdászatot buzgón tanul-
mányozván, annyira megkedvelte,
hogy minden a nyomdászati hala-
dás terén felmerülő újításokat,
fölfedezéseket, semmi költséget nem
kímélve, azonnal alkalmazott, és
azon arányban, a mint a volt Tratt-
ner-Károlyi nyomda hanyatlani
kezdett, az övé emelkedett, ö volt
az egyedüli nyomdász Magyaror-
szágon, ki az idö kívánalmaival
lépést tartott és 1833-ban az ak-
kor divó és kedvelt congréve,

(juilloch és iris nevezetü szines
nyomtatást megkezdette, és e czél-
ra Pesten egy külön nyomdai osz-
tályt és melléje stereotypiát is
állitott. A legjobb külföldi min-
ták, kitünő festék-kezelés, ügyes
vésnökök és értelmes segédmun-

kások, saját nyomdai tapasztalásával egye-
sülve, megtették a kellő hatást, és majdnem
minden kitünöbb munka borítékai, valamint
más különféle nyomtatványok változatos és
meglepő szinvegyülékben nála nyomattak. A
pesti nemzeti szinház eh'ó szinlapját szintén
Ö nyomtatta nemzeti színben. — A hazában

32-ik szám.

Pest, augusztus 11-én 1867.



levö gyógy- és illatszerészek, kik azelött az
árúikra szükségelt csecsebecséket külföldi
kőnyomoknál rendelték meg, ez időtől kezdve
mind Landerer szines nyomtatványait vették
igénybe, ugyannyira, hogy e nembeli töme-
ges megrendeléseknek számos sajtói alig
birtak megfelelni.

Ez időben következett be az 1838-diki
pesti árviz, annyi nyomor okozója, de annyi
nemes emberi tett alkalma is. Landerer Lajos
is azon feláldozó emberbarátok egyike volt,
kik tulajdon éltük koczkáztatásával mentet-
tek meg számos szerencsétlent. Egy akkor
megjelent „Emlékkönyv" igy szól róla: „Lan-
derer Lajos volt az, kit e szomoru napok alatt
a legveszélyesebb pontokon lehetett látni és
a legszorongatottabbaknak segélyt hozni, —
ott, hol etnbertömeg egymásba fonódva csün-
o-ött a háztetőkön, ott, hol egyes házromok
magaslatain egész családok elött tárult fel
a bizonyos halál torka — ö nem ismervén
akadályt, sem veszélyt,düledező falakat meg-
mászott és úszó háztetőkről mentette meg
számos felebarátait."

Több ilv tény István főherczeg szemelát-
tára történvén, ö fensége személyesen nyil-
vánitotta neki legmelegebb szavakban öszinte
háláját. — Pest sz. kir. városa érdemei elis-
merésének jeléül ez alkalommal küldöttsé-
gileg diszpolgár-levelet nyujtott át; — több
vármegye, élén Pestmegyével, jegyzőköny-
vileg fejezte ki háláját azon feláldozó
férfiaknak, kik között a Landerer név is,
emlékül és az u'ókor tudomása végett, föl
van jegyezve.

1840-ben Heckenast Gusztávval, az előbbi
hires Wigand-féle pesti könyvkereskedés
tulajdonosával lépett társaságba. E nyom-
dai egyesülésben Landerer Lajos a technikai
részt, Heckenast Gusztáv pedig a külüzletet
vezette, s ettőlfogva az üzlet szembeötlöleg
nagyobb lendületet nyert, söt e szerencsés
egyesülés a hazai nyomdászat egész ügyét is
tetemesen előmozdította.

Ök a nyomda berendezésére hazánkban
addig szokatlan gondot s fáradságot fordí-
tottak, s hocy e tekintetben egészen a külföldi
nyomdászat szinvonalára emelkedhessenek,
nemsokára (1844-ben) müutazást tettek An-
<rOl-, Franczia-, Németországban és Hollandiá-
ban, hogy a külföldi nyomdák czélszerü be-
rendezéséről, uj anyagszerek alkalmazásáról
személyes tapasztalást és meggyőződést
szerezve, e müág legujabb vívmányait nyom-
dájukba is átültethessék. Ök voltak az elsők,
kik ez alkalommal Londonból a most isdivó
s azóta számtalan utánzásra talált angol be-
tük eredeti anyarnintáinak (Matrizen) egész
sorozatát (Garnitur*) hozták be hazánkba,
daczára annak, Imgy azok nemcsak Ausztriá-
ban, de Németországban is még akkor rend-
kivül magas vámmal voltak terhelve s
annálfogva igen nagy árba kerültek. Ezuttal
szintén Londonból hoztak egy ugynevezett
nagy Columbián-sajtót, ólommeiszö gépet,
stb., szóval, alig volt ország és jelesebb vá-
ros, honnan a nyomdászat haladásának je-
léül valami ujat ne hoztak és nyomdájukban
azonnal ne alkalmaztak volna.

E czég alapitotta 1845-ben a hivatalos
„Pester Zeitung".ot,, a Heckenast Gusztáv
által már 1839-ben kiadott „Pester Tage-
blatt" alapján, egyesitvén a Rössler-féle
,,Ofner Zeitung"-gal. (E szabadalom a Bach-
rendszer alatt megsemmisittetvén, az akkori
kormány a hivatalos lapot bérbe adta.)

Ugyanők alapitották 1841. januárban a
szabadelvü „Pesti Hirlap"-ot, és Kossuth
Lajost szerkesztőül megnyervén, rövid idő

mulva 5 — 6000 előfizető jelentkezett, mi
addig a magyar journalistikánál hallatlan
szám volt. 1844-ben e lap szerkesztését Sza-
lay László vette át. Késöbb Csengery Antal,
1849 elején pedig rövid ideig Szilágyi Sán-
dor szerkesztette a „Pesti Hirlap"-ot, mig a
Haynauidöszak alatt végkép elnyomatott.

1848 márczius 15-én délelőtti 10 órakor
a hatvani utczai Horváth- (jelenleg Pálffy-)
házban volt Landerer és J/eckenast nyom-
dából kerültek ki az első czenzuráüan, szüz
nyomtatványok Magyarországon, t. i. az is-
meretes 12 pont, valamint Petőfi „Talpra
magyar, hí a haza' czimü lelkesitő költemé-
nye. "S másnap a sajtószabadság kihirdetésé
nek örömére a város kivilágittatott, a könyv-
nyomdászok testületileg körmenetet tartot-
tak, az uri-utezában a ,,nemzeti kör" helyi-
sége előtt több szónok beszédet tartott
a sajtószabadság jelentő-égéről, szóval: e
napon minden hazafi sziv erősebben lüktetett,
miután a soha nem élvezett és századokon
át jogtalanul visszatartott sajtószabadság
végre igéből testté lön.

Az országgyülések ez időtől kezdve a
törvény által Pestre tétetvén át, a pozsonyi
Landerer-féle 'nyomda fenntartásának az
utóbbi időkben csaknem egyedüli czélja, t, i.
az országgyülési nyomtatványok kiállítása
megszűnvén, a „Landerer és Heckenast" czég
a pozsonyi nyomdát az üzlet volt ügyveze-
tőjének, Schreiber J.-nek örök áron eladta.
A fősulyt ezentul a pesti könyvnyomdára
fektetvén, azt mind nagyobb kiterjedésre és
virágzásra emelték.

Az első magyar miniszterium egy bank-
jegy-nyomda felállítása végett Landerer
Lajoshoz, mint elsőrangu és tapasztalt-
nyomdászhoz fordult, s ö azt a czélnak tel-
jesen megfelelőleg s a mellett oly rögtön
varázsolta elé, hogy még a nyomdászok
közt is átalános csodálatot gerjesztett. Ezen
bankjegy-nyomda technikai vezetése addig,
mig minden rendes kerékvágásba jő, Lande-
rer Lajosra ruháztatott, mely bizalomnak
ö szakértöleg meg is felelt, niirül az ugy-
nevezett „Kossuth bankók" eléggé tanus-
kodnak.

Ez volt, hogy ugy mondjuk, utolsó ne-
vezetes vállalata. Egészsége hanyatlani kez-
dett s élete utolsó éveit fájdalmas betegség-
ben élte le; de ennek daczára soha sem
lehetett töle panaszt hallani s vig kedélyét,
1854-ki február l-jén, életének 54-dik évé-
ben, Vácz mellett történt haláláig meg-
tartotta.

Füskuti Landerer Lajos ügyes és tanult
nyomdász, jó fönök, nyilt, egyenes, bátor
jellem, minden szépért, jóért lelkesülni tudó
férfiu volt. Alárendeltjeinek öszinte, teljes
tiszteletét és szeretetét birta, s temetésén
Váczon a többi nyomdák is, a távolság da-
czára, küldöttségileg voltak képviselve.

Halála után az egész üzletet Heckenast
Gusztáv vette át, s Landerer örököseivel
barátilag kiegyezkedvén, egyedül kezelte.
1863-ig „Landerer és Heckenast" impres-
sumot használt még, de ez időtől kezdve
névleg is egyedüli birtokosa az egykori
Landerer-nyomdának.

Landerer Lajossal kihalt e hires család
azon ága, melynek-kilencz férfi-cs két nő-
tagja Budán 108, Pozsonyban 95, Pesten 78,
Kassán mintegy 30 évig terjesztette a mü-
veltséget cs irodalmat. Bátran elmondhatjuk,
hogy ez volt eddig a „legnagyobb és leghi-
resebb hazai könyvnyomdász-család."

Szabó József, nyomdász.

V i s e l t e a g y á s z t . . . .
Viselte a gyászt, hosszasan viselte
S volt a miért gyászoljon a magyar;
Feldúlv* lőn a hős nép ősi telke
8 tiport mezőjén csak gaz nőtt s avar;
A drága ver, mely hős fiak szivéből
Szent szabadság! éretted omla ki,
Hiába folyt . . . . napunk leszállt az égről
S jöttek komor felhők borulati.

Sötét, vak éj volt; egy sugárt se láttunk;
Már-már szemünk a fénytől elszokott;
Nem is volt fény, csak hogyha ége házunk,
Avagy ha közénk a villám csapott . . . .
Pásztortűz is ha kelt az éjszakában,
Szétszórta fagyos éji szél legott: —
De őrizenk szivünk sötét bujában,
Hűn őrizénk mégis egy csillagot.

Honszerelem! te fényes drága csillag,
Te voltál a bús éj szövétneke;
Nem tévedénk, oh, mert sugaraidnak
Szálán függött szemünk tekintete.
Törött hajónk a vésznek tengerében
Midőn merült s vigyorga ránk halál,
Nem veszheténk el gyáva sülyedésben,
Te fönntartál, mint mentő deszkaszál.

És véure már im partot ére lábunk,
Fölvirradott a hosszu éjszaka;
S mi a parton búsan, tünödve játunk,
Keresve azt, mit a vész meghagya;
Arczunk borús, miként az ég felettünk,
Nem süt a nap meleg sugara ránk . . . .
Nem ily derű, ah, mely után epedtünk,
A melyért oly buzgón imádkozánk! . . .

De lesz idő, hiszem, lesz nemsokára,
Hogy fönn sugár s verőfény lesz alant;
Virágait mely rég hiába várja, —
Kihajt az ág s kizöldül majd a hant;
A berekben is, hol most méla csend ül,
Majd felviharzik még a régi hang;
A szabadság hymnusza ujra csendül,
Vagy ujra kong a félrevert harang.

Várady Gusztáv.

*) (tarnitur szó alatt értik az egyalaku, de külön-
böző nagyságu betük egész sorozatát, névszerint: nonpa-
reil, petit, garmond, ciceró stb. fel a legnagyobb alakig.

Egy sziget a Csöndes-tengeren.
Az ismeretes szárazföldnek alig van oly

pontja, mely a lélektani s philanthropiai tanulmá-
nyozásra érdekesebb tárgyat szolgáltatna, mint
aCsöndes-tengerben fekvő magános Pi>kairn szi-
get és lakói, s bizonyára c&ak az a kevés és hiányos
tudomás, mely ekkorig felőle Európába eljutott,
oka annak, hogy e kie szigetnek mesével határos
;örténete még valami vaskos regényre nem szol-
gáltatott alkalmat.

Mi ez alkalommal dr. Scherzer, a Novara
hajón világot körül utazó természettudósnak jegy-
zetei után akarjuk az érdekes szigetet s lakóit az
olvasóval megismertetni.

A részvevő olvasó itélje meg a következők-
ből maga, hogy azok az események, melyeknek
Pitkairn sziget a mult század vége óta színhelye
volt, nem inkább hordják-e magukon egy regény-
szerű monda jellegét, mint egy igaz történetét.

Az 1787. év deczember havában az angol
kormány a „Bounty" hadihajót, Bligh kapitány
alatt Tahiti szigetére küldé kenyérfa-csemeték
beszerzése s azoknak a keletindiai gyarmatokba
való szállitása végett.

A hajó 1788-ban megérkezett Tahitiba, s ele-
gendőképen ellátva magát a kivánt növényekkel,
1789. aprilban elhagyá a szigetet. Az elutazás
után nehány hétre a hajó kevés számu személyzete
közt lázadás ütött ki, melynek inditója s vezére
az első hadnagy Keresztély volt. Okot erre Bligh
kapitány durva, zsarnoki bánásmódja adott, ki a
tisztektől ugy, mint a matrózoktól a legelkerül-
hetlenebb élelmiszereket is megvoná, s a legcse-
kélyebb panaszt és nehéz élést is a legszigorubban
büntette. — A lealázó bánásmód a büszke és jel-
lemes hajóhadnagyra oly mély benyomást tett,
miszerint elhatározá: éjjel csónakba ülve, a hajót
elhagyni s magát a hullámokra bizni. De társai
megakadályozák e kétségbeesett terv kivitelét, s
egy közülök azt inditványozá, hogy keritsék in-
kább hatalmukba a hajót, s a kapitányt bűntár-
saival együtt tegyék ki annak a sorsnaK.

Határozat és kivitel egy volt. Keresztély és
nehány bajtársa, jól fölfegyverkezve, meglepték
a kapitányt és hiveit; a kiknek ellenállásától tar-
tottak, megkötözték; egy csónakot bocsátottak a
tengerre; ellátták azt vitorlával, iránytűvel,

élelmiszerekkel, kardokkal és fejszékkel, és a
kapitányt, a második hadnagyot, az orvost, a fü-
vészt és 15 matrózt kényszeriték e csónakra ülni
s elvitorlázni. A mint ez megtörtént, eloldák a
csónakot a hajótól, s mig ők a hajóval kedvező
széllel észak felé hajóztak, a kis jármű szeren-
csétlen személyzet ével csakhamar eltünt szem elől.

Keresztély most átvette a Bounty parancs-
nokságát. Tanácsot tartottak a teendők iránt, s
azt határozták, hogy Tahitihoz nem messze vala-
mely ismeretlen s íátogatatlan szigetet keresnek
fel. — Megváltoztatták tehát irányukat; a kevéssel
ezelőtt fölvett kenyérfarakodmány nagy részét a
tengerbe hányák. s csak annyit tartottak meg, a
mennyi épen elégségesnek látszott a kiválasztandó
szigeten elültetésre az esetben, ha ott ez a tropikus
lakókra nézve oly nélkülözhetlen növény nem ta-
láltatnék.

Kevés nap mulva ez esemény után mcgpil-
lanták Tubuai szigetet. Ámbár a szigetlakók
ellenséges indulatot tanusitottak irántuk, mégis
elhatározák a letelepülést. S valóban e sziget
igen alkalmasnak látszott a letelepülésre. A ke-
nyérfa, a pizang és a taro, valami gumós növény,
mely a déli tenger szigetein a mi burgonyánkat
helyettesíti, — nagy mennyiségben jöttek elő,
és a müvelésre alkalmas talaj a gazdálkodásnak
szép jövőt igért. ^

Két körülmény azonban meggátolta a láza-
dóknak" e szigeten való huzamost) tartózkodását,
egyik a benszülöttekkel való villongások, mi már
az első napokban nehány szigetbeli halálát vonta
maga után; — másik a nők hiánya.

Visszaemlékeztek most azon bizalmas, gyön-
géd viszonyokra, melyet Tahitiban való tartózko-
dásuk alatt az ottani nőkkel szőttek, s elhatároz-
ták ama bájos szigetre visszamenni, a régi viszo-
nyokat ujabban s tartósabban megkötni, s egy-
uttal nehány tahitii férfiut az uj telepitvény szá-
mára földmüvelés végett megnyerni.

Visszavitoriáztak Tahitiba. Egy költött ese-
mény, mit visszajövetelük okául felhoztak,Tahiti-
ban barátságos fogadtatást eszközölt számukra.
Azt mondák, hogy egy szigetet födözték fel,
melyet most be akarnak népesiteni.Bligh kapitány
— mondák — visszamaradt, s Keresztély!, az első
hadnagyot küldé el a Bountyn Tahitiba, hogy ott
sertéseket, tyukokat, yams-gyökereket és más
trumós növényeket szerezzen be.

Az együgyü tahitink semmit sem kétkedtek
az elbeszéltek igazságában, s vonakodás nélkül
teljesitették a hajósok minden kivánságát. Csak
a nők közül nem találkozott annyi vállalkozó, a
mennyit szereitek volna. Csupán 9 nő hajózott el
velök, ezeken kivül 8 férfiu és 10 gyermek^ Visz-
szatértek Tubuaiba, s még egy kis erődöt is épi-
tettek védelmül ugy a bennszülöttek, mint idegen
hajók ellen, azon esetre, ha rejtekük Európában
kitudódnék, s kisérlet tétetnék elfogatásukra.

De a makacs ellenségeskedések e második
tartózkodást sem tették tartóssá Tubuaiban, s
minthogy a velök jött tahitiak közt is viszályko-
dások törtek ki, elhatározák Tubuait másodszor
is elhagyni, az engedetleneket hazájukba vissza-
szállitani, s egy más, teljesen lakatlan szigetet
keresni föl állandó letelepülés végett.

A Bounty egykori személyzete közül csak
nyolczan maradtak meg Keresztély mellett, s ezek
fogadást tettek, hogy követni fogják őt mindenüvé,
a merre őket vezetni fogja. A tahitiak közül csak
6 férfi és 12 nő lépett a hajóra, ez utóbbiak közül
9 a lázadók, 3 pedig tahitiak nejei voltak.

Egy hétig hajóztak ide s tova az óceánon a
nélkül, hogy tudnák tulajdonképen merre és hova
akarnak menni. Végre Keresztélynek a Pitkairn
sziget jutott eszébe, melyet egy régebbi utazása
alkalmával ismert meg. E felé irányozták most a
hajót, s 1796. januárban szerencsésen el is jutot-
tak oda. E sziget azon matróztól vette nevét, ki
azt 1767-bon legelőször látta és födözte fel, — s
a legdélibb azon veszélyes szigetcsoport közt, me-
lyek a déli szélesség 25° és nyugati hosszúság
132° közt feküsznek. E sziget köröskörül mere-
dek, hegyes bazalt szikláktól látszik körítve lenni,
melyeknek összevissza repedezett tömege szünte-
len a tenger tajtéka által van bevonva. Csak nagy
fáradsággal, sok nehézséggel, igen kedvező idő-
vel, s teljesen nyugodt víztükörrel, s i g e n k1 8

csónakokkal hozzáférhető, s igy is csak egyetlen
lielyen. Az angol hadihajó lázadói alig választ-
hattak volna biztosabb menhelyet, hogy magokat
és vétküket a világ és a törvény elől örökre el-
rejtsék.

Keresztély ugrott először partra; a part szo-
moru, sivár tekintete nem riasztá vissza; beha-

, tolt a sziget belsejébe, mely alig 3 tengeri mér-

föld terjedelmü, s ismételve felkiáltott: „Ez aztán
a hely, a milyen csak kell! tessék most minket
fölkeresni, vagy innen elhurczolni!"

El levén tökélve örökké e szigeten maradni,
beszorították a hajót oly helyre, a honnan lehetet-
lenség lett volna azt ismét kimozditani, s midőn
Keresztély parancsot adott a hajó fölgyujtására,
megsemmisite egyszersmind a lehetőséget is, Pit-
kairnt valaha elhagyhatni.

A sziget teljesen lakatlannak találtatott, ám-
bár valamely régi telepitvénynek többféle nyomai
voltak láthatók. Ismeretes levén a lázadók előtt a

I büntetés, mely reájuk fölfedeztetésük esetében vá-
rakozott, egynek közülök fölváltva mindig a szi-
get legmagasbb poctján, honnan az egész óceán
belátható volt, őrt kellé állania, hogy minden rejt-
helyükhöz közelgető hajót azonnal jelezzen. Egy
év mulva azonban ez elővigyázat abbahagyatott;
kezdek magukat megnyugtatni, s minden kilátás
s vágy nélkül, hogy e szigetet valaha elhagyhas-
sák, megelégedésben és bőségben éltek.

Azon gyümölcsökön kivül, miket a szigeten
találtak, a velök hozott magvak is kitünőleg disz-
lettek, s kevés munka és fáradság mellett is bőven
termett a kenyérfa, yams, táró, édes burgonya,
banán, ezukornád, kokos-dió és dohány. Sertések,
tyúkok és kecskék boriták nem sokára a szigetet,
s minthogy kivájt fatörzsekből kis ladikokat ala-
kitottak, ízletes halétkekben sem szenvedtek
hiányt.

De ez a nyugodt csendélet oly vad jellemek
között, minőket ide a sors össze sodort, nem tart-
hatott sokáig. Három vagy négy év mulva Quin-
tal, egyike a Bounty matrózainak elveszte nejét,
és társai, kik kezdettől fogva a velök jött tahiti-
akkal ugy bántak mint rabszolgákkal, azt a jog-
talanságot követték el, hogy egyik tahitii férfiu
nejét kényszeriték férjét elhagyni és Quintal-
lal élni.

Ezen aljas követelés borzasztón felingerié a
tahitiakat, s fölgyujtá kebleikben azt a boszu-
szomjat, mely a csendes tengeri szigetlakókat oly
rettenesekké teszi. Hatalmukba ejtettek nehány
lőfegyvert, megölték vele Keresztólyt s egyik tár-
sát, épen midőn a mezőn dolgoztak, s megsebesi-
tettek egyet a még hátramaradt 4 európai körül.

Ámbár a tahitiak e tény által lecsillapítani
látszanak boszuvágyukat, mégis egy ily esemény
után kibékülésre s barátságos együttélésre többé
gondolni sem lehetett. Kevés nap mulva a kis szi-
geten patak módjára folyt a vér; és a kis község,
melynek oly nagy érdekében állott volna az egyet-
értés, 4 személyre olvadt le. A tahitii férfiak mind
legyiíkoltattak, s a 4 lázadón kivül csak 10 nő s
nehány gyermek maradt életben.

Ebben a vigasztalan állapotban az angol mat-
rózok egyike, ki ezelőtt valami szeszgyárban dol-
gozott, a Ti növény nedvébül elkezdett valami erős
liqueur féle italt késziteni, a mi csak uj szerencsét-
lenséget és boldogtalanságot hozott a kis telepbe.
Kettő, névszerint Koy és Quintal folytonosan ré-
szegek voltak, ugyannyira, hogy az első egy alka-
lommal bizonyos lelki zavar rohamában a ttnger-
part felé szaladt, s egyik sziklacsúcsról a ten-
gerbe zuhant. E katasztrófa a megmaradtak™ oly
mély benyomást tett, hogy a szeszkészitést egé-
szen abba hagyták, s egész életökre lemondtak a
szeszes italok élvezetéről.

A kis községet azonban nem sokára uj csa-
pás érte. Quintal, ugyanaz, kinek zabolátlan indu-
lata már egyszer oly nagy szerencsétlenséget oko-
zott, második nejét is elveszte, s első követelését
oly brutális és társai életét fenyegető módon is-
métlé, hogy ezek azon borzasztó, de a. körülmé-
nyeknél fogva majdnem igazolható határozatra jöt-
tek, hogy társukat kivégezzék.

Mostantól fogva a szigetlakók erkölcsi álla-
potában tökéletes fordulat állott be. A két életben
maradt matróz: Jonny és Adams, kik némi neve-
lésben részesültek, kizárólag a gyermekek neve-
lésére szentelek idejöket. Egy év mulva azonban
már Jonnis száradni, sorvadni kezdett, s meghalt
egyetlen egy bajtársa karjai között. Igy a láza-
dók közül, kik tiz év előtt e világtól eltaszitott
kis szigeten kerestek menedéket a törvény büntető
karjai ellen, már csak egy volt életben; mindnyá-
jan, — az egy Jonnyt kivéve, természet ellenes
halállal multak k ;.

Adams, ki tulajdonképen Smith Adam nevet
viselt, most tökéletesen megváltoztatá életmódját,
szokásait, s a rendelkezése alatt álló minden szel-
lemi és anyagi erövel azon kis nép nevelésével s
képzésével foglalkozott, mely később minden ten-
geri utas csudálkozását magára vonta. — Egy
biblia s nehány épületes folyóirat, ez volt minden
nyomtatvány, a mi a kis gyarmatban található

volt. Ezeket arra hnsználá fel Adams, hogy a
fiatal nemzedéket, mely körüle nevelkedett fel,
olvasni és imádkozni tanítsa. Maga is kevés ne-
veléssel bírván, tanult, mig másokat tanított. A
keresztvénség alapigazságait, minden dogmatikus
szőrszálhasogatástól menten a maga eredeti s
fenséges egyszerűségében tanitá megismerni.
Tanrendszerét a szeüdségre, testvériségre alapitá,
oly erényekre, melyeknek jelentősége az uj após- •
tolra nézve annál szembetűnőbb lehetett, mennél
elevenebben élt lelkében a társainak egyenetlen-
sége s viszálykodása által okozott bajok em-
lékezete.

Igy neveié a kicsinyeket, egv gyengéd atya
minden szorgosságával, ámbár azon 19 gyermek
közül, a mennyi akkor a szigeten létezett, egyet-
len egy sem volt saját gyermeke, mert csak ké-
sőbb, második neje által ajándékoztatott meg
Adams örökösökkel.

A vén matróz a pitkairni fiatal nemzedéket
alig volt képes egyébre, mint az irás és olvasásra
megtanítani, de ha nem nevelt is belőlök tudóso-
kat, mégis embereket képzett azokból, s a sziget-
nek minden későbbi látogatói meg voltak lepetve
a tiszta erkölcs, megható jószívűség által, mely
Adams növendékeit kitünteté, kiket az az előzé-
keny bánásmód, az a szivből jövő szeretetremél-
tóságjellemzett, melyet nem ugy kell betanulni,
mely a természet adománya s épen ezért is oly
vonzó, oly tiszteletreméltó. (Folytatása követ*.)

A tenger rémei.
A tudatlanság oka a félelemnek; egy élő

lény sem fél attól, a mit jól ismer. A vihar közt
nőtt tengerész a szárazföldön sokkal félénkebb, s
a városok lakói a tengerre gondolnak borzalom-
mal. Igen! mert nem ismervén, veszélyekkel és
rémekkel népesiti meg az emberi képzelet a ten-
gert még ott is, hol semmi sincs.

A tenger rémei közt kétségkivül a legnagyobb
szerepet játszák már nehány század óta az u. n.
„óriás polyp" és a „tengeri kigyó."

Polyp vagy hydra alatt, — mint tudjuk —
rendesen oly apróbb tengeri állatokat értenek,
melyeknek csiganemü és szétágazó puha testök
van, s igy inkább növényekhez, mint állatokhoz
hasonlítanak. Már a Jézus korabeli irók említenek
egy ily faju szörnyeteget a Földközi-tengeren,
melynek 700 font nehéz dereka s 30 láb hosszu
karjai voltak. Azóta számos szemtanuk álliták,
hogy találkoztak a legmélyebb déli tengereken
oly óriás polyppal, melynek tölgyfa nagyságu
dereka s 15—20 láb hosszu hatalmas karjai vol-
tak, melyekkel nemcsak hogy a czethalakkal
megbirkózik, hanem még a vitorlás hajók árbo-
czait is megragadja s magával vonja a tenger
fenekére. Minthogy azonban sokan mindezt kine-
vették és mesének tartották, oly heves vita fejlett
ki ujabban külföldön a két párt között, hogy
végre egy pár angol és amerikai tudományos tár-
sulat szükségesnek látta, közbevetni magát és
hiteles vizsgálatokat rendelni.

Több tengerparti falu és város jegyzőkönyve,
a legtekintélyesebb angol lapnak, a ,,Times"-nek
hasábjain megjelent számos ezikk megerősiték az
előbbi állítást, oly férfiak tanúskodtak a tény
valósága mellett, kiknek józan itéletét s igazság-
szeretetét nem lehetett kétségbe vonni. 1853-ban
Steenstrupp tanár talált egy íly óriás puhányt
Dánia partjain; mnjd 1861-bena hires Ehrenberg
is bizonyitgatá ezt a berlini akadémiában. Mind-
emellett a kételkedők nem hallgattak el, s ép oly
nevetségesnek mondták az óriás polypokról szóló
állitásokat, mintha valaki azt erősítené, hogy
elefánt nagyságu gilisztát látott. Hanem még
ugyanazon évben egy hatalmas csapás várt a
hitetlenekre.

1861 végén ugyanis Berthelot teneriffai fran-
czia konzul a következő tudósitást küldé a franczia
akadémiának: „Nov. 2-kán, a mint az „Alecto"
nevü gőzösön Madeira és Teneriffa szigete közt
(Afrika észak-nyugati partjainál) haladtunk, a
legénység körülbelől 18 láb hosszu dereku és 8
karú téglavörös polypot vett észre a hajó körül,
nagy merev szemekkel s legalább is l'/2 láb nyi-
lásu szájjal. A szörnyeteg azonban elébb elillant,
mintsem megcsíphették volna. De e n o 30-kán
ismét megjelenvén, a kapitány üzőbe vette s
végre csakugyan sikerült hurokra keriteni, miután
már több szigony és golyó repült belé, de a me-
lyektől nem látszék megsebesültnek, egy kivéte-
lével, a mely után nagy mennyiségü tajték, vér
és nyáladék folyt tőle s igen erős moschusz-szagot
terjesztett. A kötél azonban mindig lesiklott e

m
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puha testről, ugy hogy végre is csak a fark-
uszonyon akadt meg, s midőn ennélfogva már
épen a fedélzetre kezdték felhúzni, a kötél a test
többi részének sulya alatt — mely körülbelől 40
mázsa lehetett — a puha testbe vágódott s a
farkkal együtt kezökbe szakadt, mig a derék és
fej a tenger mélyére
tünt.

E tudósitás, mely
mellett több mint husz
szemtanu kezeskedik s
melyet több arra járó
hajóskapitány is erősí-
tett, csakugyan oly hi-
telre talált a tudomá-
nyos körökben, hogy a
nagy tekintélyű Milne
Edward szavára majd-
nem minden kételkedés
elnémult, s igy méltán
mi is valónak vehetnők,
hogy léteznek oly óriás
polypok, melyek, habár
a gőzösök felforditására
nem is, de legalább az
emberek elragadására
képesek, — ha az ellen-
félnek még is nem vol-
nának oly alapos okai,
melyek eiőtt — mint
mindjárt látni fogjuk —
egy másik esetben le
kell rakni a fegyvert.

A másik rettegett
szörny ugyanis a ten-
geri kigyó. Régi irók és
ujabb utazóknál gyak-
ran találhatja az olvasó
ennek leirását. 600 láb,
sőt néha 1 vagy épen
1% mérföld hosszu,
vastag s;ma testű, borzas fejü szörnyeteg, fején
lyukakkal, melyeken át mint a czethal, magasra
lövelli a beszívott vizet; néha szenderegve lebeg
a vizszin alatt, mint Egedé látta, a midőn ha
felriasztják, sebes kunkoriatokkal hirtelen körül-

kezdték, főleg a ,.Castillaner" gőzös kapitányá-
nak, Harringtonnak tanusága után, ki az angol
tengerészeti főkormányszékhez beküldött jelenté-
sében maga és tisztjei nevében határozottan
kinyilatkoztatja, hogy velök együtt az egész hajó-
legénység kezeskedik arról, miszerint a hajók-

Orias polyp.

tól alig 10 ölnyire ép oly óriás kigyó uszott el,
minőnek rendesen a tengeri kigyót rajzolják.

Azonban épekkor megjelenik egymás hasonló
hitelű tengerésznek, Smyth Fridriehnek is egy
jelentése, mely szerint: a mint Mulnnein közeié-

óriás felé, mely eleinte észre sem látszott őket
venni; a mint azonban a kötelet reá vetették, azt
fejéről lerázva s iszonyu nyelvét nyújtogatva,
hirtelen feléjök indult. Erre aztán, nem látván
tanácsosnak tovább tréfálni, visszafelé iramodtak,
de a szörny is mindig nyomukban volt, mignem a

hajóról érkezett segély-
lyel végre is legyőzet-
vén, csakugyan a fedél-
zetre került. Hosszu
nyálkás testét tömérdek
élődi állatok lepték el,
s midőn ezeket köze-
lebbről vizsgálgatják,
akkor veszik észre, hogy
előttök tulajdonképen
nem tengeri kigyó van,
hanem egy 100 láb hpsz-
szu s 4 láb vastag Alga,
tengeri növény, mely
midőn boglyas gyöke-
reivel s husos tapintatot
szárával a tenger fe-
nekéről felszakadva, a
felszinen uszik a hullá-
mok között, valóban
annyira hasonlit egy
óriás kigyóhoz, hogy
nem csodálkozhatni, ha
íly közelrőli megvizsgá-
lás nélkül annyi száza-
dokig állatnak tartot-
ták.

Igy tehát az egyik
kisértet már megsemmi-
sült, s kérdés, hogy
vajjon a másik is nem
e sorsra jut-e? Bár-
mint legyen azonban,
annyi mindenesetre jó

tanúságul szolgálhat ez
esetből, hogy ha még a 19-dik században is eny-
nyire megbirt gyökerezni egy természeti csa-
lódás , hát akkor az őskor csodáiról mit kelljen
tartanunk? Dapsy L.

Queretaro piacza. (Mexikóban.)

zárja a hajót, vagy a sziklához szorítja azt, hogy
az utazók elveszve neki táplálékul szolgáljanak-
majd lassu hullámzó mozgással uszik tova a viz-
azinén, mint a kigyók szoktak.

Mindezt ismét számos jelentések erősítek,
annyira, hogy 1851-ben a legkételkedőbbek is hinni

Q u e r e t a r o .ben állomásozva, egy bozontos főt láttak uszni a '
távol tengeren, a bátor ifju azonnal csónakba :
szállt, elhatározva valahára közelebbről mégis- j _ Queretaro városa, Miksa császár gyászos
merkedni a szörnyeteggel, melyet mindnyájan . kivégeztetésének vérrel jelölt színhelye, szomoru
tengeri kígyónak ismertek fel. Nehány önként , nevezetességre jutott a legujabb történelemben,
vállalkozó társával jól föl fegyverkezve eveztek az I melyet róla nem egyhamar fog letörülni az eny-

hitő feledés. A mexikói forradalom s fejetlenség
közepette, midőn az ott legutóbb történt borzal-
mas események az egész mivelt világ figyelmét
odairányozzák, Queretaro azon pont, melyen min-
den szem megakad.

E szomoru érdeknél fogva, azt hiszszük, a
kép, melyet itt bemutatunk olvasóinknak, saját-
ságos érdekességgel fog birni. Queretaro, a ha-
sonnevü tartomány főhelye, egyike Mexikó fon-
tosabb központjainak. Egy domb lejtőjén feküve,
«szaki s déli oldalán jókora magasságú hegygyei
érintkezik, melyről buja tenyészetü völgybe lehet
lenézni, melyben gazdagon termő szántóföldek s
mezők váltják egymást, miket földalatti csator-
nák s nagyszerü vizvezetékek öntöznek, mik a
város több mint két ezer házát is vizzel látják el.
E vizvezetékek egyike különösen nagyszerü, több
mint negyven iven nyugszik, legalább 12 öl ma-
gasságban.

Van Queretaroban két egyházközség, hat
férfizárda, három nőkolostor, főtanoda, kórház.

Képünk a vásártért ábrázolja, érdekes eleven-
ségében. A rom, mely a piacz közepén látható a
szent ferenczrendiek régi kolostorának maradvá-

lehetett rá, hogy Brazília, Tunis, Marokkó, Siam,
Japán és a többiek hogyan töltik be ebben a nekik
szánt tért? Azonban a bizottságok korántsem jöt-
tek zavarba vagy haboztak, hanem nyugatot és
keletet e csarnokban szépen összebékitették s
amannak kiállitványai közé ide is, oda is beillesz-
tették emezéit.

Egy rhode-islandi gazdászati gőzgép, nHy
egy lóerőre s egy órai munkára csak 3 font szenet
szükségei, s a Fland H. párisi gyárában készült 50
lóerejü kéthengerü gőzgép egymás mellé állitvák.
Mindjárt ezek mellett emelkedik a tunisi bey fából
készült pavi Ionja. Tarka-barka, lobogókkal fölczif-
rázott alkotvány, mely pompás rakhelyül szolgál
egypár — nyeregnek.Szomszédaik két fegyvernök
a japáni herczeg kíséretéből, kiknek czimerük va-
lószinüleg régibb valami ezer esztendővel, mint a
Montmorencyeké. Első pillanatra a lovag sisak-
ékitménye költi föl csodálkozásunkat. Ez ugyanis
nem valami régi vérszomjas japán vitézt, véres
fegyvereket vagy valami mesebeli állatot, griffet,
sárkányt vagy más hatalmast, oroszlánt, sast
vagy effélét, hanem egy-egy egyszerü kis fehér
nyulacskát ábrázol futtában. Minthogy a nyulak

A világkiállításból.
A svéd és az amerikai népiskola.

Igen szerencsés gondolat volt a kiállitást ren-
dező bizottmánytól, hogy a müvészet, ipar és mezei
gazdaság terményei mellett,azon eszközök is a vi-
lág közönség szemei elé állitassanak, melyeket a kü-
lönböző népek a tanításra használnak, mintegy a
gyümölcs mellé a fát állitván oda. E felhivásnak
majdnem mindenik polgárisuk nemzet megfelelt,
az egyik teljesebben, a másik hiányosabban. A leg-
több — és ezek között Francziaország és Ausz-
tria (s ez utolsóba, fájdalom, Magyarország is be
van olvasztva) csak úgy állitotta ki a tanszereket,
mint egyéb terményeket; négy nemzet azonban:
a porosz, szász, svéd és az észak-amerikai külön
épületet rakott a parkban. Ezek között a szász an-
nyiban legteljesebb, a mennyiben a falusi tanodá-
tól az egyetemig minden könyvet és egyéb tan-
eszközt előmutat, hozzá a testgyakoroldát, minden
készülékeivel együtt. A többi három csak a nép-
iskolára szoritkozik ugyan, de ezt ugy a mint be-
rendezve szokott lenni, padostól, mindenestől álli-

nya, s ma kut gyanánt szolgál. A piacz Queretaro
főtere, s rendes helye egyszersmind a kivégzé-
seknek. Ha a császár kivégeztetése nyilvánosan
történt, miről bizonyos adataink nincsenek, akkor
annak is e téren kellett végrehajtatnia, a kolostor
romjainak tövében.

Kelet a világkiállitás gépcsarnokában.
Páris, augusztus 1-én.

Jobbról, balról, mindenfelől egyre-másra
-<licsérgetni halljuk a világkiállitás ügyes, czél-
irányos rendezését. Vessünk egy pillantást a
gépek csarnokába s itt különösen keletnek ily-
nemü kiállitott tárgyaira. Ez az egy pillantás
teljesen elég lesz arra, hogy a rendezés ügyessége
fölött fejet csóváljunk s e tekintetben egészen
ellenkező meggyőződéssel hagyjuk oda e nagy
érdekü csarnokot, mint a milyen elővéleménynyel
szemlénket kezdtük a világ jelen haladási, mun-
kálkodási irányának képviselői, a gépek fölött.

A ki előre megszemlélte a kiállitási épületet
8 különösen a gépek csarnokát, bizony kiváncsi

Keleti gépcsarnok, a párisi világkiállitáson.

valószinüleg Kiou-Siou szigetén sen vitézebbek,
mint a Duna vagy Szajna partján, ez alkalommal
alighanem a gyorsaságot jelképezik. A tátott száju,
felcziczomázott és jól megterhelt gyalog harezos
fogait teljesen bevonta aranynyal és igen közö-
nyösen fogadja a járkáló japán atyafiak szemre-
hányásait, a kik pazarlónak mondogatják ő ke-
gyeimét. A legkülönfélébb alaku, olykor óriás
nagyságu nyilakon és íjjakon kivül egynehány
puska is van kiállítva, melyek nagyon is nyuga-
tias golyókat lődöznek s mindenben hasonlók az
angol fegyverekhez. Ott találunk három élő
egyiptomit is, kik selyem hálóköntösükben ké-
nyelmes támlásszékeiken nyújtózkodnak s a körü-
löttük heverő dobokkal, pálmafákkal, krokodi-
lokkal és strucztojásokkal alkirály ő felsége gép-
kiállítását képezik. Ne feledjük még el Ismail
pasa nőinek egynehány gyalog hintaját sem.

De hogyan kerülhettek mindezek a gépkiál-
lításba? kérdi a jámbor szemlélő vagy olvasó. A
bizottság fennen hirdetett ügyességével és min-
denhatóságával felelhetünk csak. — e —g.

tották ki. Különösen a porosz népiskola legtelje-
sebb, minthogy itt nemcsak a tanitásra szolgáló
eszközeket, hanem a tanítás eredményét is szem-
lélhetjük, a gyermekek munkái: irás, számvetés,
fogalmazás, oda levén téve az illető könyvek szom-
szédságába, a tanítványok nevei és kora megjelö-
lésével Ezt sem az amerikai, sem a svéd iskolá-
ban fel nem találjuk, valamint nem azt a felvilá-
gositást, mit a porosz iskola felügyelőjétől nyer-
hetünk. Mig t. i. ez, a berlini tanitóképezde tagja,
minden kérdésre adhat feleletet, az amerikai isko-
lában németországi, a svédben franczia (még pedig
utóbbiban tanulatlan) ember őrködik, a minek az
a kellemetlen következése, hogy pl. a svéd isko-
lában, hiába kéri az ember a sajátszerü, alkalma-
sint a hires Liak rendszeréhez képest készült test-
gyakorló eszközök magyarázatát. Azonban e hi-
ányokat leszámítva, egyik iskola mint a másik, a
svéd úgy mint az amerikai, érdeket ébreszt a szak-
értőben. Ismertessük meg tehát olvasóinkkal mind
a kettőt; legelőszőr is a svédről szólva, a mely ná-
lunk hihetőleg még kevéssé ismeretes.

Mig egyebütt egy-egy padon hat, sőt tiz, s
az amerikai népiskolában két tanuló ül egymás
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mellett: a svédben mindenik növendék külön pad-
dal s előtte és evvel összel'ü°'<>'őle<>' külön asztal-
kával bir, egy kis köz levén hugv vá jobbra és balra
mindeniktől. Rimek ez az előnye van, hogy egyik
gyermek a másikat nem lökdösheti, s nem sug-
doshat vele. Az asztalkába, mely lejtős, tinta- és
porzótartó van bemélyesztve, s jobbra a tanulótól,
meg szemben vele, hogy könyvét oda támaszt-
hassa, két a közepében csúcsba összeteliető lapos
rézrudacska kínálkozik neki.

A tanszéktől balra fekete tábla áll, egyik fe-
lén, hangjegy módjára vonalozva, az énektanítás,
a másikon tiszta fekete, a számvetés végett. Ezen
tábla a közepén az állványba illesztett tengely-
szerű szegen forgatható, s alól fogóf'élével megerő-
sithető.

A falak f'edvék durván színezett térképekkel,
s a szentirás jeleneteit s ezek alatt a svéd királyo-
kat mutató képekkel, valamint virágábrákkal. Ez
utóbbiakon a virág fehéren marad, mig körülötte
a lég feketére van befestve. De vannak valódi nö-
vénygyűjtemények is, ugynevezett herbáriumok, s
azonkivül egy kis ásvány-gyűjtemény. Vajjon
azonban a falini iskolába vagy pedig a vakok inté-
zetébe valók e az ásvány-gyűjtemény és a vakok
tanszerei között kirakott mértani testek, azt nem
tudom.

A könyvek között feltünt a sok biblia és ima-
könyv, jele annak hogy protestáns iskolában va-
gyunk; továbbá rímes krónika, mely a hazai tör-
ténelmet aí'ja elő. Olvasókönyvet is találtam, de
a melyről, nem ismervén a nyelvet, itéletet nem
mondhatok.

Vé>;re szemembe tünt. sajátszerü alakjánál
fogva, a kályha. Képzeljen az olvasó álló szekrényt
fehéritett téglából, melynek belseje üres. s melybe
kis takarék)üzhely vasból illesztetik, a mely és a
szekrény teteje között jókora hézag marad. Az
egész a terem egyik szegletében, a tanitótól
jobbra esik.

Az amerikai tanodában, miként már emlitet-
tük, két-két tanítvány ül egy padon, jókora sza-
bad tér levén hagyva a padok kozott, ugy hogy a
tanitó mindenik gyermek mellé oda férhet. A fa-
lon nevezetes államférfiak és vezérek (Washington,
Lincoln, (iránt stb,) arczképei mellett, térképek
függnek, ezek között az illető államé, melyben az is-
kola fekszik, igen részletesen rajzolva. Közbe jel-
szavak irvák nagy betükkel, pl.: Mindig igazat
szólj. Előbb dolgozni, azután játszani. Sokáig élt,
a ki jól élt; s egy igazán az amerikai vállalkozó
szellemről tanuskodó: Keress utat, és ha nincs,
csinálj!

Az első olvasásra olvasó falitáblák s a szá-
molásra vizirányosan felfűzött golyók használtat-
nak. Később a fekete tábla vétetik Igénybe, mely-
hez törlőkefe tartozik, a melynél azonban a s"zi-
vacs czélszerübb. Palatáblák is vannak, s ezekhez
oly irónyelek, melyekből csak a vt'g látszik ki, a
többi, mint a rajzón, fával van beburkolva. A
palatáblák fakeretein részint betük és számok,
részint alakok látszanak, melyeket a gyermek
mindjárt azokról írhat vagy rajzolhat le a pala-
táblára. Vannák bezárható palatáblák is, mint
valamely könyvnek kettős borítéka, vastag papi-
rosból, melynek belső két oldala pala-anyaggal
van bevonva. Eredeti még a könyvhordó, vagyis
oly keskeny sajtóalaku eszköz fából, melybe a
könyvek összeszorittatnak, hogy ki ne essenek, s
igy vitetnek az iskolába és haza. Ennél a Fran-
cziaországban szokásos és viaszos bőrből készült
tárczák bizonyosan czélszerübbek.

A mi már a könyveket illeti, ezeket jóknak
találtam ugyan, a nélkül, hogy újságuk által na-
gyon feltüntek volna. Az olvasás szótagolási
módszer szerint tanittatik s a helyesiráshoz saját
füzetek használtatnak, hol a sor elején a felirt
szók, végén az ejtett hibák száma jegyeztetik fel.

IrniaDunton-féle módszer szerint tanitanak,
mely ugylátszik abból áll, hogy eleinte az apró
betük is három sor közé iratnak, és csak később
kettő közé s utóljára egyre, s azonkivül a betük
dőlését is rézsutos vonalok mutatják. A rajzmin-
ták közönségesek, de a földgömbök között láttunk
telluriumokat, melyek az egész naprendszert állit-
ják élőnkbe tömör alakokban. A kiállitott hang-
jegyes énekeskönyv franczia nyelven van irva. A
mértani testek innen sem hiányoznak, valamint
nem az irálygyakorlatok.

Ennyi "tantárgy, ennyi taneszköz egy ingyen
népisicolában! (Common free school.) Nálunk
egynémelyik alsó gymnasium sem rendelkezik
ennyivel. De az amerikaiak mindenben takaréko-
sak, csak az iskolákra költenek sokat, jól tudván,
hogy ez a leghasznosabb befektetés.

A gyermekek szorgalmát és magaviseletét

egy könyv mutatja, melyet természetesen a tanitó j
visz s melyben három rovat fordul elő: látogatás
(az iskola látogatása), szorgalom és magaviselet,
minden napra, kivéve a szombatot és vasárnapot,
a mikor t. i. nincs iskola. Ebből a könyvből a ta-
nitó minden hónapban ad mindenik növendéknek
kivonatot, melyet cz a szülének megmutatni s en-
nek láttamozása után visszahozni tartozik. Vala-
mely városnak összes iskoláiról külön nyomtatott
évi-jelentések adnak számot, a mit a kiállitott
„Annual Report of St. Louis publie schools" által
bizonyítanak.

Hogy mindamellett miért nem kaptak az
amerikaiak aranyérmet, mint a többi iskolák és
tanszerkiállitások, hanem csak ezüstöt, annak okát
nem tudom, hacsak az ásvány- és növénygyűjte-
mények, valamint a tanulók munkái hiányának
nem tulajdonítom, a mely utóbbi fogyatkozásban
mások is szenvednek egyébiránt.

Irányi Dániel.

Az Orsz. Magyar (Jazd. Egyesület
budai kertész-, szöllész- és pinczeniesterek

képezdéjéiiek keletkezéséről.
Minthogy most 1867-ben közlöm a fent meg-

nevezett képezde eredetének históriáját, nincs
többé okom arra, hogy szóba ne hozzak a nyil-
vánosság terén nehány ide vonatkozó adatot, a
melyet eddig csak meghittjeimnek fülébe sugva
szoktam elmondani.

Volt t. i. Veszprém vármegye valamelyik
városkájában egy orvos, ki terjedelmes környéké-
nek bizalmát és szeretetét birta. Működései a
megye figyelmét sem kerülték ki, s azért is tisz-
teletbeli főorvosának nevezte ki az illetőt; ez az
orvos, mivel üres óráiban a tollat is szokta for-
gatni, eltalált nyerni 1847-ben egy 30 arinyos
pályadijat, melyet Stáhly Ignácz az ország akkori
főorvosa a legsikerültebb orvosi- és természettu-
dományi helyleirásra kitüzött. — Polgártársai
bizalmát szintén bírván, nemzetőri kapitánynak
választották meg stb.

E közben 1848 és 49-ben panaszok merültek
fel a felett: hogy a haza megsebesült szabadság-
harczosai orvosokban szűkölködnek. Mi termé-
szetesebb ennélfogva, mint nz: miszerint Magyar-
ország több orvosa a nyugalom karjaiból kibon-
takozván oda sietett, a hol egy szentnek elismert
ügy tevékenységét ezentul valamely más és szo-
katlan irányban vette igénybe. Emberünk is igy
vélekedett; oda hagyta biztos állomását, hogy
hivatását ott kövesse, a hol nagyobb szükség vala
reá. Ámde a körülmények nem sokára megváltoz-
tak; a haza többé nem szorult rá e téren, szokott
szerencséje hátat forditott neki, minthogy ezentul
csakis azok szerencséje indult virágzásnak, kik a
„Gutgesinnter"-ek praedikatutnával dicsekedhet-
tek; s mivel ismerősünk ez omnipotens ajánlattal
nem birt, senki sem akarta vagy merte többé párt-
ját fogni. — E közben feje szürkülni kezdett,
egyik hajszálát az idő, a többit a gondok keserü-
sége őszitette meg, s végre is azon tapasztalásra
tett szert, hogy hatalmasabb hajfehéritő tinctura
aligha van annál, mintha az ember ötöd magával
kereset és kilátás nélkül kénytelen tengeni.

A jobb idők szerzeménye, mint magyar pénz,
szeme láttára lőn elégetve; maradéka pedig nap-
ról napra fogyásnak indult, valamint a remény és
hitének ama szilárdsága, mely szerint eddig azt
tartá: hogy az ég a becsületes és képesített küz-
dőket el nem hagyhatja.

Köztudomásu dolog egyébiránt, hogy a gon-
dok az almot is elűzik, s hogy az álmatlan éjsza-
kák véghetetlen tért nyujtanak a gondolatok
tömérdekségének, melyek közé a többi közt a
következők is vegyültek: hogy t. i. 1-ör szinte
lehetetlenség, miszerint oly ember tönkre menjen,
ki a gyakorlati tudományokban jártas, s azok
alkalmazásától sem irtózik, s 2-or hogy Magyar-
ország politikai egének akkori constellatiója
mellett legtanácsosabb leend a természet ölén és
emlőin a függetlenségnek azon fokát és nemét
választani ezentul életpályául, melyre a megszo-
rított körülmények még tért engednek. Fidibus
tehát a diplomából! Félre a joggal, melyet nyujt
és elő a gyakorlati és természettudományok
alkalmazásával és azon képességekkel, melyekkel
azon diploma valamikori megszerzése egyuttal
felruházott. Ha pedig a bátor lépés, mely a prak-
tikus tudóst távol tartá a közelebbi érintkezés-
től a ferde irányu emberekkel, sőt a természet
ölébe visszaterelte -— ha mondom egykor ezen
elszánt lépés sikerülni fog, ha a saját magát szám-

űzte orvos Önfentartási érdekeit uj pályáján biz-
tositotta, nkkor arra törekedjék, mikép gyüjtött
tapasztalatai alapján a kultura e terén nemcsak
saját maga, hanem hazája anyagi érdekeit is elő-
mozditsa. E czélra pedig vezetheti őt: az iroda-
lom és az élőszónak oktató hatása.

S ime ez uton keletkezett nemcsak a pesti
haszoukertészeti vállalat, hanem kertészeti s
egyéb gazdászati irományaim is, utóbb a haszon-
kertészeket képző gyakorlati tanintézetem Pesten.

Orvostársaim közt 1850-ben ujra megkezd-
vén az orvosi pályát, tán holtig megmaradt volna
kezdőnek a vén kezdő. — Orvosok rendes körül-
mények közt elegen vannak, s mivel alkalmuk
van kiképzésükre, vannak is köztök jobbaknál
jobbak: — holott rendszeresen és tudományosan
kiképzett gazdákra nagy szüksége volt akkoriban
e hazának, mely daczára annak, hogy egyenesen
földmivelésből élünk, mégis rendesen csak dilet-
tánsok által mivelteti anyaföldjét.

Ha akkoriban zsebem talán csak annyival is
birt volna, mint fejem, alkalmasint többet és job-
bat állitottam volna fel egy egyszerü fanövelde s
kertész-képezdénél.

Körülbelül tehát ilyenek voltak akkori éj-
szakáimnak, nem tudom már, gondolatai-e vagy
talán csak álmai? De tagadhatatlan, annyi igaz:
hogy a kijelölt pályának neki indultam.

Hogy voltak-e az uj pályának törése alkal-
mával még ezentul is álmatlan éjszakáim ? az ma-
radjon meg privát titkaim tárgyaként, de hogy
18 év alatt többször a siker örömei is meg voltak,
azt szivesen ki fogom utóbb mondani azért: hogy
minden becsületes utánam és mellettem küzdő tár-
sam vigasztalására és felbátoritására szolgáljon.

S ime igy lőn elvetve az Orsz. Magy. Gazd.
Egyesület budai intézetének magva a Rákos ho-
mokjában 1853-ban a pesti fanöveidében, s habár
szükebb körülmények alatt, s csupán csak a ha-
szon-kertészet szükebb terére szorítkozva, mégis
rövid idő alatt virágzásnak indult a képezde ;
tanítványainak száma több izben meghaladta a
30-at a sok ambuláns és praeparandistákon kivül.

íly virágzásában magára vonta utóbb az inté-
zet a magas kormány figyelmét, és részesült, sőt
jelenleg is részesül annak tettleges támogatásában.

1860-ban pedig átvette azt az Orsz. Magy.
Gazd. Egyesület, legalább tért nyitván már most
nemcsak gyűjteményes és minta-szölleiben a szöl-
lészet gyakorlati megtanulására, hanem felszerelt
gellérthegyi pinczéjében az okszerű és rendszeres
borkezelésre is, azaz oly mesterségre, melynek
megtanulására Magyarországon eddig csak budai
intézetünk nyujt alkalmat.

De minthogy hosszu a tél, s minthogy a ta-
nár maga is rendesen tanitva tanul, tágul folyto-
nosan intézetünk ismeretterjesztés} köre, mai nap
már a váltó-gazdaság elvei, fogásai és gyakorlati
alkalmazására is kiterjeszkedvén ; mire a 32 hold-
nyi kísérleti tér, ha nem is nagyban, de kicsiny-
ben igen is elég alkalmat nyujt.

Kérdés már most: hogy van-e az intézetnek
látszatja az életben, hoz-e kamatokat?

Hoz bizony! — Nem ugyan pénzben, mert
fentartása az Orsz. Magy. Gazd. Egyesületnek
szinte még pénzbeli áldozatával is jár, — vala-
mint pénzbeli áldozattal jár bárminemű más inté-
zet is, egyetemünktől kezdve egész le a legutolsó
falusi vagy pusztai iskoláig; de szellemi kamatait
szépen meghozza a szakképzettség terén. Fekete
József egyetemi botanikus, kertünk kiváló tehet-
ségü kertésze, intézetünkben vetette meg szép ké-
pességei alapját; Kern Emil, Ő Felsége a sze-
rencsétlen mexikói császár pinczemestere Lacroma
szigetén, tanitványunk Kirschner András Kalo-
csán, Sváby János Békés-Csabán, ZsofFa Ferencz
Szabadkán; Klementis Kornél Pilisen stb. müköd-
nek mint jó hirü egyesületi, községi vagy kerületi
kertészek; Gyermán Ferencz, Szücs Alajos, Szilá-
gyi János, Illés Hugo, Mudi Ferencz, Kranyik
András és sok mások urasági kertekben tanuskod-
nak arról, hogy a magyar izlés és ügyesség dolgá-
ban szinte annyit ér, és érhet mint a külföld ta-
nitványai, s tanuskodnak arról is: hogyamagyar
nyert anyag nem az utolsó, hajó gyárba kerül; —
hogy valamennyi tuskóból nem sikerül Apollót
faragni, az magától értetődik.

Az intézet az idén augusztus hó 9-én fogja
megtartani nyilvános próbatétét, az Orsz. Magy.
Gazd. Egyesület budai szöllő-iskolűjában délu-
táni 4 óra tájban, s annál jobban fog örülni, minél
több szakember s vendég fogja jelenlétével meg-
tisztelni.

Szülők pedig, kik fiaikat a jövő szeptember-
ben kezdődő kursusra az intézetbe adni szándé-

koznak, s a felvétel közelebbi feltételeiről értesi-
tést venni kívánnának, sziveskedjenek a programm
megküldése végett az alulirthoz, mint intézet igaz-
gatójához, bérmentes levelekben fordulni.

Entz Ferencz.

Az ausztráliai vadak életéből.
(Eredeti közlés.)

(Vége.)

Táplálkozásuk is vad emberekhez való. Leg-
főbb s legkedvenczebb eledeleik az oppossum és
veluby, kánguru-nemü kis zsebes-állatok, melyek
magok is iszonyu büdösek, s tőlük a vele élők is
szintoly szagot kapnak; e bűz eredetileg egy
fa-levél (az apel-tree levelének) szaga, melylyel
az oppossum él s mélyt harmadsorban még az embe-
ren is megérzik. Eszik a kánguru és ausztráliai
medve (native-bear, benszülött m.) húsát is, és —
főkép az öregebbek köztök — mindenféle kigyó-
kat, még a mérgeseket sem véve ki. A madarak
közül szeretik a vadréczét és a kakadukat. A
guanó gyík, mely a kígyóknak nagy ellenséges
maga is roppant mérges harapással bir, rendkivül
szagos zsirt ad nekik, melylyel csuzt, sebeket,
fekélyeket stb. gyógyítanak. Enni való zsirjokat
egy patkány-nemü kövér kis állat a beüicut adja.
Növényvilágból kedves eledelök a kukoricza,
melynek körülbelül 100 külön fajtája van Ausz-
tráliában, továbbá az arrow-root (nyílgyökér)
nevü igen tápláló lisztes gyökér, mely itt vadán
terem. Kedvencz italuk a rhum s átalában a
pálinka minden alakjában, és szintoly kedves nekik
a dohány, melyet rágnak is, füstölnek is; mert ép
oly jól tudnak bagózni is, pipázni is — mint a mi
czigányaink, kikhez vándorló élőtökben is hason-
litnak. Ha lakhelyet változtatnak, magokkal viszik
mindenöket, a gazda a hátán visz mindig 5—6
oppossumot, mert a nélkül nem lehet hagyni a
házat (ház ugyan nincs!) s igy utaznak erdőről
erdőre.

A bushmeneknek tulajdonképi, azaz vala-
mennyire kiképzett, vallásfogalmaik nincsenek. A
keresztyénség, mint emiitők, eljutott egy részök-
hez, de sokan közülök most is eredeti állapotuk-
ban vannak. Istenről nem igen tudnak, de az
Ördögtől nagyon félnek. A tüzet s az égi testek
közül a holdat imádásig szeretik, a nélkül, hogy
tulajdonkép vagy szertartásokkal imádnák; ellen-
ben a mennydörgéstől irtóztatón félnek.

De ha tulajdonképi vallásos szertartásaik nin-
csenek is, vannak azokkal rokonos cselekvényeik,
pl. a házasságkötésnél, halottak temetésénél stb.
melyekről dr. Kempf élethű leirása szerint érde-
kes lesz egyetmást közlenünk.

A lakadalom oly módon megy végbe, hogy
az ember csodálkozik, hogy van kedve akárme-
lyiknek is vőlegény és menyasszony szerepét ját-
szani benne. Egy nagy bush-fire (erdei tűz) körül
összegyül az egész tríbe (törzs), köztük a házasu-
landók is. A mindnyájoktól körülállott tűzön
oppossumot, kígyókat, s más állatokat sütnek,
melyeket aztán mindjárt meg is falatoznak. A
lakoma végén, az egészen anyaszült meztelen
menyasszony egy éles üvegdarabot (széttört üveg-
palaczkból) vesz a kezébe s a vőlegénynek előbb
vállán kezdve karjait lefelé, hosszában bemetszi
oly mélyen, hogy egy-két ujj is belefér a sebnyi-
lásba. Mindkét karon igy 8 — 8 vágást tesz,
azután a hátán végig 13-at, a mellén pedig hosz-
szában felülről lefelé jobbról is 7-et, balról is 7-et.
A műtét elvégződvén a menyasszony részéről,
most a vérben fördő vőlegény veszi az üvegdara-
bot s hasonló bizonyítványát adja menyasszonya
iránti szerelmének. Ha ez is megvan, addig visz-
szatartott orditozásaikat megeresztik s kiabálnak
és üvöltenek mint a farkasok s egyszersmind
ugrálnak és tanczolnak a tűz körül mindaddig,
mig a vérvesztés és kimerültség miatt össze nem
rogynak. Sebeiket nem szabad egyébbel gyógyit-
niok, mint hideg vizzel; marad is utánok nagy
vastag sebhely mindenütt.

A férj azután az asszonynyal Ugy bánik, mint
a kutyával; a nő egészen alárendelt helyzetben
Van» csaknem baromi tulajdona urának. Minden
munkát a nő végez, fat vág, tüzet rak, süt, mos,
— mig a blackfellow a hűvös árnyékban heverész.
Magok megmosdani ugyan nem szoktak soha,
testöket zsirral kenik be s a napon megszáritják;
nem is féaülködnek s azért oly boglyasok, mint a
széna. Bőrük fekete s a sok kenéstől kemény,
cserepesedéit; hajuk göndör, gyapjuszerü, durva.

Mikor házasságra lépnek, a férfi rendesen
16, a leány 12 éves. A hűtlenséget kegyetlenül
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büntetik meg: de a férjnek joga van nejét másnak
átadni, s e jogával a fehérek irányában él is,
kiknek egy kis dohányért vagy pálinkáért szive-
sen odaengedi feleségét.

Mint a lakadalmi, szintoly sajátságosak a
temetkezési szokások. Ha valaki meghal, pl. egy j
nő, a gyászoló fél, a férj, tomahawkjával össze-
vagdalja magának a fejét, vállát, nyakát, mig
patakokban csorog a vére s akkor elkezd farkas-
módra üvölteni. A hullát csak 24 óráig tartják
fenn, de addig egypsrezre sem hagyják el; akkor
3 láb mély gödröt ásnak, fenekére egy széles fa-
héjat, valamely gumy-fa, vagy vas-fa héját teszik
alól, arra fektetik a blanket-be burkolt hullát és
pedig hanyatt fektetve, de nem kinyujtóztatva,
hanem összekapcsolt karok- s felzsugorodott lá-
bakkal, a mint tudniillik rendesen feküdni s meg-
halni szoktak. A testre megint széles fahéjat
teritnek s arra vetik aztán a földet, de csak egy
lábnyi vastag réteget; a többi ürt pedig levágott
száraz és zöld faágakkal töltik meg. A mint a sír
be van födve, elkezd az egész gyászkiséret sza-
ladni s egy két mérföldig meg sem állanak. Egy
év eltelte előtt vissza sem szabad jő̂ ni a sírhoz,
de akkor ismét visszatérnek s ott ütik föl tanyá-
jukat. Gyászolás okáért kivált a nők kakadu-
tollakkal tarkázzák föl magukat.

Hordó-emelő eszköz.
A bor vagy sör lehúzása azzal a kénytelen-

seggel van összekötve, hogy a hordó hátulsó felét
meg kell emelni. Rendesen ugy szokták, hogy óva-
tosan emelik és rendre-rendre poczkot tesznek
alája. Bármily óvatos legyen azonban az emelés,
csaknem lehetetlen kikerülni, hogy a folyadék föl
ne zavarodjék s ezáltal egy része kárba ne menjen.
Már eddig is kisértgették segitni ezen, de a kisér-

Hordó-eméló eszköz.

let vagy igen drága volt, vagy nem elég tökéle-
tes. Eme képben itt egy uj hordó-emelő eszközt
ismertetünk meg, mely felől ugy vagyunk érte-
sülve, hogy olcsó és teljesen czélszerü, a mennyi-
ben minden megzavarodás nélkül emelhető általa
a hordó akármilyen állásba: ha Jetszik, csak há-
tulsó felét emeljük tetszés szerinti magasságra; ha
tetszik, egészen fölvesszük az ászokról. Ajánlja ez
eszközt azon körülmény, hogy könnyen mozdít-
ható egy részről a másra és az, hogy: gyerek is
működhetik vele jókora hordókon. Feltalálója
egy angol mérnök, Harlow Róbert; nálunk még
nem készitik, de Németországból megrendelhető a
Magdeburg mellett fekvő Buckauból, Schafter és
Budenberg gépgyárából. —i —

£ g y v e 1 e g.
** (Zürichből) felhívásokat küldenek szét a

nemzetközi béke-kongresszusra, mely szept. 9-én
nyilik meg Genfben. A fölhivás a kongresszus fő-
czéljáúl emliti, hogy a tagok minden országban,
minden rendelkezésükre álló eszközzel mozdítsák
elő a szabadság, a jog s béke fentartását Európá-
ban. Az aláirók között van Louis Blanc, Garibaldi,
Stuart Mill, Pr^vost, James Fazy, Herizen, Vogt
Károly, Hugo Victor.

** (Tolvajverseny a -párisi kiállitáson) Hat
párisi zsebmetsző fogadott hat londoni ellen, hogy
melyik társaság lop több órát egy nap alatt. Fo-
s-adtak pedg tiz darab 200frankos órában. Mun-
Illei y i«* vt*/*. u'*"**^ iv<p LUUII UJAI' ^©.7 r " " " * - * ' •

gadtak pedg tiz darab 200frankos órában. M
kához láttak és este a 6 angol zsákmánya 25

volt, ezek közt 8 ezüst, a párisiaké pedig 37 óra,
még pedig csupa arany. A párisi zsebmetszők
tehát fényes diadalt arattak.

** (Viktória királynő) gyászruhát rendelt
meg Lyonban ; azért nevezetes, mert halálfejek
lesznek rajta és szegélyén könyek. Legalább
10,000 frankba kerül."

** (Drága sürgönyök.) Az atlanti huzal hasz-
nálatáért az amerikai kormány hat hónap alatt
nem költött kevesebbet, mint 30,000 font sterlin-
get. Csak egy sürgönye a Párisban székelő ame-
rikai követhez, Bi«-elow urhoz, 17 ezer font ster-
lingbe került.

** (Konstantinápolyból) e hó 2-ról jelentik,
hogy ott borzasztó tűzvész volt, mely alkalommal
a pénzügyminiszterium épülete sok fontos okmány-
nyal együtt a lángok martaléka lőn.

** (Az indus háboru.) Az egyesült státusok
nyugati és többi részei közt a vasuti egybekötte-
tést létrehozandó, szükséges volt Amerikának vad
állapotban levő részeit is vasuti hálózat által
érinteni. Ezen részekben az indusok mindeddig
nem voltak háborgatva és tetszésök szerint ta-
nyáztak és vadásztak. — Az indusok ezen vas- és
országutak által utolsó menhelyökből is kiüzet-
nek, minek meggátlására fegyvert ragadtak. —
Itt tehát egy borzasztó embertelen háboru van
kezdetben, mely kölcsönös kegyetlenséggel foly-
tattatik és melynek czélja mindkét részről az
ellenség kiirtása. — Kétségtelen, hogy e háboru
az indusok végpusztulásával fog végződni, azon-
ban az indusok önvédelme sokáig fog tartani,
különösen azon oknál fogva, miszerint az indu-
sok nemcsak nyilakkal vannak felfegyverkezve,
hanem az „Indián Agents"-ok által, kik haszon-
leső amerikai kereskedők, jó lőfegyverek és revol-
verek birtokába jutottak. — A M . Zeitung new-
yorki levelezője az indus háboru jelen állásáról
következőleg ir: ,,A Tongue folyónál, nem messze
a Smith erősségtől, körülbelől 10-—15,000 lőfegy-
verrel ellátott indus a Sivux Chevennes és Arrapa
hős törzséből fekszik táborban. — Ezen kivül szá-
mos indus törzsek lesik az alkalmat ezekkel egye-
sülhetni és az amerikai státusokkal nyilt harczra
lépni. Az indusok nemcsak jó lőfegyverrel birnak,
hanem mindegyik egy kis ponin lovagol, mi által
az amerikai gyalogságnak működése rendkivül
meg van nehezítve. — Az utazás vagy kereskedés
e vidékekben majdnem lehetetlenné vált s na-
ponta hallani kirabolt vasutivonatok, scalpiro-
zott vasutihivatalnokok, kirabolt és legyilkolt
utazó csapatok és több effélékről. — Sherman tá-
bornok egyseregélére állott s azt igéri, hogy 14
nap alatt az indusokat minden állásaikból ki-
üzendi s a vasuti egybeköttetéseket helyreal-
litja. Valóban nagy igéret, különösen miután a
desertio az amerikai sergek közt annyira lábra
kapott, hogy egy lovasezredből (mely 1300 lovas-
ból áll), 300 ember lovastól, mindenestül nyolcz-
napi masirozás alatt eltünt." („Honvéd.")

— (Az északamerikai Egyesült-Államokban)
1704-ben jelent meg az első hírlap „The Boston
news Letter". — 1834-ben csupán vallási tár-
gyu folyóirat 56 jelent meg, 28,000 előfizető-
vel. — 1841-ben a brit sajtó Alsó-Canadában
hetenkint 29,000, — a franczia 8000 lapszá-
mot bocsátott ki. Felső-Canadában volt ugyan-
akkor 28 hírlap, Newfoundkndban 9, Bermuda
és Bahama szigeteken két hírlap. Brit-Guineá-
ban négy hírlap jött ki, a francziaban egy, Ba-
hiában kettő és Rio-Janeiroban nyolcz, vala-
mint Buenos-Ayresban is, egyikök angol nyel-
ven. Jamaikában kilencz, Barbadosban hatheti-
lap, kettejét a szines lakosság alapitotta s or-
gánumául tekinthető. Üj-Skotiában 1751-ben első-
ben a „The Halif'jx Gazette" hirlap jelent meg.
Most nagyítás nélkül felvehetni, hogy az Egye-
sült-államokban évenkint 200 millió hirlapszám
jő forgalomba. — Közli Sz. J.

** (Világ-statistika.) A legujabb statistika
szerint ki van számitva, hogy a föld lakossága
1200 millióról 1300-ra emelkedett. A halottak
száma kerek számban évenként 2 millió, naponként
87,000, óránként 3600, és perczenként 60, úgyhogy
minden másodpercz egy-egy lelket visz az örök-
kévalóságba. —- Másrészről ellenben a születés
számosabb, mint az enyészet, mert mig egy percz
alatt 60 lélek huny el, ugyanazon idő alatt 70 uj
Mek ölt testet. A föld népessége tehát perczen-
ként 10, óránként 600, naponként 14,400, havon-
ként 432,000 és évenként 157,680,000 emberrel
szaporodik. E számitás szerint a földgömb népes-
sége tiz év mulva több, miut két akkura lesz.
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irodalom és művészet.
= (Iskolai értesitvények.) Közelebbről ismét

több rendbeli iskolai tudósitványt kaptunk, me-
lyekről örömmel teszünk emlitést. Legfigyelemre-
méltóbb közöttük a pozsonyi kir. kath. fögymna-
siicm értesitvénye, melynek homlokán érdekes
nyelvtörténeti értekezéssel találkozunk, Szarvas
Gábor tanártól. Az értekezés czime „Magyarta-
lanságok" s üdvös czélja az irodalmunkban kivált-
kép a napi sajtó mohó sietsége által lábrakapott
s nyelvünk eredeti tisztaságát veszélyesen fenye-
gető magyartalan szólamok és szókötés pellen-
gérre állitása. Az értekező sok igazat mond, nagy
bátorsággal s következetességgel, a mellett a ré-
gibb nyelv-termékekből meritett alapossággal
mondja el nézeteit. Óhajtandó VOIDS, hogy e ta-
nuság értekezés valamelyik nagyobb lap tárczá-
jába is fölvétetvén, átalánosan ismeretessé váljék;
ha egyéb nem, hasznos eszmecsere támadhatna
belőle. Az értesitvény többi tartalma az iskola
mult évi állását, a tanárok és tanulók számát, a
tanrendszert stb. terjeszti elő. A nyolcz osztály-
ban volt összesen 478 tanuló; 13 rendes és 4 mel-
léktanár alatt. — A többi, eddigelé beküldött
tudósitvány im itt következik: O-Kanizsa kir.
szabadalmas mezőváros r.-kath. nyilv. elemi főta-
noda, valamint az ottani leánytanoda összes nö-
vendékeinek név- és érdemsorozata. — Zenta kir.
szab. város négy osztályu elemi főtanodája, ugy-
szintén a kétosztályu leánytanoda, valamint a
külvárosi al-elemi iskolák növendékeinek név- és
érdemsorozata. — Értesitvény a losonczi ág. hitv.
evane. négyosztályu algymnasiumról, melyben
összesen 5 tanár működött, s a négy osztályban
54 tanuló, az előkészitő osztályban 17 tanuló
nyert oktatást.

— (A „Honvéd1') czimü magyar katonai lap
első száma megjelent. Szerkeszti több szakfértí
közreműködésével gr. Bethlen Olivér honvéd alez-
redes. Az első szám változatos tartalmu, s ügye-
sen van összeállitva. A lapot a szerkesztőség pro-
grammszerü nyilatkozata nyitja meg, melyben fej-
tegeti, hogy a katona szent kötelessége a hazát,
királyt és alkotmányt minden megtáaadás ellen
védeni, a győzelmet a hadtudomány, fegyelem és
lelkesedés biztositja s e tényezők előmozdítására
fog törekedni a „Honvéd." Törekedik erre pedig
ugy, hogy a honvédelem szervezését oly alapon
inditványozza, mely fellelkesitse a katonákat, s a
hadi tudományt rendszerezve, egybefüggő lánczo-
latban fogja ismertetni. E nyilatkozat után az
első számban értekezést találunk az ausztriai had-
seregről, továbbá a különböző fegyvernemek is-
mertetését, a tárczában a komáromi ostrom egy
részlete, 8 az aradi gyásznapok leirását s külön-
féle a honvéd ügyre vonatkozó közleményeket.
Ára a lapnak az aug.—deczemberi folyamra 2 frt.
50 kr. Kiadja Heckenast.

** („Prjtel Lidu," „Népbarát") czimü tót lap
indult meg Pesten Jeszenszky László szerkesztése
mellett, mely a felvidéki lakosság érdekeit minden
tekintetben akarja védeni, a mint a programm
mondja: a pánszláv agitatiót, tehetsége szerint
egyensúlyozni.

** (Ungváron uj lap) jelent meg orosz nyel-
ven. Czime : „Világ1', szerkeszti Ihnutkó György
gymnasiumi tanár.

= (Potemkin Ödön) mint szerző és Lauft'er
mint kiadó előfizetést hirdetnek „Az 1849-ik évi
magyar hadsereg feloszlásának okai, az aradi és
temesvári táborozással" czimü munkára. A mű
szept, közepén fog megjelenni 10—12 iv tarta-
lommal. Elöfizetési ára 1 ft. 50 kr.

** (Páriz-Pápay) magyar-deák, deák-magyar
szótárát, az ujabb magyar nyelv szellemében Kas-
sav Adolf által átdolgozva, Poldini Ede ki fogja
adni. A nagy mü füzetekben jelen meg s az előfi-
zetés ugy történik, hogy az egyik füzet átvételénél
mindig a következő lesz fizetendő. Egy fűzet ára
1 frt o.é. A müvet Poldini ur nyomdájában (Pest,
uri utcza, b". sz. a.) rendelhetni meg.

Egyház és iskola.
** (ÖFelsége) jóváhagyása folytán a kultusz-

miniszterium 300 ftot utalványozott a Zemplén-
megyében fekvő Bors helység helv. hitv. egyház
leégett épületeire.

•* (A vallás- és közoktatás-minisztérium) 800
forintot utalványozott azon czélból, hogy az egye-
temi orvostanári testület egy tagja Párisba kül-
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dessék a műszerek és kórházak tanulmányozás.*
végett. A választás Kovács Józsefre esett.

** (A pesti föreáltanodában) a jövő tanév
okt. l-jén kezdődik; beiratások szept. 28., 29. és
30-án; beiratási dij 3 ft. 15 kr., félévi tandij 5 ft
25 kr. Egyuttal figyelmeztetnek a t. cz. szülők,
nevelők, élelmezők: hogy növendékeikre vagy a
szálláson levő tanulókra tanodalátogatás tekinte-
tében szigoruan ügyeljenek fel; minthogy a fel-
sőbb helyen kelt tanodái törvények értelmében
nyolcz napig tartó be nem jelentett s igazolatlan
elmaradás a tanulónak az intézetbőli kizárását
vonja maga után. — Ugyanezen törvények azt is
rendelik: hogy a tanulónak szállást fogadni vagy
változtatni az igazgató beleegyezése nélkül nem
szabad; ellenben ha a tanuló, erkölcsiségére rosz
befolyást gyakorolható szálláson van, azt az igaz-
gatóság rendeletére tüstént el kell hagynia: enge-
detlenség esetében a tanodából kitiltandó levén.
A magántanulók tartoznak magokat kellő igazol-
ványaik előmutatása mellett legkésőbb okt. 7-ig
bejegyeztetni. Be nem jegyzett tanuló, az eddig
érvényben levő szabályok értelmében, nem bo-
csáttathatik a félévenkint megtartandó magán-
vizsgálatokra. — Az igazgatóság.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (Magyar hitelbank.) A magyar miniszte-

rium által revideált alapszabályok, mint „D — e"
irja, az alapitó consortium részéről elfogadtattak,
s a legközelebbi napokban várható a legmagasabb
szentesítés, mely után rögtön életbe fog lépni a
vállalat. Az eddig megállapitott programm sze-
rint a folyó hét végén már kitüzetik az aláirás 3
millió forintig és pedig mint mondják aug. 18 ,19.
és 21-re. Minthogy az alapszabályok szerint a vál-
lalat kiválólag magyar jellegü lesz, az aláirás leg-
inkább Pesten fog eszközöltetni, Bécsben pedig
csak bizottmányilag.

** (A Bécsben rendezendő) iparkiállitás véd-
nökévé liudolf koronaherczeget kérték föl, mibe
király Ö Felsége beleegyezett.

•f (Buda-város) aug. 5-én tartott közgyülé-
sén Ország Sándor tanácsnok részletes javaslatot
terjesztett elő, miképen lehetne a korcsmáltatási
haszonvételből folyó jövedelmet megasabbra
emelni. Kimutatja, hogy Buda-város ebbeli jövedel-
mei az utolsó 3 év alatt csak 1100 ftra mentek,
mig Aradon ugyanezen jövedéki ág 29,151 ftot,
Szathmárott 10,800 frtot, Debreczenben pedig
29,886 frtot jövedelmezett. A közhelyesléssel foga-
dott inditvány egy bizottságnak adatott ki, mely
ebbeli javaslatát az oktober havában ülésező köz-
gyülés elé fogja terjeszteni, hogy a haszonbéri
rendszer jövő évre már e szerint alkalmaztassák.

** (Az aradi csizmadia-ezéh) folyamodása
folytán határozat hozatott az aradmegyei bizottm.
o-yülés által, hogy egyformaság s a lakosság és
iparosok könnyitése tekintetéből megengedtetik,
miszerint az országos vásárok, az egész megyében,
vasárnapi napokban délután az istenitisztelet után
kezdetüket vehetik.

** (Tordán részvényes bőrgyár) létesítésére
felhivást bocsátottak közre. A részvénytőke
200,000 ftra van szabva, miből előleg csak 60,000
ft.lesz befizetendő, és pedig 150 db egész 200 ftos,
és 200 db 100 ftos részvény utján. Az alapitók azt
reménylik, hogy képesek lesznek nemcsak Erdély-
nek, mely jelenleg nyers bőröket visz ki, melyeket
feldolgozva sokkal magasabb árakon ismét bevisz,
hanem Oláhországnak szükségleteit is fedezni, s
ezért méltán jó nyereményre számítanak s Ígérnek
a részvényeseknek.

Közlekedés.
J (A magyar északi vaspályán) a pest-hat-

van-tarjáni irányban auguszt. 10-től kezdve kivé-
tel nélkül minden czikk az első vitelárra nézve
fennálló tétel szerint (156/ioo kr- mázsája mérföl-
denkint) fog szállittatni, még pedig agió-pótlék
nélkül. Az igazgató-tanács ezenkivül a 240 sze-
kérből álló parkot, 100 ujabb födött terhes sze-
kérrel határozta bővíteni, s erre nézve egy tekin-
télyes gyárral szerződött is már, melyek apránkint
4 hó mulva fognak a társasághoz szállitattni. Ezek
megérkeztéig a nélkülözhető társzekereket (szén-
és fogatszekeret) alkalmatositják a szükséges szál-
lításokra s ez intézkedés annál üdvösebbnek mutat-
kozik, miután máris nagy terményösezegeket je-
lentettek be szállitás végett.
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Mi ujság?
— (Gödöllőről) a következő tudósitást vesz-

szük: „A kastély teljes átalakításán igen erélyesen
dolgoznak; a munkálatokat Kirschner udvari épi-
tész vezeti, ki annyival is inkább siet, mindennel
készen lenni három hét lefolyása alatt, minthogy
akkor a fels. királyi pár huzamosabb ideig szán-
dékozik itt tartózkodni.

Már kivülről is feltűnik a jelentékeny szépü-
lés; a korábban zsindelylyel fedett két nagy és
négy kicsiny kupola fényes horganyfedelet kapott.
A főbejárat, melyen nagyon meglátszott az idő
foga, ámbár az ejtett sebeket részben elfödték a
felkúszó folyondárindák, — megint visszanyerte
teljes fényben korábbi arany- és márványékit-
ményeit.

A két oldalról felvezető uj főlépcső szellős
előcsarnokba vezet, melynek rokkoko-ékitményei
kellemes benyomást tesznek a szemre; innen egy
nagy előtermen, az épen a főbejárat fölött fekvő
díszterembe jutunk. Mindkét terem diszitményei
mult századi modorban vannak tartva s azon
időre emlékeztetnek, melyben a kastély épült. A
díszteremtől jobbra vannak a királyné termei::
egy társalgó-, iró- és öltöző-szoba, valamennyi
uj szőnyegekkel bevonva 8 sötétbarna diófa-
butorokkal berendezve. A hálószobát, melyben
Mária Terézia több éjet töltött, ez uralkodónőnek
arczképe disziti; nem kevésbbé szép azonban a
királyné ágya is. Képzeljen magának az olvasó-
egy gyönyörü faragványokkal ellátott, tiszta
renaissance-modorban készült mesterművet, mely
a londoni világkiállitáson is e nemben a legszebb-
bútordarab volt, s akkor lehet némi megközelítő
fogalma ez ágy szépségéről. A hálóteremből kis
csigalépcső vezet a királyné földszinti lakosztá-
lyába, mely három kis szalonból áll. A falakat
fatáblázat és selyemszőnyegek boritják; az ajtók,
és ablakok kúszónövényektől benőtt verandára
nyilnak.

A díszteremtől balra van a király 5 szobájaí
társalgó-, dolgozó- és hálószoba, a két utolsó a
szolgálattevő hadsegédek számára van berendezve*
A bútorzat e szobákban átalán egyszerü és feltü-
nést nem okoz, itt is, valamint a császárné ter-
meiben diófa képezi a bútoranyagot, csakhogy e
diófa páratlan szépségü metszetekkel van ellátva..
A főépületből kinyiló szárnyakban vannak a ki-
rályi gyermekek lakosztályai, balra a koronaörö-
kös, jobbra Gizella főherczegnő szobái, ezenkivül
a kiséret és szolgálattevő személyzet számára be-
rendezett szobák, számszerint mintegy 120.

A park szépségeiről nem is szólok, hisz azok
eléggé ismeretesek s csak még annyit emlitek
fel, hogy itt is mindent elkövetnek az elhanyago-
lás folytán magasra nőtt gyom kiirtására, hogy a
kert megint régi fényében hajolhassa el látoga-
tóit. Egy nagyobbszerü üvegházon szorgalmasan
dolgoznak."

** (Királyné Ó Felsége) 300 forintot aján-
dékozott Kisfaludy Sándor sirszobrára.

** (Abdul-Aziz szultán) auguszt. 3-kán déli
12 órakor von bucsut a magyar korona területé-
től s lépte át vazalltartományai határát. Másfél
órával előbb azon tiszteletben részesültek az őt
kisért küldöttségek, hogy bucsu-kihallgatáson
fogadtattak. Külön kihallgatáson búcsúztak el a
magyar miniszterium küldöttei, Mikó gr. minisz-
ter s Fackh miniszteri tanácsos. Roman küldött-
ség is érkezett a szultánt Károly fej edelem nevé-
ben üdvözlendő s őt további utjában kisérendő.
A szultán egész utazása alatt nem távozott kabin-
jából.

** (A közlekedési miniszternél,) mikor a szul-
tánt a határszélig kisérte, tisztelgett Bonnaz
Csanádi püspök s egy orsovai küldöttség; este
fáklyásmenettel tisztelte meg őt Orsova lakossága.

** (A török császár) 12,000 forinttal ajándé-
kozta meg ama három hajó személyzetét, melyek
őt és kíséretét szállitották.

** (Az amnestia,) mely a koronázás alkalmá-
val Magyarország és társországai számára kihir-
dettetett, Horvátország és Slavonia részére nem,
birt érvénynyel. Legujabb hirek szerint azonban
ez amnestiát egy julius 25-kén kelt kibocsátvány
ez országokra is kiterjesztette.

^ ** (Az egyezkedési eljárást) Erdélyre nézv©
a pénzügyminiszter aug. l-töl kezdve megszün-
tette.

** (Német és franczia lapok) szerint Kossuth
nem fogadja el a váczi követséget.

Melléklet a Vasárnapi Ujság 32-ik számához 1867.
** (Perczel Mór fogadtatása) Bonyhádon,

szülőhelyén, kiválólag nagyszerü volt. A vidék
népe is talpra állt, annyira, hogy a jelenvoltak
összes számát 10,000-re tehetni. Szerbek, néme-
tek számosan vettek részt a tisztelgésben; lovas
bandérium robogott előtte; a 76 éves agg Borbély
József, bonyhádi ref. lelkész fogadá üdvözlő be-
széddel, este átalános kivilágítás; másnap tiszteleg-
tek a vidéki birtokosok, előljárók s minden fele-
kezet papjai.

** (A pénzügyi bizottság tagjai) f. hó 7-én
utaztak Bécsbe.

** (A pénzügyminiszterium) egy figyelmez-
tetést bocsátott ki az adóhátralék befizetése iránt,
hozzátevén, hogy miután az aratás bevégzödött,
miután az illetők meg is voltak intve már: a nem-
fizetőkkel szemben a szokott kényszerítő eszkö-
zök fognak alkalmazásba vétetni, u. m. zálogolás,
foglalás, árverezés.

** (A népszinház pénztára) e napokban 2000
frttal szaporodott. Ugyanis még 1861-ben Molnár
előadást rendezett a szerb nemz. szinház javára.
Erre viszonzásul egy szerb kerület — a kikindai
— 2009 frtot ajánlott meg a népszínházra. Köz-
bejött mostoha körülmények folytán az ügy addig
huzódott, hogy a népszínházát bezárták. Most
azonban az igazgató és a fáradhatlan bizottmány
utána láttak az ügynek és pedig sikerrel.

** (Az aradi dalár-ünnepre) a helybeli da-
lárdák tagjai pénteken utaztak el. E napon este
9 órakor Áradon a megérkezett dalárok ünnepé-
lyes fogadása. Másnap, szombaton, összpróba;

. vasárnap az aradi dalárda zászlójának fölavatása,
aztán ünnepélyes menet a városligetbe, délben
diszlakoma, 6 órakor közös dalár-előadás s dal-
verseny a Tökölyi-téren. Végül hétfőn van a köz-
gyülés, nagy hangverseny s este fényes táncz-
estély.

** (A debreczeni honvédemlék) leleplezése
ünnepélyén jelen voltak: Gáspár András tábor-
nok, a 75 éves Bobics ezredes, Pongrácz István
táborkari főnök, Mezey Károly huszár ezredes,
Elek Ferencz, Kökényesey Szaniszló és Lukács

Adakozások Pákh Albert sírem-
lékére.

XIX. közlés. A „Vasárnapi Ujság" szerkesz-
tőségéhez beküldettek:

Bonyhai Benjámin gyűjtése: {Gyulán: Bonyhai Benj.
2 ft. Id. Hoffman Mihály 1 ft. Bodoky 1 ft. Kertay 1 ft.

| Krasochyill J. 1 ft. Ferentzy Alajos 1 ft. ührányi László 1
j ft. — Mező-Berényben: Jeszenszky Károly 50 kr. Szlujka
| János 25 kr. Zsigmond György 30 kr. Gonnany 10 kr.

Megélek Bertalan 50 kr. Márton F. 40 kr. Turi Dániel 40
kr. Szentandrási István 20 kr. Petz Gyula 40 kr. D. A. 50
kr. Pollák J. 30 kr. Lőwerben 20 kr. Bihaly Ignácz 20 kr.
Kurlander Antal 20 kr. Adolf Steiner 20 kr. Zigury 10 kr.

j Dr. L. F. 1 ft. Kopányi József 10 kr. Haty Károly 40 kr.
j M.-Berény község 1 ft.) ossz 15 ft 25 kr. — Komáromból
| Czike Zsigmond 30 kr. — Kultsorról Lányi Lajos 20 kr.

— Dancsházáról Kelemen Mihály 20 kr. — Bicskéről
Party József 70 kr. — Eszenyből Szabó József 10 kr.
Sárospatakról Finkey Pál 30 kr. — Árva -Váraljáról Schmidt
János 20 kr. — Monoszlóról Csekó Ferencz 20 kr. — Pest-
ről Csuka Mihály 1 ft. 30 kr. — Salzburgból Forray Géza
1 ft. — Debreczenből Lobmayer Mátyás egy bajor tallér.
— Jász-Árokszállásról Bolgár Emil gyűjtése: (Bolgár Emil
20 kr. Nagy Sándor 20 kr. Klinger János 20 kr. Gu-
lyás Béla 10 kr. Móczár Ignácz 10 kr. Hottky 30 kr.
Móczár Ferencz 20 kr. Hangya József 17 kr. Móczár Jó-
zsef 20 kr. Ferenczy János 20 kr. Schweiger Sámuel
20 kr. Maldrik Alajos 20 kr. Zsitnyánszki Pál 30 kr.
Móczár Alajos 30 kr. Leitersdorfer Fülöp 20 kr. Hábor
János 10 kr. Csikós Balázs 20 kr. Kormos József 20 kr.
Stipula László 20 kr. Kroh Alb. 20 kr. Bernáth Ign. 50 kr.
Schweiger Máty.őOkr. Görbe Józs. 10 kr.) ossz. 5 ft 7 kr.

A XIX-ik közlés összege 24 ft. 81 kr. és egy
db. bajor tallér.

Az /—XVIII-ik közléssel együtt begyült ed-
dig összesen 1106 ft. 77 kr., 6 db; ezüst huszas
és egy db. bajor tallér.

Nemzeti szinház.
Péntek, aug. 2. „Eszter és David." Franczia vigjáték 2

felv. — és tánczok.
Szombat, aug. 3. „Álarczot bál.u Opera 3 felv. Zenéjét

szerz. Verdi. Ez este két főszerepet két ujonnan szerződte-
tett fiatal énekesnő: Neszveda Anna és Humán Olga, a
nemz. szinház képezde végzett tagjai, énekelték. Mind-
kettő szép reményekre jogosító tehetség, s Neszveda An-
nának játékáról is elismeréssel kell szólanunk.

Vasárnap, aug. 4. „Mátyás deák." Eredeti népsz. 4 felv.
5 felv. Irt* Moh-

SAKKJÁTÉK.
402-dik sz. f. — Z a g y v a I m r é t ő l ,

(Debreczenben).
Sötét.

d e f g
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre raatot mond.

ezámos jelese a szabadságharcznak.
** (Tolnamegye) a koronázási banderialisták

által viselt ruhákat a nemzeti színháznak ajándé-
kozta.

** (A ferenczvárosi templomépitésre) a belga
királyné 535, a modenai herczeg 100 frtot aján-
dékoztak.

** (Haynald Lajos) kalocsai érseket nagy-
szebeni volt hivei a napokban kegyeletük jeléül
fényes albummal tisztelték meg.

** (Arvamegyében) Stephanides Henrik mi-
niszt. tanácsost ujból megválasztották követté.

— (Adorján Boldizsár f) Közelebbről érte-
sültünk Adorján Boldizsár haláláról, ki f. évi júl.
13-kán, élte 48-ik évében, mult ki. Adorján a
Vorösmarty-Bajza kor egyik tehetséges fiatal
költője volt, Jki nem sokat, de izléssel irt. Barát

A 396-dik számu feladvány megfejtése.
(Klett Fülöptől, Stuttgartban.)

Világos. Sötét.
1. Ba5-a3 Kd4-e5

' 2. Bc3-c5f Ke5-d6:
8. Ba3—e3 f4~e3:
4. Bc5—eö Fg3-e5:
5. Fb2—aSfmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
Pesten: Rakovszky Aladár. — A pesti sakk-kör.

Kedd, aug. 6. „Szevillai borbély." Opera 2 felv. Zenéjét
szerz. Rossini.

Szerda, aug. 7. „IF. Henrik." Dráma 5 felv. Irta
Shakespeare; ford. Egressy G.

Csütörtök, aug. 8. „Ördög Robert." Opera 5 felv. Ze-
néjét szerz. Meyerbeer.

Szerkesztői mondanivaló.
H. V. K. Készséggel elismerjük, hogy az illető

adakozó ur neve (s hihetőleg több is) hibásan irva, jelent
meg a kimutatásban; hanem ez „ujra-keresztelésben" va-
lóban nem érhet minket a vád, miután a hozzánk érkező
iveken igen gyakran oly hyeroglyph-szerü vonásokkal
vannak följegyezve a nevek, hogy sejteni igen, de helyesen
elolvasni — a rejtélyes kéziratok kibetüzésében leggya-
korlottabb szem sem képes

— Kolozsvár. K. J A rég várt küldemény megérke-
zése nagy hálára kötelezett. A másik igéret teljesitését is
kérjük. Nagybecsü gyűjteményeiből minden közlemény
egy-egy igaz-gyöngy-

— Sz.-Zalakna. G. M Reméljük, a magán levél is

A 397-dik számu feladvány megfejtése.
(Gold Samutól, Osztopán.)

Világos. gőtét.
1. Bdö—d8f Fhö—e8
2. V e l - h l . . . . . . . . JBg2-c2A)B)
3- Vhl—d5 tetsz. szer.
4. Vdö-f7tmat.

Világos. A) Sötét.
2 g ö - g 4
3. Vhl—h4: tetsz. sz.
4. Vh4 —fö-j-mat.

Világos. B) Sötét.
2. . . . . . . Hh4-f6:
3. Vhl—h8f Kf8—e7
4. Vh8-e8:fmat.

Helyesen fejtetfék meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Pesten: Rakovszky Aladár. — Mátra-Verebélyen: Kohn
David. — Jolsván: Clementisz Ágost és Czikornyai Dani.
— Vizearétken: Terray Pál. — A pesti sakk-kör

y

Égerszög. Sz. I A lapokat Pelsőczre rendeltük.
— Barátom halálára. Az ily rimekkel, vissza—

i s z s z a < messze — epeszsze, találtad — kívántad, ma már

f Í ^ ered?tiség-

ság* költészetünk első rendű hőseivel, még ismer- I , , „. , . , ,,.- . . - - u•„KV.,5 fotfo „ „ „ J . „• ^ . . . T T . ' 6 ° " megérkezett. Figyelmeztetjük mult számunk nyilt postá-
tebbé tette nevét, mint müvei. Vörösmarty, Petőfi j á r * m e , áuUhA t előfizetőinkhez szólott.
stb. szép költeményeket irtak hozzá. A forradalom
óta azonban hallgatott; hosszas sorvasztó betegség
emésztette életét. Neje Lemouton Emilia, ki
Shakespeare néhány müvét forditotta és adta ki.
Az elhunyt költő a gortva-kisfaludi sírboltban
tétetett örök nyugalomra. Beke poraira!

— (Halálozások.) Kassán Ujházi, volt hon-
védszázados elhunyt. — Korény Sámuel, a rima-
murányvölgyi vasműtársulatnak nyugalmazott és
30 éven át volt bányagondnoka, f. hó 4-én életé-

— Fogoly. Kiadót a terjedelmes münek nem sikerül-
vén szereznünk, kívánságához képest visszaküldjük. Ki-
sebb közleményeknek szivesen nyitnánk tért.

— Zay-Ugrócz Gr. Z. K. Bizonyos alkalomra tar-
togattuk, de az már nemsokára meg fog érkezni.!

— Salzburg. F. G. A zenemüveket, kívánságához,
képest egy illete'kes bírálónak adtuk át, s már rövid idő

nek 65-ik évében elhunyt. A boldogultnak hült i a l ? " a kiJelolt helyre fogjuk juttatni. A küldött 1 ftot
tetemei Nagy-Kőczén tétettek orok nyugaiomra.
Béke hamvainak!

szintén az adakozások közé soroztuk.
— Komlós. K. B. A kérdezett czikk nincs kezünk-

nél; most már idejét is multa.

AVASÁRNAPI UJSÁG
Politikai Újdonságokra

aug. l-töl fogva előfizethetni, postán küldve:
A két lapra együtt:

5 hóra (deczember végeig) . . . 4 ft. 20 kr.
Csupán a Vasárnapi Újságra:

5 hóra (deczember végeig) • • • 2 ft. 50 kr.
Csupán a Politikai Újdonságokra:

5 hóra (deczember végeig) . . . 2 ft. 50 kr.
fcCjT Folyó évi julius l-töl kezdve mindkét

lapból néhány teljesszámu példánynyal még szol-
gálhatunk.

\ Vasára. Ujság és Pólit. Újdonságok
kiadó-hivatala.

(Pest, egyetem-utcza 4-ik szám alatt.)

HETI-NAPTAR.
Hónapi- és

hetinap
Katholikus és protestáns

naptár
GorfiK-orosz

naptár

Vasár
Hétfő

13 Kedd
14'Szerda
15 Csőt.
16 Péntek
17! Szóm.

Augusztus Julius (ó)
F 9 B. A. elh. |F 8 Tiborcz 130 A 8 SzilasB. | 8
Klára szűz j Klári
Hippolitus vért. | Ipoly
Özséb, Athan. f
Nagy B. Assz.
Rókus, Hyacint
Liberat apát

Özséb
N-Bold.Assz.
Rókus
Bertrám

, A
j!81 Eudocimus

1 Aug. Bold.
2 (A. böjt kez
3 Izsák
4 Aristarch
5 Eusignius

Izraeliták
naptára

N a ;

Ab. Rosh.
lOBöjttem.
11 [elég.
12 Judit
13
14
15 Tubeab
lGSab.Nah.

hossza i kél jnyug.
H o l d

hossza | kél

P- ó. ó. p. f. p.
138 15:4 5017 19J.274 3
139 13Í4 52 7 17 285 56
140 10Í4 53
141
142
143

7 15
4 54 !7 14

144 1Í4 58

12
7 l l

297 54

ó. p-
4 38
5 22

2
Í309 57 j 6 38:
322 9 7 "
3M 30! 7

9.
39

<S. p .
1 1 0
1 58
2 51
3 47
4 47

50

Hold változásai. ® Holdtölte csótörtökön, 15-én, l l óra 53 perczkor délelőtt
7 91347 2 8 7 6 53

TARTALOM.
A Landerer nyomdász-család (arczkép.) — Viselte a

gyászt . . . . — Egy sziget a Csöndes-tengeren. — A ten-
gerrémei (képpel). -Queretaro (képpel) - Kelet a világ-
kiállitás gépcsarnokában (képpel). — A világkiállításból.
-- Az Orsz. Magy. Gazd. Egyesület budai kertész-, szöl-
lész- és pinczemesterek képezdójének keletkezéséről. •—
Az ausztráliai vadak életéből (vége). — Hordó-emelő esz-
köz (képpel). — Egyveleg. — Tárház: Irodalom és mü-
vészet. — Egyház és iskola. - Ipar, gazdaság, kereskedés.
— Közlekedés. - Miujság? — Adakozások Pánk Albert
síremlékére. — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondani-
való;i — Sakkjáték. - Heti-naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.
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Marhabetegségek s marhavész ellen,
mint legkitünőbb óvszernek ismertetvén el, s használtatik

a cs. kir. szabadalmazott

KORNEUBURGI MARHAPOR
engedményezve a cs. kir. ausztriai, kir. porosz és kir. szász, magas kormányok
részéről, kitüntetve a hamburgi, londoni, purisi, müncheni és berni érmekkel
s ó felsége az nngol királynő, valamint ó felsége a porosz király udvari istál-
lóiban, a legnagyobb eredménynyel használva, s évek hosszu során elégségesen
megpróbálva.

Lovaknál: szelidnemu s gyanus mirigyek, nátha, torok » repfilft-giliszta
ellen; különösi-n alkalmas a lovak jó test, s tüzességbeni fentartására.

Szarvasmarháknál: beteges változékony tejelkülönités ellen, mely az emész-
tés háborgatásából származik, kevés vagy rosz tejadásánál, melynek minősége
meglepöleg javul; továbbá vérfejés ellen, angini és puffadt hasnál,épen oly szeren-
csével használható a marhapor teheneknél aborjuzasideje alatt, az idétlen borjuk,
e szer használata által szemlátomást gyarapodnak.

Julioknál: a máj-giliszta meggátlására s rothadás ellen, épen ugy az altesti
szernek bántalmazásánál, böl tétlenség honol.

I (lilő-iicdv lovak számára
Kwizda F. .l.-tól Kornenburgban.

az osztrák államok összes területeire nézve ó Felsége első Ferencz József császár s
király által megelőzőleg annak gyakorlati alkalmazását, s a cs. kir. ausztriai egész-
ségügyi hatóság által megpróbálva, kizárólagos szabadalommal láttatott el, s a lo-
vat még a legnagyobb megerőltetéssel járó munkában is a legkésőbb korig kitartóvá
teszi és vidámságban tartja; különösen erősitöleg hat nagyobb erőlködéssel járó
munkák bevégzése előtt s után; jónak bizonyult be továbbá az fiditA-nedv csúzos
bántalmak, bénulások, ivhurdaganatok ellen s lábmegrándulás eseteiben stb. mi fö-
lött elismerőleg nyilatkoztak: Auersperg herczeg ő magassága, gróf Schftnburg-
Glanehan, gróf Csáki Ágost, gróf Csáki Zenó; gróf Sprinzenstein, gróf Khun,
Hartmann alezredes, Meyer W. főlovászmester és Langwirthy M. ő felsége az
angol királyné fóállatorvosa, dr. Knauert ő felsége porosz király főlóorvosa, to-
vábbá a cs. kir. osztrák lovasság több osztálya.

Valódi minőségben kapható;
PpSt011 • T f t r o k J- gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt, - Thall-
I CSICK • mayer és társa, — Halbauer testvérek, — Glatz J., — Kindl

és Frflhwirth, — Rakodczay A . - B I D Á N : az udvari gyógyszertárban.
Továbbá:

Aradon: Probszt F. J.,Tones és Freiberger. — A.-Maréthon: Edinger M.
— B.-tiyarmaton: Omaszta T. — Beszterczebányai Göllner F — Brassón: Hesz-
hi-imer <;s tars», Gyertyánffi és fiai. — Breznébanyan: Göllner és fia — Csáktor-
nyán : Karasz A. —- Debreczenben: Bignio J. és Csanak J. - Déván: Lengye G. —
D.-Földváron: Nadhera P. — Eperjesen: Zsembery J. — Eszéken: Deszáti I. —
Esztergomban: Bierbrauer C. í . — Gyöngyösön: Koczianovieh. Győrött:
Ecker és Lehner. — Kaposvárt: Kohn J. — Kassán: Novelli A. — Komaromban:
Belloni A., Ziegler és fia. — Kolozsvártt: Wolfj ,T. es Karavaszy A. — Kősze-
gen: Bründl J. - Lugoson : Kronetter gysz. M.-Óvárott: Anton J. - Miskol-
czon : Spuller S A.. — Mohácson: Kögl D. és Altmann. — Slugy-Abony: Lu-
kács A.—Nagy-Kanizsán: Fesselhofler, Rosenfeld, Rosenberg ea Welisch. — Nagy-
Becskereken: Nedelkovics, Deutsch és testvérek. — Nyíregyházán: Reich és
Pawlavics. — N.-Varadon: Jánky A. •- Orosházán: Gabovits D. — Pakson: Fló-
rián J. — Papán: Bermüller W. — Pécsett: Kisági és fia. - Pozsonyban
Schercz Fül., Hackenberger testv., Waritschek és Kovács J. - R.-Szombatb«n
Han>aliár. — Rosnyón: Poós F. S. — Sopronban: Pachover L.. Müller os Flan-
dorfler. — Szegeden: Aigner. — Székesfehérvárit: Legmann A. L., Kovács P.
— Sziszeken: Dierich A. — Szolnokon: Horánszky N. ~ Temesvárt: Babusnik
A. - Trencsénben: Weisz S. L. -- l")-Aradon: Orth és Liskovics. — Varas-
don : Halter F , Koterba B. — Verftczén: Bész J. K., — Veszprémben: Láng
J. ésTuszkau M. — Zala-Egerszegen: Kulinszky A. — Zelezen- Steyrer.
ÓVÁS: A t. cz közönség érdekében kijelentjük — minden hamisitott czikkek vá

sárlásától megóvandó — csak azon csomagok és palaczkok tekintesssenek
valódiaknak, melyek a korneuburgi kerületi gyógyszertár pecsétjével ellátva
vannak. 2203(8-8)

Valódi olasi gép-olaj, legfinomabb Mocca, Cuba, Ceylon, Ja-
maica és Domiugo kávé, kitünő aixi és nizzai tábla-olaj (palaezk-
v a g y hordóban), válogatott czitroin, narancs, ris, mindennemü
csemege és sajt, továbbá valódi belgiai kocsikeuöcs, legolcsóbban

kapható:

SffiK és KOHN
trieszti nagykereskedőknél.

A levelezés magyar nyelvben történhetik.
üKS Árjegyzékkel szivesen szolgálunk, kívánatra ugy intézked-

tünk, hogy az áru az illető vaspálya, vagy gőzhajózási állomáshoz bér-
mentes szállitását magában foglalja. 2212(1-6)

Elöfizetési felhívás

MAGYARORSZÁG KEPÉKBEN
czimü

képes folyóirat Il-ik félévi folyamára.
Szerkeszti Kiadja

Nagy Miklós. Heckenast Gusztav.
£ folyóirat a haza földének és népeinek ismertetését tűzvén ki

czélul, a nevezetes és érdekes tájakat, történelmi és természeti tekintetben,
épitészeti emlékeikkel vagy egyéb ritkaságaikkal tünteti föl; népéleti váz-
latokban a nép sajátságos és költőien érdekes életéből nyujt egyes megkapó
vonásokat; jeles vagy történetileg emlékezetes férfiak arczképei és életraj-
zaiból ad csoportozatokat. Igy e folyóiratnak már csak egy félévi folyama
is, változatos tartalmu s diszesen kiállitott album-szerű könyvet alkot, mely
ugy jeles hazai művészektől nyert képei, mint jobb iróink tollából eredt
szövegével bármely könyvtárnak s asztalnak méltó diszeül szolgál.

E l ö f i z e t é s i f e l t é t e l e k :
A „Magyarország Képekben11 minden hónapban egyszer, négy iven,

negyedrét alakban.
Minden füzet számos képet: táj- és népviseleti rajzokat, utiképeket,

városok, kastélyok, épitészeti s emlékművek és régiségek rajzait s arcz-
képeket közöl.

ELÖFIZETÉSI ÁRA:
bérmentes postai szétküldéssel vagy Buda-Pesten házhoz hordva:

Félévre . . . 2 forint.
Évnegyedre I „

Az első folyam, mely több mint másfél száz képpel ellátott diszes
kötetet képez, megrendelhető 4 forintért.

Magyarország Képekben kiadó-hivatala.
(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám.)(3-3)

Az elsö kötet tartalma:
pád sirja, Ó-Buda felett, (3 képpel). Szé-
si-Szigethy töl. — Vázlatok a magyar viselet

történetéből, a XVI—XVIII. századból
(lI képpel). Vizkelety Bélától. — Magyar
viseletek a nemzeti fejedelmek korából,
Kőváry Lászlótól. — Mátyás király fenma-
radt holmije a bécsújhelyi régiségtárban
(8 képpel). — Egy régi magyar zászló,
1526-ból (képpel). — A magyar koronázási
jelvények (3 képpel). — Egy mult század-
beli koronázás. Décsy Sámuel följegyzése
után. — A Gergelaki család czimere (kép
pel). Myskovszky Viktortól.

IV. Hazai népélet:
Magyar alföldi népszokások: I. Keresz-

telési; II. Lakada'mi; III. Temetési; IV.
Ünnepi szokások; V. Átalános ismertetés.
Török Károlytól. — Pusztai kovácsműhely
(képpel). — Halász leány a Tiszaparton
(képpel) Kazár Emiltől. — Tiszai est (kép*-
pel) — és a czigányok (képpel). Arany
János. „Bolond Istók"-jáből. — Az iratos
füvet szedő leány (képpel). A. L.-tól. —
Pásztortüznél (két. képpel). A. i.-tél —
— Vizmenti népélet: I. Vontatóhajó. Komp.
II. Nők. Egy különcz vénleány, (5 képpel).
A. L.-tól. — Szerémi rácz menyecskék
(képpel). — A Krisztus barátja („Várme-
gyeházi rabok'1 cz. képpel). Tolnai Lajostól.
— Az udvarhelyszéki székelyekről (kép-
pel). Szolga Miklóstól. — A fahordó széke-
lyek. Szenes székelyek. Gergely Lajostól.
— Székely népélet. — A székely leány és
asszony (képpel). Réthi L.-tól. — Czigány
népélet (4 képpel). K-itól, és Réthi L-töl.
— A czigányok. (Egy aljegyző elbeszélése)
(képpel). Tolnai Lajostól. — Tutajos tótok
(képpel). — A kakasütés. Varga Vilmostól.
-•-Arongygzedö zsidó (képpel). Osváth Al-
berttől. — Vásárról hazatérő csizmadia
(képpel). Benedek Aladártól. — Itató utasok.

V. Vegyes tartalma:
A vadászsóiyom (képpel). P. Szathmáry

Károlytól. — A dohányipar hazánkban (8
képpel). Deák Varkastól. — A budai koro-
naorség gránátosai. — A budapesti ban-
dérium.

A képeket rajzolták: Marastoni,Keleti Gusztáv,Greguss
János, Lüders, Jankó stb.

I. Élet és jellemrajzok (arczképpel):
Deák Ferencz. — Gr. Andrássy Gyula.

— Gr. Batthyány Lajos. — István főher-
czeg. •- Szemere Bertalan. — Kossuth La-
jos. — Mészáros Lázár. — Görgei Arthur.
— Fölsöbüki Nagy Pál. - Verbőczy Ist-
ván. Kemény János és János Zsigmond,
erdélyi fejedelmek. Zrinyi a költő. —
Gyöngyöfi István.

II. Tájleirások. közintézetek ismer-
tetése:

l A magyar Duna és melléke, Dévénytől
|Ó-Orsováig. (I—V. közlemény, 68 képpel.)
Kenessey Alberttől. — Budapest (képpel).
Jókay Mórtól. — Trencsén vára (képpel).

' Nagy Ivántól: — II. Rákóczi Ferencz szüle-
| tésháza Borsiban (képpel). — Csábrág
jvára (képpel). Thaly Kálmántól. — Tarczal,
i a Hegyalján (képpel). — Tokaj-Hegyalján,

(3 tájképpel). Szabó József közleméuyei
j után. — Abranyiszkói magaslat, (az 1849-ki
• ütközet színhely*) (képpel). — Világos vár
i es a világosi tér, (az 1849-ki fegyverletétel
j szinhelye, (képpel.) — Emlékezés Nagy-
] Knyedre (képpel). Szász Károlytól. — A
j gyulafehérvári székesegyház (Hunyadi Já-
I nos sírja,(képpel).Lukács Bélától. — Vajda-
j Hunyad vára (képpel). Lukács B.-tól.
• Nagyág és Déva vára (képpel). — A ke-
íresdi vár (képpel). Beák Farkastól. — A
kendilónai kőrösfa; történeti emlék Erdély-
ben (képpel). — Bálán, a Székely földön,
(képpel). — Borszék és a borvizes széke-
lyek, (képpel). Gergely Lajostól. — Alsó-
váczai fürdő, (képpel). B. Wenkheim Béla
kastélya Fáson, (képpel). — Lengyeltóti
és vidéke, (3 képpel). — Pannonhegye, (4
képpel). Fehér Ipoli/tól. — Aszádelöi völgy,
(IU képpel) — Árva vára, (képpel). —
Margita, a vágvölgyében, (képpel. — Fel-
sőbánya, (képpel). Varga Vilmostól-

III. Régiség, történelem:
Traján sziklafelirata az Al-Dunánál (3

képpel). Rómer Flóristól. — A magyar fa-
luk templomai (3 képpel). Henszlmann
Imrétől. — A Kubinyiak egyik ősének em-
lékszobra (képpel). I-lyi A—Utól. ~ Ar-
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A budapesti butor-kézműiet rész vén ytársulat

UJONNAN MEGNYITOTT RAKTÁRA
Pest, nádor-utcza 9. sz., a Zrinyi-utcza szögletén,

aiánlia ^a^dacron felszerelt raktárát mindennemü szobabútoroknak, ugymint: chiffonok, ágyak, mosdószek-
réiivek&márvány berakatokkal. tilkörszekrények. mosdóasztalok. éjjeli szekrények, asztalok, étszek-
rénvek imazsámolyok, öltözőtükrök, székek, etagérek. könyv- és ezttstszekrények, iró-, varró-es
Diníre-asztalok: továbbá párnázott ülökeszületek minden alakban, a legolcsóbb es legfinomabb kelmékből,
ugyszintén párnázatlan állványok; tükrök, csillárok, fal- és kar^yertyatartók. cornichek; teljes diszes
éttermi czikkek renaissance, góth, byzanczi és ó német stylben, órák. büíTetek. olajfestmények stb,, átalaban
minden a butorszakmába vágó tárgyakat.

Miután semmi eröfeszités nem kiméltetett minden hozzánk intézendő kivánalomnak ugy olcsóság, legujabb divat,
valamint az áruk valódisága és szilárdsága tekintetéből, minden irányban megfelelhetni, a legjobb s legpon-
tosabb szolgálat biztositása mellett számos megrendelést kérünk.

Mély tisztelettel

A pestbudai kézmüzet részvénytársulat igazgatósága.2201 (2 -8)

Pezsgőborok!!
közvetlen Francziaországból vámmen-
tes ládákban 10 palaczkjával s feljebb.
Louis Roederer a Reims : carte blanche;

Jacquesson et fils a Chalong: Créme
de Bouzy 2 ft.

Napoleon grand vin ; MoSt & Chandon
a Epernay: Crémaut rosé 2V» ft. A
fentebbi fajokbó' Vi palaczkokban
V/t ft. 2097 (17-24)

A pénzösszeg bérmentes beküldése vagy
pogtai utánvét mellett szétküldetnek

Floch Sándor áitai
Bécsben, Ober-Döbling Nr. 28.

Ötödik kiadás,
(m agyar nyelven másodi k.)

A nemi élet

titkai s veszélyei
Értekezések nemzés-,terhesség-, ön-

fertőzés-, magömlés-, sápkór-, fehér-
folyás-, kílzösülési tehetetlenség-, nói
magtalanadról stb., ez utóbbi beteg-
ségek óv- és gyógymódjaival.

Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. Bődet, lyoni orvos
ragályelleni legbiztosb óv-

szeréről,
a férfi és nöi ivarszerek boncztani ábráival.

Ára : 1 uj forint.
Rekommandirozott keresztkötésben :
20 krral több; utóvétellel 40kr. több.

Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Dr. Biber V. P.
Pesten József-utcza 66-ik számu

2178 (6—12) saját házában.

Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
6VAS. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasit-

tanyáimmal szóról szóra azonosok és saját nevem aláirásával vannak hamisitva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen
összetéveszthetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készttett
SeidlitEporok mindenegyes skatnlál, valamint as adagok papírjai hivatalosan letéteményesért védmárkkal vannak ellátva.

Vra egy bepecsételt eredeti katulyának 1 ft. 25 kr. — Használati utasitás minden nyelven.
E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert hán-szerek között

tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél
evő hálairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok r6«z«ít szoraláseknál, emeszféshiany ea gyomorhévnél;

továbbá: görcsök, vese- és Ideges bajokban, szivdoboicasrinl. idegesség okozta főfájásnál, vértódaiásnál, csácos fogfájda-
iomnál, végül hysteriára, bákórra és hazamon hányasra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb
gyógyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéről,
kik, miután nálok minden, gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimeritfetett, ez egyszerü házi-szerhei
folyamodtak, és ebben rongált egészségüknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerő-
iratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei
gazdák, tanárok és hivatalnokok, sót gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek
ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbulést, és kiknek egészségök csupán csak a Seidlitz-
poroknak rendes használata által állíttatott helyre.

M ? " A főraktár létc/Jk: "^Üf • •
JOZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt.

UHIi JÓZSEF ur kereskedésében, gránátos-utezában.
Ezen czégek aiatt szintén megrendelhető :

% norvéglaí Bergen városból \ alo valódi l>orscli-iii;i.jlialzslr<>la| is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. §0 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasítással. Ez az egyetlen faj, mely minden töltés
előtt vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a
Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem
vonatott, hanem a bepecsételt üvegekben levö folyadék egészen epén es azon állapotban van, miként az közvetlenöl a
természet által nynjtatott. — E val'ídi Dorseh-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer
s mell- és tndöbajokban, scrophnln* es rachltls, köszvény és CSÓÍ. idült bdrkifltés. gzemgynladás, ideg- és több más
hajókban alkalmaztatik MOLrfLí A . Syóg>'!zeré!z, B é c s b e n '

\

1597 (43 -60) "zum'Storch", Tuchlauben.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-uteza 4. sz.) megjelent és minden könyvárusnál kapható:

Koronázási emlékkönyv.
r I. Ferencz József osztrák császárnak

Pesten, junius 8-án

Magyarország királyára koronáztatasa emlékére.
Fametszvényekkel, negyedrétben, ára 20 kr.

DIE¥RÖNÜNG.

KORONAZASKONYV
Irta

der nn^arischen KAnî e und Königin611 im n,
die Kron-Insignien, und die Krönaiig Ihrer Majestöten

Franz Josef und Elisabeth.
Negyedrét, fametszvényekkel, ára 20 kr.

Negyedrét, borítékba füzve 50 krajczár.

Budapest legujabb térképe

Néuester Piisii von Pest und Ofen.
Von F f . Fr fWlSZ, stadt. Ingenieur.

Nagy ívrétben, borítékban 2 ft. Vászonra huzva könyvalakban 4 ft. Vászon
rudakkal 4 ft- •*
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Folyvást elöfizethetni

A HONVÉD
elsö magyar katonai hetilapra.

ELÖFIZETÉSI FELTÉTELEK:
Postán küldve vagy pedig Buda-Pesten házhoz hordva:

5 hóra auguszt—deczember . . 2 ft. 5 0 kr.
B^* Az előfizetők teljesszámu példányban részesülnek.
p ^ ~ Az előfizetési pénzeket Heckenast Gusztáv hírlapkiadó-hivatalába

(egyetem-utcza 4-ik szám) bérmentve kérjük beküldeni.

A „Honvéd" kiadó-hivatala.
Egyes szám ára 15 kr. (i_3)

PÉNZ
arany, ezüst-ékszerek és ingóságokért és ezekre
szóló zálogjegyekért, a legjutányosabb feltételek
mellett a kis-hidutczában 5-dik szám alatt, a „Vadász-
kürt" szálloda melletti irodában. Viszvásárlások tetszés
szerinti részlet-fizetések mellett. 2211 (1—8)

1864-ki sorsjegyek.
á t I é F ő é 2 0 0 0 0

5 hozás
évenkint.

Huzás szept. 1-én. Fönyeremény1lí00,000 ft.,
készpénzfizetés mellett kaphatok alulirtnál vagy havonkinti 5 ft. részletfizetéssel

^ egy 100 ftos sorsjegyre és havonkint 8 ft. egy 1864-ki 50 ftos sorsjegyre.
ÍGÉRVÉNYEK 2 forintjával és 50 kr. bélyegdij.

TÁRSAS-JÁTÉKOK
4 ft. évnegyedenkint 20 db. minden osztrák sorsjegyre egy 35 ftos badeni sorijegy
hozzáadásával 25 részletenkinti befizetéssel. A befizetett összeg nem vész el mert
az összes részletek befizetése után a sorsjegyek eladatnak s a bejött egész összeg

20 részvevő közt fel fog osztatni.

Mailandi eredeti sorsjegyek 6 forintjával
100,000 frank fönyereménynyel.

mindennemü értékpapírokra, egyszerrei vagy részle-
tenkinti visszafizetéssel.
ío pJadáca mindennemü állam-, iparpapirok és
JO u iuuuaa sorsjegyeknek, arany- s ezfistpén-

zeknek a napi árfolyam szerint. 2209 (2 6)
BÍF* Vidékről jövö megrendeléseket gyorsan s pontosan teljesit.

KÁROLY JÓZSEF,
pénzváltó-irodája, Pesten, harminczad-utcza 3. sz. a.

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

TORVÉNYEK
hivatalos rendeletek gyüjteménye,

a nemzeti felelős kormány visszaállításától fogva.
Kiegészitő jegyzetekkel.

(1—8) Szerkeszti

ÖKRÖSS BÁLINT,
hites ügyvéd és magyar királyi igazságügyi miniszteri titkár.

Nagy nyolczadrét. Füzve, borítékba.
Elsö füzet. (1-34 számig) 50 kr. Második fttzet. (35—70

számig) 50 kr.

Heckenast Gusztáv könyvkiadónál Pesten, (egyetem-utcza 4-ik sz.) megjelent és
minden könyvárusnál kapható:

A VÁLTÓJ06TAN.
Magában foglaló

, az átalános váltójogi elméletet,
a magyar váltójogot,

s a közönséges német váltórendszabályt rendszeresen elöadva.

i™ * KARVASY ÁGOST,
egyetemi tanár é* magyar tudományos akadémiai levelező tagja.

Második tökéletesimett kiadás.
8-adrét (VIII és 168 lap), füzve boritékban 1 forint.

A magyar

VÁLTÓJOGI ELJÁRÁS.
Az 1840-ki, 1844 ki törvényczikkelyek,

országbírói értekezletek határozatai
és némely

ujabb legfelsőbb rendeletek szerint.
Eendsieresen előadva, példákkal 9 iromáuymintákkal ellátva, különös tekintettel

osztrák váltójogi eljárásra.

w. „, KARVASY ÁGOST,
egyetemi tanár és magyar tudományos akadémiai levelező tag.

Második ujabb legfelsőbb udvari rendeletekkel bővített kiadás.
8-adrét (136 lap) füzve boritékban 8» krajczár.

A magyar alkotmány

UJABB TÖRVÉNYEI,
s az 1848-ki törvények módosítása.

Kiegészitő jegyzetekkel.
Nyolczadrét. — Füzve 30 krajczár.

A SZÜLÉKET ÉRDEKLŐ.
Hosszu időt igénybe vett szorgos tanulmányozásomnak sikerült a gilisztabetegség-

nek, mely a gyermekek sorából oly tömérdek áldozatot ad a sirnak, az általam feltalált
,,Giliszta-csokoládémban" tökéletes gyógyszert állitni elö. Használati módja a sze-
letek gbngyölén olvasha'ó. 2170(8—12)

Kapható Pesten: Tftrök József gyógytára és A. Thallmeier és társa kereskedé-
sében, s ezenkivül számos bizonylatokat tartalmazó könyvecskémben jegyzett t. bizományo-
simnál. Ára egy darabnak 20 kr., nálam helyben 6 darab egy forint. — Megrendelhető posta-
utánvétellel az egész birodalomba. ¥ 7 „ « _ _ » _ A _._O4 ,, U , n, , ..

s ÜXOCZer A g O S t S. K. gyógysz. Tokajban.

Die in Wien 1866 prfimiirte Samenhandlung

BRÜDEB FRANKL IN PRAG.
Schillingsgasse (Poric) 1074—2. Hotel „englischer Hof",

erbittet sich rechtzeitig, unter Beifűgung von 10 fl. ö. W. als Angabe per Sack, Auf-
trage anf nachstehende, bewahrte, vorzüglichste, direct bezogene Original-3aatge-
treide nnd Winterrt>ps-Saaten unter Garantie der Echtheit:
Probsteier Saatroggen (Korn) ) 25 — Söfacher 1 in plombirten Originalsacken zu

„ Saatweizen j Ertrag V 1 Tonne ungefahr 2'/» niedcr-
„ Winterrapssaat ) österr. Metzen.

Effeetuirungrechtzeitiger Ordres: Raps im August; Roggen und Weizen anfangs
September; spatere sö lange Vorrath, 14 Tagé nach Empfang.

Englische Saatweizrn, namentlich: Fenton, Hop«town. Hantéra, Winter-
Talerwrea, Redlbaff, Spaldjngs profillo, Kessingland, Hallets Kenealogischer,
Fern oder Ápril und andere in Sacken von ungefahr 2% niederösterr. Metzen Effec-
tuirung September; spatere Ordres vier Wochen nach Empfang.
Seelflnder Saatroggen (Korn) i in Sacken zu l'/» niederösterr. Metzen, Effectuirung
Seelánder Winterrapssaat j August; spatere Ordres 14 Tagé nach Empfang.

Perner empfiehlt sie ihr Láger sammtlicher
land- und forstwirthschaftlicher Samen und Gemüse-Samen,

jetzt insbesondere von Stoppelrűben (Wasser-), engl. Futterröben und Turnipg,
Bnehweizen (Heidrkorn), amerik. Pferdezahnmals, Acker-und Riesenspörgel,
sowie auch von engl. Portland-Oment, engl. Sí^inkohlentbeer, bestén ( liMiiot-
teziegeln, Wiener-Neastfidter Binderpech, Fichteopecb, feinste belg. Wagea-
letten, Pern-Guano, Knochenmehl etc. ete., sowie selbe auch ihre Dienste beim
Ein- and Verkauí'landwirthschaftl. Producte und Fabrikate, für Landwirthschaft und
landwirthschaftl. Fabrikationszweige nöthigen Matériáién empfiehlt; auch zu Vorschüs-
sen auf dieselben. Schliesslich theilt dieselbe mit, dass sie für Oesterreich die General-
Agentnr der wiederholt mit den ersten Preisen, zuletzt auf der gegenwartigen Welt-
ausstellung betheilten

kön. preuss. pat. Kali-Fabrik von Dr. A. Frank in Stassfurth
übernommen hat. und empfiehlt zur Rapsbestellung, sowie zur Wiesen- und Kopfdün-
gung die Kalldungemittel derselben unter Garantie der angegebenen Gehalte anrei-
nem Káli und Controle der lobi. agriculturcbem. Versuchsstalion in Prag, namentlich:
rohessrhwefelsanrenKali 10 -la"/», rohe schwerelsaure Kalimagnesia 16-18%,
dreifach concentrirtes Kallsalz 30-38/«, (finiraih concentrirtes Kalísalz
50—53%, gereitiigtes scbwefelsaures Kall 89 -42%, rohe schwefelsanre Slagne-
sia, Kalkmagnesla. Sammtliche Diinger sind eingemahlen. Preiscourante, Berichte
über Anwendung und Resultate dieser Diinger, Frachtangaben etc, eowie auch unsere
Samenkataloge. und Berichte über Saatgetreide gratis und franco.

!2i9i(3-i2) Bruder Frankl, Prag:.

33-ik szám Tizennegyedik évfolyam.

Pest, augusztus 18-án 1867.

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
t'snpan Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Ujdonaágoknt illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy anaak helye egyszeri igtatáanál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
mindeu igtatás után 30 nlkr.

1848/9-ki c s a t a t e r e k .

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. - Nyomatott sajét nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-utcza 4-dik szám alatt.)

Eigyszerii rajzunk az 1849-ki tavaszi ma-
gyar hadjárat egyik legszebb jelenetét idézi
képzeletünk elébe. E tér, mely megint csön-
desen és hallgatagon terül el előttünk, Izsa-
szeg mellett fekszik, hol 1849. ápril 6-kán
egy véres, de győzelmes csata napja viradott
s alkonyult a magyar hadseregre.

Hatvan után Bicske következett. Az itt
szerencsétlenül kezdődött, de diadalmasan
végződött csata utáni nap estveién (ápr. 5-én)
Görgei másnapra ismét harczias rendele-
teket adott seregének. Damjanicsot és Klap-
kát Izsaszegnek inditotta. Aulichot pedig
Gáspárral(VII. ___
hadtest) egye- ^Zl
sülésre küldöt- - _J^ -~__̂
te, hogy ezt _ - ^- ~fz^ - "= " _ ~
Bag és Bese- ~~^i--^#^-= = ^"í_ -
nyö megtáma- ^ A^LJ^-^ÍEÍ .-- I
dásában födöz- --Í_-̂ z-_;V5F ^==3rjjr J^il
zes ha szükség, " j I ^ T ^ S S r - ^ i " ^ " -
gyámolitsa. - ^ I ^ T J L S ^ ? ^ ^ " " """_

Az izsaszegi
vidék, az ellen-
ség védelmi ál-
lására nézve
kedvezőbbnek
látszott, mint a
mieink táma-
dására. Erdős
dombjai erős
védelmi ponto-
kat nyujtottak,
kivált ágyúik
és röppentyűik
szerencsés föl-
állitására.

Jellasics
hadteste déltáj-
ban érkezett
Izsaszeghez s
mindjárt harcz-
ba keveredett
Klapkával, ki-
nek elöhadát
keményen vissza
megfutamitotta.
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3. Az izsaszegi csatatér.

beszedésére. Jellasics, hadait némi vissza-
vonulással összpontositván, rémséges tüze-
lést kezd Damjanics ellen, de ez csakhamar
szuronyt szegeztet a harcz e nemében már
próbált zászlóaljaival; deszándokával mind-
járt kénytelen fölhagyni, az épen odaérkező
Schlicktöl oldalba fogatván. Erős védelmi
állásba tevén tehát magát a Rákos bal-
partján elvonuló erdős dombokon, innen az
ellenség ismételt támadásait erélyesen visz-
szautasitja s mindannyiszor előbbre ront
hősies honvédéivel.

Igy hullámzott a harcz ötödfél óráig.

is nyomta, s rendetlenül
Klapka, a szerencsétlen

kezdet által megzavartatva, már-már föl-
hagyni készült a harczczal, midőn szeren-
csére Damjanics hadteste is a harczvonalba
lépett 8 föltartván az ellenséget, időt szerze
Klapkának kissé megkuszált dandárai rend-

dődött az előrenyomulás. Görgei, a nagy
és kétséges pillanatokban oly döntő elszánt-
ságával állt az egész hadmüvelet élére; Dam-
janicshoz robogott, ki a jobb szárnyon, zú-
golódva a bal hanyatlása miatt, de törhet-
len erővel tartá magát s uj erőt önte belé
azon hirrel, hogy Klapka is, Aulich-csal
erősödve elönyomulóban van.

Az előtérben Izsaszeg égett. Az egész
vonalt ágyufüst s csatazaj tölté el. Damja-
nics ismét támadó müveletet akara kezdeni;
de Görgei tanácsára hajolva bevárá, mig a
jobbról elősiető Gáspár is, s a balszárnyon

_ Klapka eléggé
-Ĵ fI__ẑ Z-̂ L̂ ~~~= __ visszatolhatják
.13^-=^^."^—^— ~_z a z ellenséget,
- ^ ^ - " ~ n o g y aztán tá-

^~-I^^E^~^L madása döntő
^-"^VX/Xir-- " -- legyen.

— " ~"S=- ^-- - 1 " E vég-kime-
^--^ ^_ - netelen már*

__Ji^- V>- nem is lehete
_̂ "~=_"r-r --- kételkednuBal-

szárnyunk vol$
elsö, melyen

Klapka és
Aulich diadal-
masan vissza-
nyomták az el-
lenség jobb

szárnyát veze-
tő Jellasicsot,
ki erős helyze-
téből kiszorít-
va általok, si-
etve vonult

vissza Gödöl-
lőre. A szélső
jobb szárnyon
azonban Gás-
pár, miután

Bagról előnyo-
mulva Bese-

nyőt ostrom-
mal bevette, s

további munkálatra rendeletet nem kapván,
a helyett, hogy egyenesen Gödöllőre, az el-
lenség háta mögé nyomult volna, Besenyő-
nél tétlenül töltötte a nap hátralevő részét.
E hiba nem engedte a győzelmet oly nagy-
szerűvé lenni, mint különben leendett; me
ha ez is bekövetkezik, az ellenségből al'

1848/9-ki csataterek: 3. Izsaszeg. — (Than Mór egykoru vázlata után.)

Ekkor jelent meg Görgei is a csata színhe-
lyén. Klapka is, a szintén előre nyomuló
Aulich által biztatva s támogatva, végre is-
mét tevékeny részt kezdé venni a nap har-
czi munkájában, melyből már visszavonu-
lásra parancsolta volt zászlóaljait. Uj lélek-
től telve egyszerre minden ponton megkez-


