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Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalá-
ban megjelentek, s minden hiteles könyv-
árusnál, Pesten : Lampel Hóbtrt-nél,
Budán: Nágel és Wischnn-nál kaphatók:

IIITREGETAX.
Az egyiptomiak, phoenicziek, perzsák

rómaiak és görögök hitregéje.
I s k o l a i é s m a g á n h a s z n á l a t r a

1 Irta

BÁTTASZÉKI LAJOS.
20 fametszvénynyel. Nyolczadrét. (189 lap.)

Borítékba füzve 80 kr.

ELETISKOLA.
Gyöngy-mondatok, arany igazságok

a bel- és külföldi remekirók munkáiból.
(Irodalmi kincstár XI-XII.)

Két kötet. (16-rét. I 192 lap. II. 208 lap.)
Borítékba füzve egy-egy kötet 70 kr.

Diszkötésben 1 forint ausztriai értékben.

CSŐDÜLET.
A nagy-kőrösi superintendentialis tanító-

képző-intézetben a zene- ea énektanári állo-
más üresedésbe jővén, arra ezennel pályázat
hirdettetik.

1-ör. A tanár évi fizetése 500 ft. o.
2-or. A tanitó-képzö-intézet három osztá-

lyában tanuló ifjaknak köteles, hetenkint
12 órát adni, orgonázás , zongorázás- és
éneklésben, elméletileg és gyakorlatilag.

3-or. Önként vállalkozó ifjaknak együt-
tesen köteles adni hetenkint 4 órát éneklés-
és zongorában, mely tanításért az ifjaktól
zenéért 10 ft., éneklésért 5 ft. nyer a tanár.

Szen állomás elnyerhetéseért minden pro-
testáns vallásu zene- és éneklésben jártas
egyén folyamodhatik; köteles levén erkölcsi
magaviseletét és képességét, tanúsító okle-
velekkel ellátott folyomodványát a helybeli
első lelkészi hivatalhoz, folyó évi septtm-
ber 1-sö napjáig; beküldeni.

Kelt Nagy'Kőrösön 1864. julius 16-án
tartott ülésből.

A nagy-körösi reformált
723 (1—3) egyháztaiiács.

1864-ik évi szeptember 1-en
második sorshúzása

a legujabb császári királyi ausztriai

1864-ik évi

állam-kölcsönnek.
E kölcsön-sorsjegyek eladása az összes

államokban törvényesen meg van engedve.
A kölcsön főnyereményei : 2ü-szor

250,000, 10-er 220,000, 60-or 200,000,
81-szer 150,000, 20-szor 50,000, 20-szor
25,000, 121-szer 20,000, 90-szer 15,000,
171-szer 10,000, 352-szer 5000, 432-szer
2000, 783-szor 1000, 1350-szer 500,
5540-szer 4000; továbbá kisebb nyere-
mények, ugymint : 200, 195, 190, 185,
180, 135, 170,165, 160, 155, 150, 145,
140 forint.

A kötelezvények mindegyikének feltét-
lenül legalább is 135 forintot kell nyernie.

Évenkint 6 huzás történik, ugymint: szep-
tember 1-én, deczember 1-én, mártius 1-én,
április 15-én és junius 1-én. — Eredeti sors-
jegyek a fennérintett húzásokra a legjutá-
nyosb árért adatnak el.

Egy sorsjegy ára egy húzásra 3 forint.
Hat sorsjegyé összesen csak 15 forint.

Játéktervek és sorshuzási lajstromok in-
gyért szolgáltatnak ki.

Vidéki levélbeli megrendelések, a pénz-
összeg beküldése mellett,pontosan és gyor-
san teljesittetnek. E tárgybani bérmentes
leveleket elfogad 709 (5—8) I

Schrimpf Jean,
bankár mainai Frankfurtban.

POPp fogorvos árnak.
önnek

Analherin-szájgyógyvizét
megvizsgáltam, s ajánlatra méltónak
találtam. — Bécs I857.

O p p o l z e r tanár,
a bécsi cs. k. orvosi kar tanára,

490 8—12 k szász udv. tan. stb.

SIMONYI FÉNYIRDÁI
váczi-utczában 1-sö szám alatt

(előbbi helyén)

és saját házában al-Dunasor 31. sz. a.,
tökéletesen fölszerelve, s minden igénynek megfelelő kényelemmel ellátva, utóbbi helyütt
egy nagy fölvételi teremmel, két terrasse-al, hol ennélfogva egy időben több rendbeli
fölvétel történhetik, a t. cz. közönség szolgálatára megnyittatott. Köztudomásra alulirt
épitteté 1856-ban az elsö fényirdát Budapesten, mely 1860-ban czélszerübben átalakitva
s megnagyobbitva, majd az ez évi január 12-ki tűzvész után ujra épitve lőn. Debreczeni
fényirdája alulirtnak (Farkas ur házában) egy év előtt szintén személyes vezetése alatt
alakíttatott át. Az 1855-iki párisi s 1862-iki londoni világtárlatot, ugy legközelebb a
bécsi fényképészeti kiállitást is szorgalmasan tanulmányozva, saját házában több évi
tapasztalatait használta föl, s rég ápolt kedvencz tervét valósitá meg. E helyiséget tehát,
hol minden működést a legcsekélyebb részletekig személyesen vezetendő különösen s
jelesül az árak csekélységénél fogva is bátorkodik a t. cz. közönség figyelmébe s párt-
fogásába ajánlani, kezeskedvén egyszersmind pontos s kielégitő szolgálatról.

Árak Pesten, váczi-utcza 1-sö szám alatt.
Elsö fölvétel : 12 látjegyalaku fénykép 6 ft. — Egy középnagyságu 6 ft. — Egy nagy

kép 15 ft.
Árak Pesten, saját házában, al-Dunasor 31."szám alatt.

Elsö fölvétel : 12 látjegyalaku fénykép 4 ft. — Egy középnagyságu 4 ft. — Egy nagy
kép 12 ft.

Árak Debreczenben F a r k a s Ferencz ur házában.
Elsö fölvétel : 12 látjegyalaku fénykép 4 ft. — Egy középnagyságu 4 ft. — Egy nagy

kép 12 ft.
Másod példányok mind a három helyiségben á következő áron készittetnek : lát-

jegyalaku fénykép 4 ft. — Középnagyságu 1 ft — Nagy kép 3 ft.
Csoportozatok, bár a legnagyobbak is, lehető jutányosán szolgáltatnak. A más

képekre a régi árak maradnak meg; a munkában levő fényiratok az uj árak szerint
fizettetnek. — Pest, julius 5-én 1864. ^ . . « , v

688 (6 6) Simonyi Antal.

ADLER L.
pénzváltó-irodája

a kereskedelmi testület (Lloyd) épületében

Pesten, Dorottya-utcza 14-ik sz. a.
ajánlja az oly kedveltté vált

sorsjegy-társaságokat,
melyek azon előnyDyel birnak, hogy az évnegyedenként történendő
25 csekély részlet-befizetés, a legnagyobb nyeremény-valószinüségére

ad kilátást.
Ezennel négy társaságot alapitók, s pedig:

Az A) társaság, mely 20 személyből áll, 20 darab hitelsorsjegyre játszik, egy-egy
részletfizetés 8 ft.;

a B) társaság, mely 18 személyből áll, 19 db. osztr, sorsjegyre játszik, évenkinti
34 húzással, a részletfizetés egy-egy sorsjegy után 4 ft.; 1 legujabb „Rudolf"
sorsjegy ráadásával.

a C) társaság, mely 20 személyből áll, 20 db. 1864-iki 50 ftos sorsjegyre játszik,
részletfizetés 3 ft.;

a D) társaság, mely 10 személyből áll, 10 db. 1860-iki 100 ftos sorsjegyre játszik,
részletfizetés 6 ft.

Siirgetös felszólítás következtében alakitok továbbá egy uj társaságot
E) mely 20 személyből áll 20 darab 1864-ki egész sorsjegyre, havonkint 5 ftjával

25 részlet fizetéssel.
iBH^BE^Az e társaságokbani résztvevők az illető részletbefizetési ivekben bejegy-
y^tw zett sorsjegyekre közösen játszanak; a nyeremények, miután a kihuzott
sorsjegy egy ujabbal helyettesittetik, a résztvevők közt egyaránt osztatnak fel,
s a részletfizetések letelte után, a résztvevők mindegyikének egy eredeti sorsjegy
szolgáltatik ki; a B) alatti társasjátékot illetőleg, ezen eljárás — a sorsjegyek
különnemüsége miatt nem alkalmazható, mely esetben a sorsjegyek eladatván
a bejöt pénzérték a résztvevők közt egyenlő arányban fog felosztatni.

Bélyegilleték : az A-nál 1 ft. 30 kr., a B- és C-nél 68 kr., a D- és E-nél
99 kr. egyszermindenkorra.
í iáS'/Iníí i '/l i íÁíoL' 1 5 forint havonkint:A) 1 hitel-,'/sresz 1860-iki,lSalm-
I lCa/ i l^ l l l / j^ l tMft . forsjegyre, - B) 1 Salm-, 1 Clary-, 1 Pálffy-, 1 Genois-,

1 budai, 1 100 ftos 1861-iki, 1 Keglevich-sorsjegyre, — C) '/s rész 1860-iki
Vi rész 1839-iki, 1 Pálffy-, 1 budai, 1 Waldstein.sorsjegyre, — D) 1 hitel-
intézeti, 1 Waldstein-, 1 Keglevich, 1 Como-, 1 trieszti 50 ftos, 1 Wíndisch-
grStz-sorsjegyre, — E) l hitelintézeti, 1 trieszti 100 ftos, 1 budai sorsjegyre,—
F) 1 1860-iki 100 ftos, 1 1864-iki, 1 Clary-, 1 Waldstein-, 1 Keglevich-
sorsjegyre, — G) '/s 1839 iki, 1864-iki 50 ftos, 1 Eszterházy-, 1 Pálffy.,
sorsjegyre. — 10 forint havonkint : A) % 1860-iki, 1 Salm-, 1 Pálffy.,
1 Keglevich-sorsjegyre, — B) 1 1864-iki 50 ftos, % rész 1̂ 89 iki, 1 budai,

923 hold földbirtok,
Pestmegyében, Abony község határában,
a városban szép lakóházzal, regáléval'
instructio- és vetéssel, vagy a két utóbbi
nélkül is, szabad kézből eladó. Bővebb ér-
tesitést szerezhetni Abonyban A. B. alatt

czimzett bérmentes levelek által.
726 (1)

Régi pénzeket
és mindennemü régiségeket, drágakövet,
gyöngyöt, szineskövet, aranyat, ezüs-
töt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb

áron. 725 (1-4)

Régiségek és természetiek
irodája,

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

tol egy nagy választéku raktár mindennemü
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötökböl a legolcsóbb áron, ugy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-

bogarak, madárbórök, tojások
Mvegszemek is találhatók.

GROSZMANN,
tudor,

»iem- ée fül-orvos,
tizennyolcz évi orvosi gyakorlatának,
tapasztalatai és a legkitünőbb európai
tanárok utasításai szerint gyógyit. Ren-
delési órái a József-téri 11-ik számu
Grossz-házban, minden hétköznapon
délelőtt l l órától 12-ig, és délutáni
2 órától 4-ig. — Szegények számára
ingyen minden vasárnap a délelőtti

órákban. 689(6—6)

1 Keglevich-sorsjegyre, — l ) 1 Salm-, 1 Pálffy-, X Clary-, 1 budai, 1 Genois-,
1 Waldstein-sorsjegyre,— D) 1 hitelintézeti, 1 budai, 1 Keglevich-sorsjegyre.
E) '/» 1860-iki, 1864-iki 50 ftos, 1 budai sorsjegyre. — F) 1 Eszterházy-.
1 1864-iki 60 ftos, 1 budai sorsjegyre, - 6) 1 1864 iki 50 ftos, 1 trieszti
50 ftos, 1 Salm-. 1 budai, 1 Keglevich sorsjegyre.
vmivni/ * e S c s z 1 8 6 4 - s o r sJ e8>re 3 ft. 50 kr.,— 1 fél sorsjegyre Z ft.,—
t Ll!) Cl ! , i Pálffy-sor.-jegyre 2 ft. 50 kr. - Bélyegdij 50 kr.
Bevásárlása a eladása mindennemü értékpapiroknak s pénzne-
meknek, előlegezések, sorsjegyek- 8 állampapírokra, incasso s
megbízatások stb.
Vidéki levélbeli megrendelések titoktartás mellett gyorsan s pon-
tosan teljesiüeínek. 6 9 2 (4-52)

Haszonbéri hirdetmény.
6188. Szab. kir. Debreczen város tanácsa

részéről közhírré tétetik, hogy a nagymélt,
magyar kir. helytartó-tanács által a város
részére engedélyezett kövezeti, vámszedési,
mint szintén a régibb idő óta élvezett piaczi
árulási, helypenzszedési jog, a folyó évi
november I-ső napjatói számitandó há-
rom egymásután következö évre, és igy
1867-ik év oktober utolsó napjáig a város-
ház nagy tanács-teremében jövö augusztus
hó 22-ik napján, a délelőtti órákban tar-
tandó nyilvános árverésen a városi számve-
vőségnél, illetőleg számvevői hivatalban,
addig is bármikor megtekinthető előleges
föltételek szerint és értelmében haszon-
bérbe fog kiadatni, mely kitüzött árverési
határnapra a bérleni kivánok magukat ele-
gendő bánatpénzzel ellátva, — ezennel meg-
hivatnak — Debreczen 1864., julius 21.

718 (2—3) A városi tanács.

ES
A szerelem és házasság

lefátyolozott titkai.
Nélkülözhetlen

tanácsadó szerelmesek, jegyesek
és uj házaspárok számára.

Ara képes borítékba füzve 50 kr., pos-
tán bérmentve 60 kr.

Kapható minden hazai könyv-
árusnál. 719 (2-8)

Jelentés.
Alulirottnak van szerencséje jelenthetni

az illető t. cz. szülőknek, gyámoknak és.
! neveles-baráíainak, hogy a Losonczon
! eddig fennállott 6 oszt. ág hit. egyesült pro-
testáns gymnasium megszűnvén, a nógrádi
ág. hitv. esp resség részéről folyó évi sep-
teniber 1 én egy tápintézetteí ellátott

IV osztályu gymnasium
fog megnyittatni. 728 (1—3)

i Kelt Losonczon, 1864. évi augusztus 1-én.
| SZTEHLO AXDRÁS m. p.,
i nógrádmegyei ev. esperes.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast) egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1864.

Elöfizetési föltételek 1864-dlk évre :
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok egyfltt : Egéss évre 10 ft Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai

Újdonságok : Egész évre 6 ft Fél évre 3 ft.

O ^ Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. novem-
ber l-töl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatósnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-bivatalunk szá-
mára hirdetmények elfogad, Hamburg és Altonában : Haasenstein és Vogler. — M. Frankfurt-
ban • Otto Mollifii és Jacger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos, — és Pesten : a ker-
trsz-gazdászati ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatós ntán 30 ujkr.

Nehány nap mulva utnak indulnak „a
magyar orvosok és természetvizsgálók,"
hogy Erdély vendégszerető városában, Ma-
rosvásárhelyen vándor gyülésóket megtart-
sák. Sokan készülnek ez utra a két magyar
haza különböző vidékeiről s igen kedvező
jelnek vehető, hogy a kölcsönös ismerkedési,
eszmecaerélési vágy mellett, a természettu-
dományok iránti szeretet a legkülönbözőbb
osztályok körében oly élénken nyilatkozik.
Reméljük, hogy e gyűlésről is nem sokára a
legkedvezőbb eredményeket fogjuk közzé-
tehetni.— Addig is felhasználjuk
ez alkalmat, hogy az olvasókö-
zönséget átalában, s a marosvá-
sárhelyi gyülés tagjait különö-
sen egy férfiu érdemeire figyel-
meztessük, a ki méltán nevez-
hető egyik „elsö magyar orvos-
nak és természetvizsgálónak"
(tudományos értelemben), s a ki
igen mostoha körülmények kö-
zött és a hazai nyelv fejletlen .

•. időszakában bátor úttörő volt
" azon a téren, melyen a mai nem-
' zedék természetkedvelö tagjai

ahhoz képest hasonlíthatatlan
könnyüséggel haladnak. Fölvett
tárgyunk érdekét még neveli
azon körülmény, hogy a buzgó
természettudós, kinek emlékét e
sorokban megújítjuk, épen azon.
helyen élte napjait s munkáló-
dott, a mely épen napjainkban
választatott természettudósaink
gyülhelyévé, t. i. Marosvásárhe-
lyen.

A férfiu, a kiről beszélünk,
Mátyus István volt. Hogy érde-
meit jobban méltányolhassuk,
vissza kell mennünk gondola-
tunkkal a mult századig, s az
ennek vége felé élt orvosok ko-
zott megtaláljuk Küküllö és Ma-
rosszék akkori rendes megyei
orvosát, Mátyus Istvánt. De mig '
a többiek nevét elsodrá az enyészet, addig
Mátyus emlékét megőrzé egy, még nap-
jainkban is becses nagy irodalmi müve, a
magyar nyelven első „diatetika," melynek
megírására akadályt nem ismerő hazafisága
és kitartó tudomány-szeretete egyaránt ösz-
tönzé. Lelke tüzével gyujtá ez áldozatot, s

M á t y u s I s t v á n .
(1725-1795.)

letevé azt a haza oltárára azon időben, II.
József császár idejében, midőn a magyar
nyelvnek oly sokan szerették volna meg-
húzni halálharangját.

A könyvnek, melyben lelki kincseit
hagyta örökül nemzetének, egész terjedel-
mében következő czime van:

„Ö és Uj Diaetetica, az az : az életnek
és egészségnek fentartására és gyámolgatá-
sára, Istentől adatott nevezetesebb Termé-
szeti eszközöknek a szerint való elszámlá-
lása, a mint azokra reá kaptak, és eleitől

MÁTYUS ISTVÁN.

fogva mind ez ideig vélek éltek az emberek.
— Melyben Sat darabokra intézve sok ide
tartozó régi szokásokkal s jeles történetek-
kel megvilágositotta s egyszersmind a Ter-
mészetnek szentséges helyeire is a maga fe-
leinek a jeget megtörte, ugy hogy részben
e munka Természet Históriája gyanánt szol-

gálhasson, Mátyus István M. D. Ns. Küküllő
és Marosszékből egyesült Vármegyének R.
Physicusa." (Pozsony 1787 — 1795.)

E hosszu czim egyszersmind kimutatja
némileg á nagy munka tartalmát s irányát.
A munka folyamában olvassuk továbbá :

„Czélom az egész munkában, Feleimnek
e részben lehető épitése volt. Melyre nézve
a természet nyomdokain a józan okosságnak,
és a cselekedetbeli történetek világánál min-
denütt ugy igyekeztem járni, hogy mind
a közönséges életnek könnyítésére, mind

. az elmének gyönyörködtetésére
szolgálhassak."

Egy másik helyen igy szól :
„Hiszem, hogy olyan tudós

emberek kezén is fog megfor-
dulni ezen könyvem, kik örö-
mest kivánnak a kútfejekre visz-
szamenni, sőt tőlem, ezekben első
magyar irótól minden jussal is
megkivánják."

A terjedelmes mü tartalmá-
nak részletes elöadása nem tar-
tozik feladataink közé s elég le-
gyen itt megemliteni, hogy a 212
nagy8-adrétü ívre terjedő munka
hat kötetből áll, melyeknek nyo-
matásához marosvásárhelyi la-
kából küldötte Mátyus István
1787-től 1795-ig Pozsonyba a
tisztázott kéziratot.

Minden egyes kötet külön
ajánlattal van ellátva s ma sem
lesz érdektelen tudni azon lel-
kes Maecenások és honleányok
neveit, kik akkori irodalmunk
hiányát átlátván; nemes keblü-
leg gyámoliták a tudomány fá-
radhatlan bajnokát müve kiad-
hatásában.

Az I-ső kötetet ajánlotta
szószerint : „N: M: R: Sz: B:
Gr: Széki Teleki József ür , Cs:
Kir: Felség arany kulcsos hí-
vének , a Természet Örvényei

mélységeit bátran megvizsgáló ritka búvá-

A Ildik kötetet : „M L: Báró és Gr: Ha-
dadi Wesselényi Kata Rhédei Zsigmond Gr:
Ur Özvegyének, hazája, felebarátja, és más
sok ügyefogyottak javát munkálkodó kegyes
Matrónának."

33-ik szám Tizenegyedik évfolyam.

Pest, augusztus 14-én 1864.
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A IV-dik kötetet : „M: Gr: Királyfalvi
Róth Johanna Urasszony, Gr: Széki Teleki
József Ur kedves élete párjának."

Az V. és Vl-dik kötetet : „Tek: Fábián
Zsuzsanna, néhai Tek: Nzetes Sándor János
ur gyászos özvegyének."

Az ide mellékelt arczkép Mátyus Istvánt
60 éves korában tünteti fel az akkor diva-
tos viselettel. De bár fejét paróka fedé s
idegen ruha takarta testét, keblében nem-
zete művelődéséért buzgó sziv s erős akarat
élt, melyet hálásan kell elismernünk nap-
jainkban is.

Elmondott adataink csak vázlatosak, de
nézetünk szerint nem volna hálátlan feladat,
sőt igen alkalomszerünek tartanok, ha Ma-
rosvásárhelyen valaki akadna, ki e férfiu
érdemeit tüzetesen figyelmére méltatná.

Emlék füzér Márton István szobrára.*)
I.

Rózsa-c vagy tövis a dicsőség utja?
Ám kérdezzék az önző kis lelaek.

Ki a nehéz pályát dicsőn végig futja :
Nyomdokain, szobrokat emelhet.

Hol a gyönge csügged, panaszkodik, fárad;
Bus jelenben, nem néz szebb jövőre :

A derék, csak enyhül tekinti az árnyat,
, Égő vágygyal lép, küzd, tör előre.

S legyen tövis az ut, hol áthalad :
Letördeli . . . csak a rózsa marad!

Eljön az esti szél, a hir dalos szele,
Mi csak akkor ébred, ha hül a lég.

Kinek lelke lánggal, erővel volt tele :
Akkor lesz nagy, ha szive már nem ég.

Eljön az esti szél, s a rózsalevelet
Elsodorja . . . o t t meg fog állani :

Hol egy sir domborul a nemes sziv felett,
Ki tett mig él t : s most valók álmai.

S ne legyen bár e halmon semmi jel :
Koszoruját e hantra tüzi fel.

Előttünk a vágyak csillogó lidércze
A kincseken, a trónokon lépdel.

A törpe azt hiszi, hogy a világ nézze —
Gazdag vagyon, nagy hatalom, fény kell!

De az emlékezet nem igy jön utánnunk,
Sirhalomról, sirhalomra lép föl.

S a nagynak, kit talán mig élt meg se láttunk
Halhatlan hirt, nevet hoz az égből.

Igy őrzi meg a hű emlékezet,
Ki azért élt, halt, mit szépen kezdett.

A lélek nemcsak az anyagot élteti :
Magának is van saját élete.

S ám édesek a gond, s munka közt élvei
Ha egy-egy szép tettet bevégeze :

Gyönyörnél több — az üdv maga az erezet
Ha a világ elmúló varázsa

Nem fátyolozta be azt a szebb életet,
Mi erőt ád a halhatlanságra.

- S mi a gyöngébb leiken hiu álom :
Uj ég derül a halhatlanságon.

Oh! ki ugy tekinti a lelket mint bányát,
S a gyémántért leszáll fenekére :

Kevés a dicsőség, mit kincs, s borostyán ád
Az örömhöz, mi e munka bére. i

Látni az ifju sziv, a szépért mint lángol;
Ellesni a lélek gondolatit;

Örök oltártüzet gyujtani e lángból;
Nevelni a szent ügy bajnokait . . .

Szép hivatás! mit a ki betölthet :
Uj édenné alkotja a földet.

II.
Az ifju-ái; disze, fénye a hazának.

E virághoz kell a legjobb kertész.
Ki a nemes torzsba beoltja ez ágat :

Az az érdemkoszorus bölcs, müvész!
Hol nagy a küzdelem kevés a jutalom :

iNehéz, de széo a tanári pálya.
Arany a b é r . . . de mit a teher sulya nyom,

S magasra „ö _ tanári a pálma,
S ha mások a gyümölcsöt szakítják :
Tanáré a legszebb emlékvirág.

•) E szobor ünnepélyes leleplezése s felíllitása ma,
»ug. 14-én megy vcghuz a pápai ref. főiskola teremében.

Pápa, Pápa! oly sok drága emlékezet
Köti lelkem szép, nagy iskoládhoz.

Mi beárnyalt, már nem látom a felleget,
Csak a sugárt, mi beszivárványoz.

Itt voltam én egykor növendék és tanár :
Mit adhatnék hálám zálogául?

Egy dalt, egy dalt, miként a költöző madár,
Ha elrepül a virágos ágról.

S bár merre száll, csak tavaszra vágyik :
Tedd most dallá ifjúságom almit.

S kiért zengjen a dal? azért ki legnagyobb,
Kinek neve ez iskolával egy!

Ki nyomdokin oly szép emlékeket hagyott,
Hogy az is nagy, ki nyomdokába megy.

Az ifjuság szive, volt a drága bánya,
Hol oly kincset hagyott e hazának;

Hogy a dicsőségnek aranyos sugara
S z o b r á n soha nyugvóra nem szállhat.

Mig él neve : éljen ez intézet
Mit emlékül hagyott nemzetének.

Márton I s t v á n ! van-e ki e nevet hallá,
S a pápai iskolára gondol:

S néma érzelme is nem lesz egy-egy dallá
Szobra előtt, mit vész le nem rombol?

A nagy mű talpkövén, mit nagy lelke tett le,
Mi halála után egyre épül.

Nem lesz-e virágzó intézetnek tele :
H a áldozunk e névnek emlékül.

Oh! ki igy élt, ki ily szép czélt ére :
Lengjen szobrán — e m l é k ü n k f ü z é r e !

Csepeli Sándor.

Egy birodalom végóráiból.
(Párisi kép a? 1848 évből.)

(Folytatás.)

Az ingadozó kormány meg is bukott.
Már kő kő után omlott a Louis-Philippismus
épületéből, mely a romlottság piszkos vako-
latával volt bevonva.

Lamoriciére és Barrot reform-politikát
hirdető szavai a pusztában hangzottak el, s
nem voltak képesek a forradalom rohanó
árját föltartóztatni; habár eleinte semmi
akadályt nem gördítettek a közvetítők ut-
jába, kiknek miniszterkedése nem tartott
tovább egy óránál. Megnyíltak ugyan előt-
tük a torlaszok zárai, de minden barrikád-
nál magasabb-magasabb fokban ki volt fej-
lődve a forradalmi hangulat. Az elsö barri-
kádot a medvesüveggel sürü vegyületben
védő zubbunyosok kiálták : ,.Le Bugeaud-
val!" A második barrikád védői : „Le Gui-
zotval!" A harmadiknál már:,,Le Thierssel!"
s a negyediknél: „Le Lajos Fülöppel!" hang-
zott.

Hogy „Éljen a köztársaság!" még nem
mondták hangosan, s bár a Boulevardon
Barrot alkotmányhirdetö szavai még tettek
némi hatást, de a Sz.-Denis kapunál már si-
ker nélkül hangzottak el. Itt egy iszonyu
torlasz emelkedett, melynek sánczain vörös
zászló lobogott. E barrikád védői a szabad-
elvü szónok szavaira már nagyon érthető
feleletet adtak, mert alig hogy beszélni
kezdett, fegyvert fogtak reá, s mint tenger-
moraj hangzott a fölkiáltás : „Le Lajos
Fülöppel! A Tuileriákhoz! ATuileriákhoz!"
s a béke hirdetőit fenyegető néptömeg hul-
lámzottá körül. Vállalatuk nem sikerült.
Vissza kellett fordulniok, s a de la Paix-
utczában Odilon Barrot kimerülve tért laká-
sára, hol barátait összegyűlve találta. Ezek
közt vala (rarnier-Pages is, ki az érkezőt e
szavakkal fogadta : „Gyorsan kellene halad-
nunk, hogy a körülmények meg ne előzné-
nek bennünket. Ma önön volt a sor, holnap
rajtam s társaimon lesz, holnapután Ledru-
Jlollinon." S ez utóbbi nehány orleanista
követtel, a Bourbonok termeiben épen ez
órában nyilatkoztatá ki, hogy „Veszteni
való idö nincs! Ha egy óra alatt a kis-
koru párisi gróf részére a király leköszö-
nését ki nem hirdetik, a nép a Tuileriákba

tör, a kamarát szétugratja, s teljes lesz a
forradalom."

Tehát még ekkor a köztársasági párt
egyik legelőkelőbb vezére, a király leköszö-
nésén kivül egyebet nem kivánt. A Barrot-
nál összegyűlt párt többsége e végletről
tudni sem akart, s a mint a házi ur kissé
megpihent, barátai sürgetésének engedve
elindult, hogy magát a belügyminisztériumba
iktattassa. Oly emberek, mint Barrot, a mi-
niszterség ingerének nem tudnak ellenállni,
s miután Lajos Fülöp minisztere nem lehe-
tett, mint tudva van, Bonaparte Lajos mi-
nisztere iparkodott lenni.

Midőn délre oda érkezett, látta, hogy
Lajos Fülöp trónon maradása már lehetet-
len. De nem lehetett volna-e még ekkor
fegyveres hatalommal a forradalom törek-
véseit s erejét megtörni? oly kérdés, melyre
a körülményeket ismerő tekintélyes férfiak
is sokszor igennel felelnek. A fölkelés, mint
mondják, győzelmét az ősz fejedelem erély-
telenségének, vagy helyesebben, gyengesé-
gének köszönheti; mert Bugeaudnál minden
készen volt, hogy a fölkelökben a lázadás
utolsó szikráját is kioltsa. Igaz, hogy Lajos
Fülöp makacssága, melylyel hatalma fenn-
tartásához ragaszkodott, már nem volt
egyéb, mint tehetetlen töprenkedés, mely-
ből minden tetterő, minden férfias elhatáro-
zás hiányzott; az ősz fejedelem csak inga-
dozott, s szánalomra méltó tapogatózás és
habozásból állt, mert már természeténél
fogva, oly szélsőségre, minő például a vá-
ros bombáztatása lett volna, ha akar la volna
sem tudta volna magát elhatározni.

De föltéve, hogy a király oly kegyetlen
lett volna, hogy a „transnonain-utczai hó-
hért" szélsőségekre ösztönözte volna is : a
körülmények oda fejlődtek, hogy a tábor-
nagy már keveset, vagy semmit sem tehe-
tett. A nemzetőrség a reform mellett küz-
dött ; a sorkatonaság pedig a polgári őrség
ellen nem akart harczolni. A kiéhezett és
kifáradt csapatokat a visszavonulási parancs
minden erélyböl kivetközteté, s nem akar-
ták többé magukat meggyőződésük ellen
eszközül fölhasználtatni.

Ehhez járult Bugeaud nagy népszerűt-
lensége, mely tevékenységének nagy részén
már előre is csorbát ejtett. A sikeretlen ut-
jából visszatért tábornok, Lamoriciére, nem
hallgatta el azon ellenszenvet, mely a köz-
vélemény elött Bugeaud ellen nyilatkozott,
s melyet az nemsokára személyesen is ta-
pasztalt. Ugyanis, a mint a Rivoli-utczában
fölállított polgári őrség fölött szemlét tar-
tott, két zászlóalj fölmondta az engedelmes-
séget s a tisztek kijelenték, hogy „A nem-
zetőrség önről tudni sem akar."

Nem! Az áradat hullamait nem lehetett
többé föltártam. E.y negyed tizenkettőkor
a Hotel de Ville a nép kezében volt. A Szajna
mindkét köpartján egyik fontos pont a másik
után veszett el; mig itt ott egyes csapatok
lerakták a fegyvert, s a reggel kiindult csa-
patok a Tuileriák közvetlen közelébe vonul-
tak vissza.

Még csak a helyi őrség egyes elszánt
csapatai harczoltak itt ott makacsul; külön-
ben a hátráló hadosztályokat a roppant
néptömeg folytonosan nyomta a Vivienne-
utczán át a Palais Royal felé, a Boulevard
hosszában a Concorde-térig, a Rivoli-utczán
át a Szajna jobb partján a Tuileriákig, a
balpart mentén pedig a Bourbon palotáig.

E két utóbbi hely, nevezetesen a királyi
palota és a követek gyiilésterme, körül bo-
nyolódtak mindinkább inkább e nagy napi
dráma eseményei. Közelgett az idö, mely.
ben a kitört zivatar a királyi trónt volt föl-
forgatandó, s helyébe a torlaszokon rögtön-
zött köztársaságot elfogadandó.

A tomboló viharban annyira ingadozott
már Lajos Fülöp kormányrendszerének ha-
ióia, hogy környezete megérkezettnek hitte
az időt a menekülésre. Guizot Í3 tanácsosnak
vélte elhagyni a palotát, s minisztertársánál,
Duchátelnél vonult meg; de itt nem volt
elég biztosságban. Duchátelné elszánt ol-
talma alatt, a nép haragja elől a Banneau-
utczába menekült a két miniszter, mig a
következő éjen Guizot, női ruhába öltözve,
barátnőjénél, Mirbel asszonynál keresett
több biztosságot igérö menhelyet.

A szokott reggelizés idején, a királyi
családnak Párisban levö tagjai mind össze-
gyültek a királyi palota éttermébe. Lajos
Fülöp, bár ingerült volt, koránsem gyaní-
totta, hogy a családi étkezésnél most utól-
szor foglalja el az asztalfőt a Tuileriákban.
Azon balvélekedésben volt, hogy egyelöre
Thiers és Barrot képzelt népszerűségének
paizsaalá rejtözhetik; azt hitte, hogy az ellen-
zék sorából alkotott miniszterium, a trón és
a zendülés között áthághatlan sorompót
képez; pedig forradalmak közt növekedve,
tudhatta s tudnia kellett volna, hogy a for-
radalom ha egyszer kitört, mily gyorsan
halad tovább. De az emberek nem akarnak
okulni. Szerintök, hogy is versenyezhetne a
tapasztalás, ez éles nyelvü és sötét tekin-
tetü aggszüz, az önáltatás kendőzött arczu
s rnézajku kaczér hölgyével?

De a forradalom, e vad folyondár, nem
késik gyors közeledtét észrevehetővé, nagyon
is észrevehetővé tenni. A mint a király és csa-
ládja, szokott rendben helyét az asztal kö-
rül elfoglalni akara, hatalmas fegyverropo-
gás rázta meg a Tuileriák ablakait. Ez azon
lövések viszhangra volt, melylyel a Con-
corde-téren fölállított városi őrség a Made-
leine-térről a Royale-utczán át elötoluló
népözönt fogadta.

Néhány másodpercz mulva földult arcz-
czal Remusat és Duvergier léptek a terembe.
A királyné a belépőktől sápadtan, s a nyug-
talanság vészjós tekintetével kérdé : „Szól-
janak, valami komoly baj történt?" Szegény
asszony! Megszokott nézeteitől elvakitva,
nem tekintette komoly dolgoknak azokat,
a mik Párisban ez utóbbi napokban történ-
tek, s azt hitte, hogy az egész, csak Thiers,
Barrot s társainak mesterségesen élőidé ett
cselszövénye. A herczegi palotákban sokszor
előforduló eset, hogy csak cselszövények
sorának tekintik a világtörténet eseményeit,
s ily szemüvegen keresztül nézik s itélik
meg a világot.

Amália királyné kérdésére Duvergier de
Hauranne semmi, Remusat pedig csak ki-
térő feleletet adott, s egyszersmind szemé-
vel intett Nemours és Montpensier hercze-
geknek, a kik az asztaltól azonnal fölkelve,
az érkezőkkel a mellékterembe vonultak. A
király is követte őket, s Thierst Laubespin
táborkari századossal beszélgetve találta. E
tiszt épen a helyzet valódi állását adta elő,
a mint nehány percz elött saját szemeivel
látta. A nép már elfoglalta a városházát, s
valószinüleg a Palais Royalt s a Coneorde-
tért is nemsokára elfoglalja. íly fenyegető
körülmények közt nem lehet késedelmes-
kedni a királyi család mentésére szolgáló
intézkedésekkel. A király elött a veszély
most tünik föl egész borzasztóságában. Ren-
deletet, adnak ki, hogy a kocsik álljanak
készen De épen ekkor érkezik Bedeau hadse-
géde, jelentve, hogy a tábornok a Concorde-
térre szerencsésen eljutott, s hogy e tér,
mellékutczáival együtt, a csapatok által biz-
tosságba van helyezve. Igy a menekülés
szüksége már nem oly égető. De Thiers még
is nyugtalan marad, s nyugtalanságát nem
tudja és nem is akarja titkolni. ,,Mit gondol

ön?" kérdé Lajos Fülöp. A kis ember, a ki
szeretett volna, de ezuttal nem tudott
nagygyá lenni, óráját zsebéből kivonva,
mondá : „Két óra alatt mindnyájan tönkre
jutunk. Ha tőlem függne "

„Mit tenne ön ?"
„A forradalom növekvése ina reggel óta

minden elővigyázatot megszégyenit. Azon
kevés erövel, melylyel rendelkezhetünk, a
felbőszült bikát nem ragadhatjuk meg szar-
vainál, a nélkül, hogy el ne tiporna. -- Ha
tőlem fügrgnc, visszavonulnék Sz.Cloudba, s
o t t 50—60 ezer fegyverest magam mellé
véve, három nap mulva e hadnak élén nyo-
mulnék ismét Párisba."

A jós kimondta az igét de az nem volt
egyéb, mint egyszerü visszaemlékezés az
1830-ik évre. Tizenhét évvel s két hónappal
ezelőtt X. Károly is Sz. Cloudban keresett
támaszt, s innen remélt lázadó fővárosába
nehány nap mulva győzelmesen bevonul-
hatni.

Semmi sem uj a nap alatt! A magát re-
kedtté kiabáló szegény oktató, a történet,
csak azt tanitja, hogy az emberek minden
időben egyformán balgák és megátalkodot-
tak, egyformán hiúk, vakmerők és kisszi-
vüek voltak, maradtak és lesznek.

„Igaza lehet önnek;" vélekedik a király,
s az étterembe távozik, nejével tanácsko-
zik, de semmit sem végez. Thiers Bugeaud-
hoz siet, a kinek bizalma a győzelemhez
már annyira csökkent, hogy barátja tervét
azonnal elfogadva, egy zászlóaljat a Tuile-
riák kertjébe küld, a királyi család elvonu-
lásához födözetül.

Ezalatt a palota belsejében nőttön nőtt
a zavar. Az illem szabályait félrevetve, a
királyi család jelenlétében czéltalan sürgö-
lődés, fülsértő csacsogás, majd bábeli zür-
zavar fejlődött ki. Nem győzték osztani a
sok jó tanácsot; mindegyik el akarta mon-
dani, a mit legjobbnak gondolt; de segiteni
egyik sem tudott, A szenvedélyesen fölizga-
gatott királynénál nagy viszhangra talált
azon vakmerő, vagy jobban mondva őrült
terv, hogy a Tuileriákat, a juliusi királyság
fennmaradásáért, az utolsó emberig oltal-
mazni kell „Felség'."mondáférjének, „öltse
ön föl egyenruháját, üljön lóra, s jelenlété-
vel és szavaival villanyozza ön a katonasá-
got, s ha kell, haljon ön meg a trónért és
becsületért!

Az ősz fejedelem, kinek makacssága ne-
hány óra alatt annyira alászállt, hogy már
akarata sem volt, ugy tön a mint tanácsolták.
Magára ölté nemzetőrségi tábornoki ruhá-
ját, melyet ünnepélyes alkalmakkor hordani
szokott, vállára függeszté a becsületrend
nagy szalagját, s lóra ülve a Caroussel térre
ment a harczosak bátorítására.

A tér közepén 4000 főnyi sorkatonaság
állt, középen 16 löveggel. A Tuileriák vas-
rács-ajtajánál egy zászlóalj állott a pol-
gárőrség első ezredéből. A tulsó oldalon a
negyedik, s távolabb a tizedik ezredből volt
szemben a palotával egy egy zászlóalj hadi
lábra állítva. Két fia, Bugeaud tábornagy,
Lamoriciére, Trezel, Rulhiéres, és Delarue
tábornokok, s ezek hadsegédei lovon, Thiers
és Remusat pedig gyalog követek a királyt,
a ki lassan lovagolt előre s petyhüdt, szo-
moru vonásai inkább részvéte- keltö, csüg-
gesztő , mint bátorító hatást gyakoroltak.
Először is a polgári őrség elsö ezredének
első zászlóalját találta, mely őt „Éljen a re-
form!" kiáltással fogadta. Lajos Fülöp, •-
kinek minden mozdulatán neje, és leányai,
fenn, nyitott ablakokból szorongva szemlél-
ték, — a zászlóalj parancsnokához közeledve
mondá : „Tudtul adhatja on legénységének,
hogy a reform meglesz adva. Már elöbb be-
leegyeztem volna, tudva, hogy a nemzetőr

ség azt annyira óhajtja." A tizedik ezred
ugyanazon üdvözléssel fogadta, s ugyanazon
választ kapta. A mint azonban a király a
negyedik ezredhez közelitett, az üdvkiáltás ;

már fenyegetőbben hangzott : „Éljen a re-
form ! Le a miniszterekkel!"

„Barátaim, a reform legyen az önök
óhajtása szerint. A mi a miniszteriumot
illeti . . . "

Nem engedték tovább beszélni. Viha-
ros mennydörgés némitá el szavait. A polgár-
őrség tisztei leforditák kardjaikat, a közem-
berek fegyvereiket, s mindnyájan azon ha-
tározottan ellenséges indulatú fölkiáltás-
ban törtek ki : „Le a kormányrendszer-
r e l ! "

E tüntetés sulya nagyon nyomasztólag
hatott a fejedelemre. Mit 1 testőrei is elhagy-
ják öt? A polgárság közös ügyért lelkesül
a csöcselékkel ? Ez döntö itélet volt a „pol-
gár királyság" létele ellen. Az aggastyán
mellére sülyeszté fejét, s a nélkül hogy a
katonaságra egy pillanatot is vetett volna,
visszafordult s a „Flóra'' nyárilak bemene-
ténél lováról 1 szállva, sóhajtva monda
Thiersnek : „Most tisztán látom! Már mind-
egy' Mindennek vége van!"

Még nem volt vége; de a nagy dráma
gyorsan közeledett a befejezés felé. A vég-
zet, mely elöbb lábujjhegyen, alig hallható
neszszel jelentkezett a Tuileriákban, most
már hangos dohogással lépett föl, s a bal-
sors óriási nagyságban tünt elö a csügge-
dők szemeiben. S valóban, a szomorujáték,
mely most a palotában folyt, nem egy ki-
rálynak, hanem a királyságnak fájdalmas
haláltusája volt.

Mert a köztársaság-pártiak, azon fényes
sikertől, melyet a forradalom reggel óta ki-
vivott, fölbátoritva, a döntő csapás megte-
vésére emelték karjokat. A két köztársasági
párt, — a bourgeois-demokraták a „National"-
tól, s a social-demokraták a „Reform"-tól,
— a tomboló utczai harczok közt egyesült.
Az utóbbi párt fejei, saját közlönyük szer-
kesztőségénél gyültek össze, a hol Martin,
a nemzeti párt meghatalmazottja is meg-
jelent, s a már határozottan látható népgyö-
zelem fölhasználását s az ideiglenes kor-
mány tagjai névsorának összeállítását elha-
tározták.

E czélra a következő férfiak névsorában
állapodtak meg : Dupont, Arago, Ledru-
Rollin, Flacon, Marie, Marrast, Cremieux,
Garnier-Pagés, Lamartine és Blanc. — Ez
utóbbi, Blane Lajos, a néptömeg zajos kivá-
natára, mely előtt a névsort fólolvasta, még
Albert kézmüves nevét is oda igtatta, s igy
a bourgeois-demokraták jóváhagyását is meg-
nyerte.

Ezután a névsort a lehető legsebesebben
kinyomatták, s szétszórták a néptömeg kö-
zött, hol az barrikádról barrikádra, utczá-
ról utczára, ablakról ablakra villámgyor-
san terjedt, s a harczra tüzelt zubbonyo-
sok mindenütt azon örömujjongással fogad-
ták : „Le a Bourbonokkal! Éljen a köztár-
saság!"

Ez az 1848-iki franczia köztársaság ere-
detének valódi története. Lamartine, a ki
Chateaubriand-al egyformán versenyez ahiu-
ság pálmája fölött, késöbb „A februári {orra-
dalom" czimü történeti regényében, magával
és másokkal eltakarja hitetni, hogy a köztár-
saság, mint valamely mézédes lyrával táp-
lált Pallas Athéné, az ö költöi agyából
termett elő. De minden hiuság a nap alatt!
Lamartine neve azért került a köztársasági
kormány tagjainak sorába, mert egy szó-
noktársra is szükség volt. s benne ilyet ta-
láltak, vagy legalább hittek találni. :
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Szabadalmazott kisértetek.
A dajkameséket és tündérregéket, a „vas-

orru bába" történetét, melylyel az aludni menni
vonakodó gyermekeket riasztani szokták, nap-
jainkban maholnap leszorítja s rejtélyess'ígéből
kivetközteti a müvészet és tudomány, mely eok
esetben a megfoghatatlant is mesteri módon ál-
litja szemünk elé. S mig az anyókák s nem ritkán
a gondolkodó meglett emberek is, az eltemetett
holtak szellemének visszatérését lehetségesnek
tartják : napjainkban már akadnak 12 éves gyer-
mekek, legalább Londonban, a kik mindezt tük-
rök segedelmével, láttani csalódás utján ki tudják
magyarázni. Mert Pepper tanár, a szellemidéző,
mindezt a csalódásig hiven megmutatta s bebizo-
nyitotta.

Ki az a szellemidéző ? Ki az a vakmerő em-
ber, a ki ily borzasztó mesterséget űz ? kérdi
egyik-másifc olvasó. Melyre azt lehet felelni, hogy
az egyike azon embereknek, a kik a nagy angol
világvárosban rendkivüli figyelmet tudtak ébresz-
teni, mert Pepper tanár szellemidéző találmányá-
val épen oly érdekeltséget gerjesztettLondonban,
mint Rarey a csodás lószeliditő, vagy Garibaldi,
s maga „Dánia rózsája," a Walesi herczegnő.

Találmánya nemcsak Londonban vonta ma-
gára a közfigyelmet, hanem mindenütt, a hol csak I
bemutatták.
Ki ne emlé-
keznék a bu-
dai népszin-
ház ilyne-
mü mutat-
ványaira, a
hol lebegő
árnyak ra-
gyogó szin-
pompában
jártak, s hol
a „látható
semmi"több-
ezör á l l o t t
s z e m e i n k
előtt.

London e
csodált fér-
fia egy idő-
ben remény-
teljes növen-
dék volt a
gyógyszeré-
szek kará-
ban , a ki
később na-
gyobbra tör-
ve a láttán ta-
nulmányozá-
sára, s külö-
nösen azon
titkok kitu-
dására adta
magát, me-
lyek a tük-
rökön e tu-
domány se-
gedelmével
létrehozha-
tók. Mint valódi angol, igazi gyakorlati ösztö-
nénél fogva, azon gondolatra jött, hogy titokszerü
találmányát gyakorlatban alkalmazni fogja.

Elsö nyilvános mutatványát Párisban a Cha-
télet-téren tartotta, s miután borzadályba, majd el-
ragadtatásba hozta a nagy néző közönséget, hazá-
jába vitorlázott a még nagyobb és gazdagabb s igy
több hasznot igérő közönség elé, s minthogy jö-
vedelmes vállalatának versenyzői is támadtak,
Pepper szabadalmat kért szellemárnyaira, melyet
meg is kapott, s igy szerepelnek Londonban a mult
év óta folyvást a „szabadalmazott kisértetek."

Pepper a londoni „Politechnic" termében
minden este bemutatja kisérteteit a bámulok
előtt. Rémes programmjából mi ezuttal egy jele-
net képét adjuk. Az előadás este 7-től 9 ig tart.
A nézötért nagyszámu kiváncsi nép tölti be. Egy-
szerre a lámpák fénye elhomályosul, s éjjeli sötét-
ség foglal helyet a teremben. A szinpad hátterén
a tenger látszik, mely fölött egy hajó horgonyoz,

.•mig a tenger mélye a korallok erdejével s a ten-
geri kigyók és szörnyek egész seregétől van bo-
ritva. A hajóból búvárharang ereszkedik a mély-

ségbe, s abból egy buvár lép elő, a ki nem törődve
a szörnyek szomszédságával, ládára rakja a ten-
ger kincseit, hogy azt harangjába emelje. Ekkor
szirének árnyai tünnek föl, „Nereus leányai/' a kik
mint veszélyes viziCircék marasztólag lebegik kö-

rül ; de a bú vár csak folytatja munkáját. M igjelenik
előtte Neptun, a vizek istene, három águ szigo-
nyával. Mig végrj egy vizbefult matróz árnyát
pillantja meg, m?ly a tengermoraj zenéje mellett
járja a siri tánczot. A buvár megdöbben, mire az
egész jelenség villámgyorsan a semmiségbe tünik.

„Mi v.>lt ez? Hogy lehetett ez?" kérdi szom-
szédját az egyik néző. „Tükörjátéknak mondják,
de nem értem" felel a másik. „A kisértet minden
tárgyon keresz'üljár, és semmiben sem akad meg.
Hogy lehet ez?"

Hasonló kérdésekre az egyszerü magyarázat
az, hogy a szinpad előterén egy nagy sima és
tiszta üveglap van fölállitva, melyet a szem észre
sem vesz. E tükörlap elő:t bizonyos távolban
mozgó jelmezes egyének vnszatükrözése képezi
azon szellemalakot, mely az üveglapon tul épen
oly távolságban látszik, a minőben a szinfalak
mögött előtte mozog, s igy állása tetszés szerint
változtatható; csupán a tükörlap fölállításától
függ, hogy az alak vî zfénye a közönség előtt lát-
ható legyen.

Az üveg az előtte álló tárgyat foncsor nél-
kül is visszatükrözi, csakhogy nem oly tisztán,
nem oly világosan. Tapasztaljuk ezc az ablaktáb-
lán is, melyen az előtte égő gyertya világosságá-
nak nagy része ugyan keresztül hat, de egy rész
még is visszaverődik s a gyertya képét mutatja.

képünkön a búvárt személyesítő szinész valóság-
gal nem látja csak képzeli maga előtt a tánczoló
árnyat, mely csak a közönség szemei előtt jelenik
meg; s ha a játék mégis összevág, a közönség
csalódása annál nagyobb.

Kísértetek szini elöadása Londonban.

íly ablaktáblának tekinthető a szinpad elején
fölállított üveglap, melyen át a tulsó oldalon álló
tárgyak is láthatok, az előtte levő s villanyfény-
nyel erősen megvilágitottalak is visszatükröződik,
még pedig az erős fény miatt igen tisztán.

Igy az egész Pepper-féle varázslat nem más,
mint egy sima átlátszó üveglap, mely előtt a szin-
padon oldalt e czélra külön elkészített téren va-
lóságos husból és vérből álló emberek, tetszés
szerinti jelmezekbe öltözve játszszák a kísérteiét.
E játszó személy visszatükrözését látja a közön-
ség az üveglapon, s hogy e visszatükrözés tiszta
legyen, a játszó személy erős villanyfénynyel van
megvilágítva, mig körülötte az egész háttér 8 az
egész tér is melyen jár, sötét s legkisebb fénynyel
Bem biró szövettel van bevonva, s ez okozza, hogy
az árny, mint egészen különálló jelenik meg.

Hogy a csalódás még nagyobb legyen, a vi-
lágosság ugy van alkalmazva, hogy az tetszéssze-
rint nagyobbitható vagy gyengithető. A rőgtöni
eltűnést a villamfény rögtöni kioltása okozza,
midőn t. i. a sötéten maradt játszó személy
alakja már nem tükröződhetik vissza.

íly előadásoknál legtöbb vigyázatra van
szüksége a szinpadon játszó színésznek, mert az
az árnyalakból semmit sem lát. Azért előre tudnia
kell a helyet, melyen az ugynevezett kisértet
megjelenik, hogy magát ahhoz alkalmaztassa. Igy

A szádelői völgy.
(Alaprajzzal és 9 képpel).

(Vége.)

Vándorlásunk a regényes völgy végpontja
felé közeledik.

A mult számunkban emlitett, s reges emlé-
kekkel összekötött malomromokon tul már széle-
sedik a sziklahasadék, mig egészen lakályos, vi-
dám völgygyé változik. Nem sokára kényelmesebb
és sokat járt szekér utra érünk, mely a közel Lucska,
Barka és Áj helységeket köti össze.

E téresebb völgy közepe táján találjuk a
harkai malmot (1. VIII számu képünket), mely
liszt- és fürészmalom egyuttal. Ennek kerekei
folytonos forgásban vannak és soha nem kényte-
lenek szünetelni. Az előtérben egy felülcsapó
malomkerék két alólcsapó kisebb malom- és fü-
részkereket hajt. Bőviz idején megforditva áll a
dolog; ekkor az alólesapók siettetik a máskor

őket hajtó
öreg kereket
— a mint ne-
künk ezt az
ottani értel-
mes mol-
n á r m e s t e r
szépen és
szen vedély-
lyel magya-
rázgatta. —
Figyelmes
hallgatásunk
annyira kie-
légité, hogy
benne csak-
hamar igen
szives házi-
gazdára ta-
láltunk.

Betértünk
a malomba.
— F á r a d t
tagjainknak
igen jólesett
a pihenés. A
derék gazda
feltárta azon
ajtót, mely
a malom bel-
sejébe nyilt,
hogy a ma-
lombeli tü-
zelőnél kör-
be gyüleke-
zett fehér-
nép elbeszé-
léseit hall-
gathassuk.
#E korosS # g y

anyóka tündéres meséje, a tűzhely kedélyes láng-
jai s a malom gépezetének egyhangu zugása, ke-
replése nemsokára csendes álomba ringatá kisded
vándor társaságunkat.

De ez nem sokáig tartott. Társaságunk ismét
szaporodott. Lucska és Barka helységekbe tar-
tozó pajkos és vidám leányok, — kik nem férvén
el a közel kendertörőben, mig helyet kaphatnak,
ide vonultak — jókedvüen nevetkérezve s tréfá-
lózva szaporiták a malombeli kaszinó, a tüzelő
népességét s élénk társalgás közben kikaczagták
az álmot szemeinkből. Tej-, vaj- g gyümölcsből
állott uzsonánknál, gazdánk öröméra, kitünő ét-
vágyat tanúsítottunk. S miután a Szarpatakában
tanyázó pisztrángoknak ő itt az ura és királya;
azon esetre, ha alkonyatig várunk, friss pisztráng
lakomára hivott meg bennünket. Azonban sieté-
sünk okozta, hogy e herczegi vendégségben nem
részesülhettünk.

A malom népétől szives bucsut véve, még
betértünk az emlitett kendertörőbe, mely a mal-
mon tul nehány száz lépésnyire van; s itt a nagy
számmal jelen volt csinos falusi leányok tréfái és
dalainak meghallgatása közben egy kedélyes fél-
órát töltöttünk.

Kevés idő mulva elértük a szádelői völgy
végső érdekes pontját. Eljutottunk a völgyön
végig kígyózó Szárpatak forrásához. (Lásd a IX.
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ezámu képet). E kettős forrásnál azonnal összefut
a viz; de mintegy 20 öl hosszán tul ismét külön
válva, két ágban fut a patak a malom feletti ken-
dertörŐ tájáig, hol összekötő árkait már emberi
kéz is szaporította. A patak erősebb ága majd egy
órányi távolban ered a kisebb ágon felül, de ere-
dethelye nem is hasonlitható az előttünk omló
forrás környékének szépségéhez. — E helyet az
itteni népség Vizavatnak ne-
vezi. Mintegy három láb szé-
lességü, barlangszerü üregből
csörtet elő a legfelségesebb
italu, kristálytiszta viz, s med-
rét, mely mindjárt eredeténél
3 - 5 láb széles és \/2~ 1%
lábnyi mély, gazdagon betölti.

A mohos szirttel párhu-
zamosan, közbevetett darázs-
kő-halmazok között egy szép
kőmedenczébol rohan le, ezüst-
színű zuhatagot képezve, a pa-
tak erősebb ága. A medencze
oly szépen van alkotva a ter-
mészettől, hogy mesterkéz sem
helyezhette volna oda szeb-
ben, sem eszményibb alakot
nem adhatott volna neki. A for-
rás csörgedező habjai égő szín-
vegyületben tükrözik vissza
a leáldozó nap sugarait, s hogy
a tájkép tökéletes legyen, a
zuhatagot öt különböző nemü
fa veszi körül, mintha csak
ügyes kertész ültette volna
oda, pedig ez is, — mint az
egész regényes völgy a termé-
szet szeszélyeinek csodálatos
játéka.

Balról a Vizavat mellett
s felett darázskődomb és bá-
nya terjed, mely igen szép, s
elég kemény darázskövet ad.

A rege szerint Attila fiá-
nak Ellák herczegnek palo-
tája s kertje e tájon volt, midőn nehány hű cse-

bőr a tüz iránt annál érzéketlenebbé lesz, minél
gyakrabban történik a kisérlet.

Európa különböző országaiban sok egyént
lehetett látni, kik majd tüzes vason jártak; majd
izzó szénnel és kővel labdáztak, vagy az efféle
tárgyakat kezökben hordozták ; majd izzó szenet
vettek szájokba és szikrákat futták ki belőle;
mijd csepüt vagy gyapotot mártottak olvasztott

lédével a világ zaja elől ide menekült. Tétle-
nül, busongva élte itt le a vilagrenditő nagy ki-
rály fiához méltatlan napjait, s a szerencsét, mely
egyszer ellenségévé vált, soha sem kísérte meg
többé kiengesztelni.

Azon reménynyel fejezzük be rövid vándor-
lásunkat, hogy szép vidékekben gazdag hazánk
külföldre száguldozó fiai vég-
re mindinkább meg fognak em-
lékezni a hazai tájszépségek-
ről. Annyi bizonyos, hogy ha
Szádelő völgye a külföldé
volna, most már világhírrel
dicsekednék, s bizonyosan
ezerszer annyi ember ismerné
nevét hazánkban is, mint
most. U.

Az

emberi test érzéketlensége
a tűz és izzó vas iránt.

Közli Dr. Bardócz Lajoi.

Sokszor van szó oly em-
berekről, kik tüzet esznek,
vagy száj okban hust és tojást
sütnek; — kik tüzet tartanak
kezökben vagy izzó vason jár-
nak. Tudjuk azt is, hogy a
tüzpróba az igazságszolgál-
tatásban sem csekély szerepet
játszott, s nem is nagyon rég,
hogy a törvénykezés e szenny-
foltja eltörültetett. — A kö-
vetkező sorok az efféle tár-
gyak felvilágosítására vannak
szánva.

A tüzevés titka (mondja a
Journ. d. Sav. 8. k. 283. 1.)
JZichardson által jutott először
köztudomásra, ki azt Francziaországban 1667-ben,
mint olydolgot mutatta és végezte,melyetEurópá
ban még senki sem látott. A dolog abból áll, nogy az
ember kezét tiszta kénszeszszel bedörzsöli, és aj-
kait, száját, fogait, nyelvét, és mindazon részeket,
melyek a tüzzel érintkezésbe jőnek, különös gond-
dal megmossa. A kénszesz a felbőrt megkemé-
nyiti ea kiégeti, s ennélfogva a megvastagodott

Szádelöi völgy. VIII. Barkai malom és fürészmalom.

szurokba, az ekkép készült galuskákat meggyuj-
tották, s mint jóizü ételt nagy kedvmutatással
forgatták szájokban és lenyelték. — Powdről, ki
tüzevésével 1750-ben a londoni kir. tudóa társa-
ság előtt is produkálta magát, beszélik, hogy az
égő tűzből minden válogatás nélkül izzó szenet
vett ki kezével, azt nyelvére tette rajta ürühust
sütött, s azután mindkettőt megrágta és elnyelte.

Az izzó fémtábla annyi melegséget közöl a csé-
szében levő vizzel, hogy az felforr és fövő álla-
potban marad, vagyis 100° (Celsius) melegség-
gel bir.

De egéazen máskép történik a dolog, ha a
vizet edény nélkül, tehát ugyszólva meztelenül, és
pedig csak néhány cseppre terjedő mennyiségben
töltjük az izzó fémlapra. Itt két csudás körülmény

tárul fel a vizsgáló szem elött.
Az egyik az, hogy a viz nem
folyik szét a sima lapon, ha-
nem kristálytiszta golyó ala-
kot vesz magára, mely sa-
játságos , gyakran nagyon
élénk és szabályos mozgásban
tánczol ide s tova, és mennyi-
ségben rendkivül lassan fogy;
ugy, hogy ily alakban a viz
50-szer lassabban párolog el,
mint a fővésnél, vagyis fővés-
nél ötvenszer annyi viz meny-
nyiség válik gőzzé ugyanazon
idő alatt, mint az emlitett go-
lyóalakban. A másik csudála-
tos tünemény az, hogy az izzó
fémtáblán tánczoló vizgolyó
hömérséke jóval kisebb, mint
a fövő vízé. Bámulásunk még
inkább nő, ha a melegforrást
eltávolítjuk, azaz a tüzet vagy
lámpát a fémlap alatt kioltjuk,
s az izzó fémlapot a tánczoló
vizgolyóval együtt a kihűlés-
nek engedjük át. Ha a fém-
tábla bizonyos fokig kihűl, azt
veszszük észre, hogy a vizgo-
lyóból rögtön nagy mennyi-
ségü gőz fejlődik ki, s ezál-
tal az egész víztömeg robbanó
zajjal számtalan apró cseppecs-
kékre röpül szét, és gőzben
teljesen feloszlik. A mit tehát
a legnagyobb hőség nem esz-
közölhetett, azt most a kihűlés

hozza létre. — E sajátságos tüneményt Eller em-
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Mindnyájak előtt tudva van, hogy a viz, ha
tüzre teszszük, felforr. De az már kevesebbek eiőtt
ismeretes, hogy a viz, ha tulságosan forró edény-
ben van, nem forr fel. Senki sem fogja csudálatos-
nak találni, hogy a viz rövid időre felforr, ha azt
valamely fémcsészében nem épen a tüzre, hanem
valamely fémtáblára teszszük, mely egy alatta levő
lámpa által folytonosan izzó állapotban tartatik.

litette meg először a berlini akadémia irataiban
1746-ban, s tiz évvel később Leidenfrost, a kitünő
tudós tett vele bővebb kísérleteket, melyek ennél-
fogva az ő nevéről is neveztettek el.

A csudálatos tünemény a tudósok szeme
előtt volt, de senki sem tudta azt a természettan
törvényeivel öszhangzólag megmagyarázni. De

valóban csodálatos is, hogy a
viz az izzó vastáblán a rop-

- pánt nagy hőségben nem forr
fel és csekélyebb hőmérsékkel
bir, holott, ha az ércztábla
hülésnek indul, akkor felforr,
gőzzé válik és nagyobb hőmér-

^ sékkel bir.
>'-' Legtöbbet a dolog meg-

magyarázásával Boutigny ve-
sződött, ki egy vastag octáv-

; $ kötetet irt e tárgyban. —
* ' • Szerinte a spharoidal-állapot,

vagyis a folyadéknak az izzó
fémeni cseppalakjanem egyéb,
mint egy uj halmazállapot
(aggregátállapot,) mely a há-
rom ismert halmazállapot (ke-
mény, folyékony és gázalaku
állapot, miket a viz mint jég,
viz, g'óz felveszen) mellé negye-
diknek teendő, melyben a
melegeloszlás törvényei egé-
szen mások, mint az eddig is-
mertekben. Boutigny ezen uj
erőből, melyet a sphároidálál-
lapot eszközöl, mindent meg-
magyaráz, mi előtte addig a
természettanból megfejthetlen
volt a mikroskopi infusoriu-
moktól és kristályoktól fogva,
fel a meteorologiai processzu-
sokig, és a gőzkazán szétrob-
banásától az égitestek létre-
jövéseig.

Boutigny kisérleteinek
egyik legnevezetesbike az, melyet vízmentes ke-
nés savval tett. Tudva van, hogy e sav rendkivüli
repülékeny, minthogy forrpontja 10°, tehát 110°-al
alantabb van, mint a vize.

E savat az emlitett hőmérséken felül csak
jól elzárt üvegben lehet tartani, mert ha az üveg
kinyittatik, azonnal főni kezd és rövid időre egé-
szen eltünik. Ha ezen sav izzó ̂ reny táblára önte-
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tik, kezd'tb'n a cseppek nagyon elkezdenek
ngrándozni, azután meggÖmbölyödnek, megáll-
nak, átláthatatlanokká lesznek és ugy tetszik,
mintha jegeczesedni kezdenének. Ha a ki^ csep-
pecskéket kezünkre öntjük, a cseppek nemhogy
elégetnék kehünket, hanem hidegnek érezzük
azoka'. Ez a kenés f>av gyors elröpülésétől van.

Ezek szerint tehát sphiiroidál állapotban
bármely folyadék hömérséke kisebb, mint forr-
pontja.

E rövid előzményt a tárgy minősége tette
szükségessé, melynek, valamint a következendők-
nek az „Aus der Natúr" czimü folyóiratban
,,Leir/enfro8tH Verstich" czim alatt közölt érteke-
zés szolgál alapul.

A mint Boutigny a sphiiroidálállapot meg-
magyarázásával vesződött, azon kérdésre bukkant,
vajjon a spharoidálállapot jelentté s azon jelenet
között, melyet azon ember "k tanusitanak t kik mezit-
láb izzó vason járnak, kezöket olvadt ólomba márt-
ják stb. létezik-e valamely összefüggés? Minden,
a középkorban az igazságszolgáltatásnál divatban
volt tűzpróbára és eléghetlen emberekre vonat-
kozó hirek és csodás elbeszélések, melyek külön-
féle könyvekben feltalálhatók, s az egyiknél hi-
telre találnak, a másik által pedig makacsul
tagadtatnak, Boutigny kíváncsiságát élénken fel-
ébreszteíték, s őt a dolog mibenlétének gondos
nyomozására serkentették.

Ráadta tehát magát és a cyclopsoknál min-
denütt tudakozódni kezdett. Pedig biz ez nem va-
lami kellemes munka volt; mert mingyárt kezdet-
ben egy párisi érezöntödében kinevették és ajtót
mutattak n*ki. Fáradozása sok ideig nem volt
kedvező, mert a hallomás elbeszéléséből nem tu-
dott kijutni. Végre egy franche-comtéi hutahiva-
talnokkal ismeretségbe jött, ki megigéré. hogy
nyomzódni fog a tények után. E hivatalnok 1849.
évi márczius 2tí ról irja : „Közönségesen sze-
membe nevettek a munkások, ha kérdezem tőlök,
vajjon ismeretee-e előttök, hogy az ember ujját
sérelem nélkül az olvadt vasba márthatja. Végre a
magny hutában, Lure mellett, azt felelé egy mun-
kás, hogy semmi sem egyszerübb, mint ez. És hogy
állítását bebizonyitsa, ujjával keresztülvágott az
izzó sugáron, épen azon pillanatban, a mint a vas
a kemenczéből kifolyt. Egy hivntalnok iemétlé e
kisérletet, minden sérülés nélkül, s példája által
felbátorítva magam is azt cselekvém. A kísérlet-
nél egyikünk sem nedvesítette meg ujját.

Bővebb és* további tényeket azonban nem le-
hetett összekutatni, é-* Boutigny már kétkedni
kezdett a különös és a valóságban mégis oly egy-
szerü eljárás bebizonyithatása iránt, a mint egy
sajátságos körülmény naponkint hámorokkal és
vasöntödékkel hozta összeköttetésbe. E helyzeté-
ben tetszése szerint tehetett kísérleteket mind
izzó mind olvadt vassal.

Eljárása következö volt: Legelőször egy két
hüvelyk vastagságú vassugárt osztott vagy vágott
el kezével, épen azon időpontban, mint az olvadt
vas az olvasztó kemenczéből kifolyt. Közvetlenül
erre egy olvadtvassal telt meritőkanálba mártotta
kezét. Maga Boutigny azt mondja, hogy borzasztó
volt a kisérletet látni, 8 maga is önkénytelenül
visszarettent tőle, de mind egyik mind másik keze
győzelemmel jött ki a próbából. Boutigny már
most csak azon esudálkozik, hogy az efféle
kísérletek á'alánosabb ismeretségre nem jutottak,
melyek minden hajmeresztő látszat mellett is o'y
ártalmaÜHnok, hogy a leggyengédebb női kéz ál-
tal is kivihetők, anélkül, hogy legkisebb veszély-
től is lehetne tartani. Csak azon pillanatot kell el-
kerülni, melyben az érez a megkeményedéshez
k (Folytatása kBvett 1

Egy óra az alsó-ausztriai Sehiieebwg
"• csúcsán.

Magas hegyekre mászni, égbenyuló havasok
zordon sziklatétőin járni, mindig különös vágyam
volt; s miután körülményeim megengedték, folyó
évi júl. 26-kán az utazási élvezetek n^m csekély
előérzete közi ültem fel Sopronban a gőzkocsi
egyik osztályába, n O g y Bécsujhelyen keresztül
a (5500 láb magasságú Schneeberg havasra egy
kjg kirándulást tegyek. i

Bécs-Ujhelybe érkezvén, a város nevezete- j
sebb épületeit néztem meg. Legnagyobb s leg- '
szebb monumentális épülete e városnak a császári
kastély, hol a Maria Terézia által alapitott kato-
nai tar-intézet van pompás sétakertjével. E kert-
ben látható Maria jeréziának magas gránit alap-
zaton álló remek broiii»zobra, melyet 1862-ben a

katonai tanintézet növendékei állíttattak fel. A
távolból sötétlő ószerü plébániai templom barna
falai mellett ia elvezetett utam, s szinte önkény-
telenül éreztem, hogy e régi templom gyászem-
lékü időknek lshetett néma tanuja. A szerencsét-
lenül elvérzett Zrinyi s Frangepán deák sirirata
a barna falakba vésve még jelenleg is tisztán ol-
vasható. A eiriratot nem akarván feljegyezni, an-
nak csupán egy helyére emlékszem, s az igy fzól:
„Ambitionia méta est tumba." E gyászos vissza-
emlékezésen mintegy elkomorodván, — szórako-
zást keresendő — a tiszt, kapuczinus atyákhoz
mentem s a szívélyes házifőnök és az ott egybe-
gyült vendégek körében azt csakugyan fel is
találtam. A kolostor kertjében t. i. épen akkor
nyilt meg az uj gurigázó (kuglizó) pálya, melyet
a város értelmiségének egyrésze kényelmes be-
rendezéssel oda épittetett. Jelen volt a város
polgármestere is, kinek jóllétére — mint ki az
épitési költségeket tetemesen fedezte — a zöld
gályákkal feldíszített mulatóházban lakomázás
közben áldomáspoharak ürittettek.

Másnap a várostól nyugatra a tüzérek nagy-
szerü lövöldöző helyén mentem keresztül, hoí
épen császár Ö Felsége jelenlétében a röppen-
tyűs tüzérek tartottak harczi gyakorlatot. — A
katonai laktanyákat s röppentyü-gyárt elhagyván,
nemsokára Wellersdorfba értem. E falunál kez-
dődnek azon roppant terjedelmü fenyvesek s kő-
szirtcsoportozatok, melyek Alsó-Ausztrián ke-
resztül egész Stájerországba benyúlnak. — A jó
karban levö országut folyvást völgyben halad
előre, melynek elválhatlan társa egy sebesen
rohanó hegyi patak, mik együ thaiadva, változa-
tos kanyarulágaikkal szebbnél szebb tájképeket,
fenyves hegyeket s éghasitó sziklacsoportozatokat
tüntetnek fel az utas előtt. A munkás hegyi nép,
mely e vidéket lakja, a sebesen futó patak erejét
vashámorokban, pléh-, sodrony- s egyéb gyárak-
ban használja fel. Nevezetes s nagyszerü a többi
közt a három évvel ezelőtt megnyilt piestingi
pamutfonó-gyár, hol a nagyszámu orsók sebes
forgása közt igen sok nő nyer alkalmazást. — E
gyárból hetenkint 40 mázsa feldolgozott pamut
megy ki a külkereskedésbe.

Öt órai hajtás után B. Ujhelytől elvégre
Gutenstein mezővárosába jutottam, a honnan
másnap a Schneeberg hegyére tervezem a gyalo-
golást.

Kuriózum gyanánt fel kell jegyeznem azon
uti kalandot, mely itt velem történt. Késő este
érkezvén Gutensteinbe, egy Csehországból ide-
szakadt távolról való régi ismerőst — a lelkészt
— kerestem fel lakában, hogy nála reggelig nyu-
galmat találhassak. De vele ugyancsak csehül jár-
tam! Rozzant épületében nem volt több egy nagy
szobánál, melyben saját ágyán kivül még csak
olyan pamlag vagy lócza sem volt, ahol a köves
ut fáradalmait némileg kipihenhettem volna. —
Szegény ember! — gondolám magamban — te
sem szoktál vendégre számitani visszavonult éle-
tedben, — s a cymkus öregtől csakhamar bucsut
vettem.

A következő napra, az az júl. 28-ra tűz em
ki a Schneeberg hegyének megmászását. Eleinte
ugyan a gutensteiniek közöl mindenki ijeszte't
az ut roszasága — s az időjárás mostani változé-
konyságával, mely merész tervemet reám nézve
könnyen életveszélyessé is teheti. Én azonban nem
sokat törődve e jóakaró figyelmeztetésekkel a ne-
vezett napon reggeli hét órakor egy a városból
m igámmal hivottt útitárssal — ki szintén ezen
alkalommal kivánt legelőször feljutni a Schnee-
bergre — az ugy nevezett „Kolostorvölgy"-ön
(Klosterthal) keresztül bátor léptekkel utnak in-
dultunk. — Szebb, változatosabb alaku fenyve-
sekkel boritott magas hegycsúcsokat, fantasztiku-
sabb csoportozatu bérczeket, mint a melyek e
hegyi patak egyhangu morajától viszhangzó völ-
gyet környezik — még sohasem látttam. Talán
itt akarja a természet ezen ritka szép festői táj-
kép által mintegy előlegeden is megjutalmazni
azon fáradalmat melyet később a magas Schnee-
b«srg megmászásában annak nyaktörő kövea utain
oly hosszú ideig kell tennünk

Sebes két órai gyalogoiás után, mely a szép
csinált országuton nem igen esett terhünkre, elér-
tünk a Schnoeberg hegy tövéhez legközelebb
levö Pucz nevü korcsmáros vendéglőjébe. Innen
— miután egy kis gyomor-erősítővel, utravaló
eleséggel elláttuk volna magunkat — a kapott
útbaigazítást a szükséges magyarázatot jól meg-
jegyezvén — egy erdei gyalogösvényen lassan
felfelé tovább indultunk. Nagyobb biztosság vé-
gett a bérczeken felvezető gyalogutig, mely a
vendéglőtől háromnegyed órajárás, egy fiu veze

tett benünket. Azután kövekről kövekre lépdesve '
haladtunk felfelé a meredek hegyeken, itt-ott \
kiálló 8 lezuhanással fenyegető iszonyu szirtdara-
bok alatt vezetett el utunk, majd végre a havasi
növények gátoltak a járásban, mik széles kerek le-
veleikkel a gyalogösvényt egéuzen eltakarák elő-
lünk. * '

Fenyüfát vagy bokrot felfelé a bérczeken -
csak gyéren láthatni. Számos vastag fenyüfa he- \
ver ellenben elkorhadva szerteszét a sziklás he- ;

gyeken, minthogy azoknak lehozatala sok nehéz-
séggel van egybekötve.

Amint az u. n. tehén-havasra (Kuh-Alpe)
felértünk, a gyalogutból egyszerre kifogytunk, s a
helyett rogy balra tartottunk volna, az ösvénynek
hitt nyomok után jobbra egy hegyoldalban egé- '
szen elzárva találtuk magunkat.

Mit volt mit tennünk? — letértünk egy kő- !

szirtdarabokkal telt völgybe, s folyvást balra ha-
ladtunk a magas havas felé. Sok fel- s lejárkálás
után a sziklák közt kimondhatlan örömünkre egy [
havasi pásztor-kunyhóra bukkantunk, ahonnan
tisztán kivehettük volt a nagy Schneeberg azon
oldalát, melyről azt megmászni lehet.

Útitársam, itt már kidőlt a további gyalogo-
lásból, s igy magamnak maradt azon fárasztó
diadal, hogy a Schneebergnek tetőpontjára hág-
jak. — Az ut felfelé ezentul sokkal meredekebb
volt ugyan, de nem oly nagy kövekkel ellepett
mint eddig; majd zöldelő, majd egészen elszáradt
gyalogfenyőbokrok állnak itt utunkban, végre '
fenn a tetőn kövecses gyepet találunk midenütt,
mely oly esős évben mint az idei, az ott járó mar-
hacsordának jó legelőt szokott nyujtani minda-
mellett. '

Épen délutáni egy óra volt, midőn a Schnee-
berg legtetejére az u. n. császárkőhöz (Kaiser-
stein) feljutottam, melyet a bold. Ferencz császár
állittatt tt oda. — A kilátás gyönyörétől, melyre
oly türelmetlenül várakoztam, a sürü felhők egé- '
szen megfosztottak. Mert mintha megirigyelték
volna tőlem, hogy hozzájuk ennyire felhatoltam,
a császári gránitkőtől egy ölnyire-éppen azon
irányban, ahonnan hazánk felé a legszebb kilátást
élvezhettem volna — átláthatlan tömegben vonul- '
tak el előttem. Azonban nyugat felé a mésszé be- "
nyuló havasok szakadatlan lánczolatát tisztán ki-
vehettem. Ezen irányban fekszik egy meredek
sziklafalaktól körülvett mély üreg, melyet itt po-
kolvölgynek neveznek (Höllenthal.) — A Schnee-
berg, magyarul havashegy, méltán megérdemli e
nevezetet; mert tetőpontjának üregeiben örökös
hótömeg fekszik. Magam öt iszonyu völgykatlant
olvastam meg tetején, melyekben az ezredéves hó
oly kemény tömeggé képződött, hogy rajta tár- l

szekerekkel lehetne keresztüljárni. — Minthogy ,
a csipös havasi szél mindinkább alkalmatlankodott
s a kormor felhők is fenyegetőzve huzódtak el fé-
lettem; délutáni két órakor lassankint lefelé in-
dultam és miután a kis havason hátramaradt
gutensteini útitársamat is feltaláltam volna — a
már ismert hegyi ösvényen sietve haladtunk to-
vább, s pontban esteli hét órára — nem csekély
meglepetésére az ismerősöknek — beállítottunk
Gutensteinbe. S igy azon utat, melyre Gutenstein-
ből fel a Schneebergre nyolcz órai gyalogolást
számítanak, (útitársammal együtt) hat óra alatt
tettem meg, anélkül, hogy egy kis ideiglenes ét-
vágy érzeténél egyéb baj elővett volna.

Gutensteinben a gróf Hoyos család szép kas-
télykertjét is megnéztem, mely nem nagy kiterje-
désü ugyan, de a rajta keresztül zugó széles he-
gyipatak s a benne levő tó kedves sétahelylyé
alkotják e kertet, melynek érdekességét még in-
r-ább növeli az : hogy szédítő magasságú fenyves
hegyek s bérczekkel van körülvéve. — Ugyan-
csak a Hoyos grófi család egykori birtoka az ot-
tan: sziklatetőn épült, de jelenleg már romban
fekvő gutensteini vár; melynek omladozó tornya
holdvilágos estéken mint az elmult idők komoly
szelleme néz le a meredek sziklacsucsról.

Gutensteinből jőve Piestbgen innen jobbra
egy magas hegyen Stahremberg várát látjuk,
melynek romladozó vastag falai még most is büsz-
kén hird 'tik a rég letünt hajdani nagyságot.

*
Júl. 30-án délután négy órakor a Lajta fo-

lyót átlépvén Lajta-Sz.-Miklósnál ismét elértem,
honunk határát, s mintegy könnyebbült kebellel,
üdvözöltem azt, mert

„ mit ér a bérez nekem?
Hazát kiván, hazáért ver szivem!"

Kápolnai B.

Yilláinképek.
Mindnyájunk előtt ismeretes a napfény azon

csodálatos hatása, melynélfogva ez bizonyos ve-
gyületekkel áztatott papirosra a megvilágított
tárgyak maradandó és hű képét varázsolja. E tü-
neményről már a mult századok természetbúvárai-
nak is voltak többé, vagy kevésbbé alapos sejtel-
meik, mig végre a legujabb korban sikerült azt
határozott észleletek folytán megismerni, különö-
sen azon anyag meghatározása által, melybe a
papirost á itatni kell- — Minthogy pedig e tüne-
mény bármikor és bárhol észlelhető, ismerete és
a fényképészet általi gyakorlati alkalmazása csak
hamar minden művelt népek között elterjedett.

Annál kevésbbé ismeretes, noba szintoly érde-
kes azon fölfedezés, melynél fogva a villám fénye
bizonyos körülmények között hasonló hatást idéz
elő, és pedig vagy az általa érintett, vagy a kö-
zelálló tárgyakon és személyeken. — E tüneményt
természetszerűleg kényünk kedvünk szerint nem
észlelhetjük, 8 igy felőle eddigelé még nem igen
számos, de annál érdekesebb és hitelesebb ada-
tokkal birunk.

Franklin, a hirneves természetbúvár a követ
kező esetet beszélte el barátjainak : Erős égi há-
boru alkalmával egy ember házának ajtaja előtt
állott, midőn a villám egy szemközt álló fába
ütött, s ime az ember mellén a fa megfordí-
tott képe mutatkozott, melyet aztán semmi mó-
don nem lehetett kioltani. — Még csodálatosabb
azon eset, melyet Schaw Jakab közölt 1812-
ben a londoni meteorolog-társulattal , Combé
Bay nevü falában egy dió- és tölgyfákból álló
erdő létezett; a nevezett évben történt, hogy ezen
erdő közepén egy legelőnek használt tisztás he-
lyen zivatar alkalmával hat juh legelészett, s a

t villám mind a hatot agyon sujtá. Midőn a holt
állatokat megnyuzták, minden egyes bőr belső
oldalán a legelőt környező vidéknek hű rajzát
találták. — Schaw megemlíti, hogy a tájék előtte
s tanulótársai előtt olyannyira ismeretes_volt,
hogy azt ama csodás másolatokban első pillan-
tásra fölismerték. E bőröket aztán Bath váro-
sába vitték s ott még sok ideig mutogatták. Az
1825-ik év september havában Olaszhon Armiro

* nevü kikötőjében a villám „II Buon Servo" ha-
jóba ütött, s egy, az egyik árbocz tövén ülő mat •
rózt agyon sujtott. Az arboczra történetesen
egy vas patkó volt szegezve, e midőn a holt tes-
tet megvizsgálták, a vese közelében e patkónak
megfelelő nagyságu képére akadtak.

Hogy pedig ily villámképek nem csupán az
emberi és állati testeken, hanem szöveteken,
ruhadarabokon stb. is keletkeznek, a következő
eset bizonyitja. Az 1830 ik évi nov. 14-én a vil-
lám Francziaország Beratonniére nevü várába
ütött. — Másnap a várbeli hölgyek egyikének
ruházatán csodás rajzot vettek észre, mely a mint
pontosabb vizsgálat után kitünt, egy karsiék
diszitményét ábrázolá. A hölgy ugyanazon kar-
széket ismerte fől benne, melyben épen akkor ült
vala, midőn a villám beütött.

Különös figyelmet gerjesztett és többszörös
tudományos fejtegetésekre adott alkalmat a vil-
lámképsk most előadanió, érdekes példája. —
1836 ik évi október 9 én Zante vidékén egy fiatal
ember lőn az égi tűz áldozatává. Vállán keresztül
vetve egy bőrazijjat viselt s ebben nehány darab
aranyat hordott. Hat közülök kiolthatlanul az
ifju jobb vállára volt rajzolva, s megfelelőleg az
aranyoknak, e képek is háromféle nagyságúak
valának. A test kékes-fekete szint öltött, csupán
e körökön belül tartotta meg természetes szinét,
ugy> n°gy e z e n ábrák mintegy az aranydarabok
negativ képei voltak. A mint látszik, e villámké-
pek keletkezésére a testak egymástóli távolsága
sem bir jelentékeny befolyással — Igy Cuba
szigetén 1852-ben a villám egy pálmafába ütött,
s annak száraz levelein nehány, csaknem 1000
lábnyi távolságban álló fenyőfa ábrázolta le ma-
gát, a ezen ábrák a szemtanúk szerint oly tökéle-
tesek voltak, hogy a legfinomabb rézmetszeteknek
is beillettek volna.

A villám ezen csodás hatásait eddigelé még
nem sikerült ugyan helyesen és kimeritőleg
megmagyarázni, de hogy ez minélelőbb meg fog
történni, azt a természettudományok jelenlegi
gyors fejlődésénél fogva bizton fóltehetjük. S ez
irányban ugylátszik, egy korunkbeli természet-
tudós nem régen tett kísérlete is úttörő lehet,
melyet még végül meg akarunk emliteni. Ő
ugyanis egy hegyes eszközzel papirosra rajzolt
ábrát két simított üveglap közé helyezett, s e
lapokon villamfolyamot vezetett keresztül. Az
üveglapokon eleintén a rajznak nyoma sem volt,
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de miután azokat nehány perczig folysavas gőzök
hatásának tette ki, az egyes vonások lassankint
előtÜQtek, s a rajz végre teljesen és tisztán látha-
tóvá lőn. " tí-l Béla.

Különböző mozgó tárgyak gyorsa-
sága.

A tudominyban ugy, mint a mindennapi
életben gyakran fordulnak elő példák a különböző
gyorsaságokról. Ezeket azonban csak ugy fog-
hatjuk fel helyesen, ha egymással összehason
Htjuk. Ennélfogva nem lesz érdektelen, ha a
különböző gyorsaságok összehasonlítására a kö
vetkező adatokat felhozzuk:

Német mfld. egy Párisi láb egy
óra alatt. másodpr. alatt.

A csiga középszerű menése
A folyók „ folyása . .
A szobalégy r e p ü l é s e . . . .
A gyors gyalogoló menése . .
A szél középszerű gyorsasága
Az igás ló középszerű járása

középszerű teherrel . . .
A futó ember szaladása .
A gyorsan evező hajók járása .
A gyakorlott korcsolyázó fu-

0.0008
0.56
0.80
1.0
1.6

20
2.7
3.5

5.8
6.0

0 005
3.5
50
6

10

12.7
17
22

36
87

41
56

63
78

78
95

100
152

1020

1431
1500
1586

93910
957 millió

Az erős szél gyorsasága . .
A futtató angol ló középszerű-

futása 6.6
A heves szélvész gyorsasága . 9.0
A gőzkocsi gyorsasága (Angol-

országban) 10 0
A sólyom repülése . . . . 12.0
Az agár gyorsasága sebes fu-

tásnál 1 2-0
A sas repülése \5.\i
Az orkán gyorsasága . . • 16.0
A fecske repülése 24.0
A hang gyorsasága . . . . 163
A föld egyenlítője naponkinti

forgásában 229
A puskagolyó, legfelebb . . 240
A 24 fontos ágyugolyó . . . 250
A föld középpontja évenkinti

mozgásában 14800
A világosság gyorsasága . . 151 millió

A villámfolyam gyorsaságát nem lehet oly
átaUnosan kifejezni, mint a gyorsaság kifejezését
az említet" példákban látjuk; mart a villámfolyam
gyorsasága a szerint különbözik, a mint az vas,
réz vagy más sodronyon vezettetik, és a szerini
a mint a sodrony vastagabb vagy vékonyabb
— A Wolker és Gould amerikai tudósok által
a Morseféle távir iával tett kísérletek azt ered-
ményezték , hogy a villanyfolyam futásának
gyorsasága 14,900 angol mérföldet teszen egy
másodpercz alatt. Ugyan Amerikában a most
emlitett módszerint más kísérletek is tétettek,
melyek eredménye az lett, hogy a villámfolyam
17,021 angol mérföldet fut be egy másodpercz
alatt.

A Wheatstone által tett elmés kisérlet mag
azt mutatta, hogy a villám tnrjedésének gyorsa-
sága egy másodpercz alatt 288 000 angol mór-
földet (közönségesen 62,000 geogr. mérföldre
teszik) teszen, tehát körülbelől 18 szór nagyobb
volna, mint az amerikai kísérletek szerint. Itt
azonban következőket kell megjegyeznünk.

Wheatstone vezető sodronya rézből volt ké-
szitve, mely 17/IO milliméter átmérővel birt, ho-
lott az amerikai távirda vassodronynyal volt el-
látva, melynek átmérője 3 millimétert tett. A
vassodrony vezetési képessége hatszor kisebb, mint
a rézsodronyé, ezt azonban azon körülmény pó-
tolta, hogy az amerikai sodronyok átmet-szete
közel 3-szor akkora volt, mint a Wheatatone
féléké. E szerint tehát az amerikai távirdasodrony
vezetési ellenállása, hasonló hosszúság msllett
kétszer akkora volt, mint a Wheatstone-féléé. —
Azonban a két különböző kisérlet közt fennforgó
nagy különbséget ezen egyenlőtlen vezetési ellen-
állassal sem lehet kiegyenlíteni; hanem inkább a
jelentékeny különbség főokának azon körülményt
kell tekintenünk, hogy Wheatstone dörzsölési vil-
lanyossággal experimentált, holott Walker és
Gould kísérleteinél a galvani folyamot használta.

színhelyére, hogy a közlekedés lehetlcnné vált; a
rendőrség hiába ügyekezett szétoszlatni. Azon
pillanatban, midőn a tömeg legsűrűbb volt, a be-
roskadt épület ropogni kezdett s az egé*z templom
beszakadt. A beroskadó falak közt tömérdeken
veszték életüket, kiket részint a leomló kövek
zuztak agyon, részint a kirohanáskor tapostak
össze. Emelte az egésznek iszonyatosságát a jaj-
veszéklés és sikoltás, maly a menekültek ajkáról
hangzott. Az áldozatok száma alig tudható.

** (A fáid elpusztulása,) bizonyosan oly kér-
dés, hogy nem tartjuk lakói előtt érdektelennek,
följegyezni, mit jövendölnek felőle a tudósok.
Buffon a földnek fagyás általi elpusztulását jö-
vendöli, mi igazán és valóban meg fog történni.
— 90,000 év mulva. Gruithuisen a melegség
által akarja elpusztitani. „Minden siet, ugymond,
megszilárdulni, azután meggyulad; a föld égve
egy millió évig fut a nap körül, és kiégve zuhan
anyai barátnéjának ölébe." Dr. Olbers vizbefulást
jövendöl neki, mivel egy üstökös-csillag nyomás
által a fold vizét mind magasra fogja szoritani,
8 igy a földet el fogja meríteni — valami 220 mil-
lió esztendő mulva. Be kellene várni, vajjon me-
lyiknek lesz igaza ?

— (Termő szilva- és baraczkfák az asztalon
ebéd alkalmával.) Párisban nagy divatban van,
hogy ebéd alkalmával termő szilva- és baraczk-
fácskákat ra\nak fel az asztalra, melyek törpe nö-
vésökkel és függő érett gyümölcseikkel igen nagy
díszére vannak az asztalnak. E csinos kis fák ele-
gáns porczellán cserepekben vannak, melyek
aranyrajzolatokkal vannak felékesitve. Az ily
fácskákat nagyon drágán vásárolják és egy
Maupoil nevü párisi kertésznek nagy szerencséje
van azok tenyésztésében, ki néhány év óta kizáró-
lag efféle czikkek mivelésével foglalkozik. Hogy
minél törpébb tőkre tegyen szert, és azok termő-
képességét előmozditsa, a nemesfaju gyümölcsö-
ket, melyek a törpemivelésre különösen alkalma-
sak, kökénytövisre oltja, melyen a fácskákl'/^—2
lábnál nem nőnek magasabbra. — Igaz ugyan,
hogy a kökénytövisre átvitt gyümölcsfajok egy-
pár év mulva mind nagyságukban mind jóságuk-
ban vesztenek, és a fácsisák, minél hamarább
hozzák a gyümölcsöt, annál rövidebb életüekké
válnak : de mit árt ez a mivelőnek? Ö czélját
elérte, ő a lehető leggyorsabb u'on bőven termő
fácskákat nevelt, melyek eladásából bő jövedelmi
forrást nyitott, é* a hiányt egy ujabb növendék-
kel csakhamar képes kipótolni. — Dr. B. L.

Egyveleg.
** (Összeomlott templom.) Szent-Pétervárott

borzasztó szerencsétlenség történt a mult hó
utolsó napjaiban. Ugyanis, a város egyik nagyobb
templomának kupolája beomlott. A kupolát tartó
néi/y gránit oszlop egyike összeroskadt és az alsó
ive^etet két helyen beszakitá. Először csak két
munkás veszté életét; de a közönség vigyázatlan-
sága borzasztó szerencsétlenséget idézett elő. Ez
eset oly nagy tömegű kíváncsit csalogatott a baj

Földváry Miklós 1040. évi ezredesről.
A Vas. Ujs. legutóbbi számában eg? óvásféle

nyilatkozat jelent meg, mely szerint a nevezett
ezredes, nem báró Földváry Lajos és testvérei
Károly és Sándor uraknak, — mint állítva volt,
— hanem a b?rnátfalvi Föidvary nemzetségnek
ősei közé számitandó. Miután azon régi képhez
irt közleményemben (Vas. Ujs. 30. sz.) az efféle
czikkek természete szerint a forrás, honnan a ki-
fogásos állitás meritve volt, meg nem neveztetett,
szükségesnek tartom, ama nyilatkozat folytán &
kérdése3 állitás forrását névszerint kijelölni.

Az ismert góthai genealógiai almanachok-
nak, hová a családok maguk szokták az adatokat
szolgáltatni, egyik kötetében, melynek telje*
czime ez : „Gothaisches genealogisehea Taschen-
buch der Freyh-irrlichen Hauser auf das Jahr
1859" a 193. lapon ezek olvashatók : „Földvári
Fö'dváry . . . . Ezen család Magyar- és Erdély-
ország régi nemes nemzetségei közé tartozik.
Földvári Földváry Gábor Komáromban vajda
volt. Miklós, horvít ezred :s 1646. o'tt. 29-én III.
Ferdinand cs. királytól régi nemességére megerősí-
tést nyert. Ö fia vala földvári Földváry Vinczének.
Töle egyenes vonalon származtak Adam és János.
Ez utóbbinak két fia 1. János őrnagy 1813-ban
az 1. sz. székely gy. ezrednél, és 2 Pál ugyan ott
százados; ennsk fiai Lajos, a báró, és testvérei
Károly és Sándor."

Ime ez 1859-ben jelent meg nyomtatásban.
Ezen idézetből egy részről, az óvást tevő nyilat-
kozatból másrészről, az tünik ki, hogy a kérdéses
F. Miklós ezredest (kinek az idézet szerint atyjául
Vincze és nem Gábor iratik) egymástól két kü-
lönböző, egymással semmi rokonságot nem tartó
család igényli őséül. E szerint a fölvetett kérdés
helyesen csík is a két t. család által lehet el-
dö '.thető, s velem együtt a családtörténet minden
barátja szivesen ve.endi, ha azt a t. családok al-
kaímao adatokkal tisztára deritendik. N—n,



Ill -I

Kölcsey szobra Szatmáron.
A napokban készült el Gerenday pesti szob-

rász műintézetében Kölcsey Ferencznek azon diszes
szobra, melyet elhunyt jelesünk emlékére szülő-
városában Szatmáron emelnek.

Alig pár éve, hogy Szatmárban gyüjtést kez-
dettek e czélra, s a mult évben már 1500 ft. volt
a szoborbizottmány kezében, midőn aanak elké-
ezittetésével Gyene Károly urat megbízták. A
diszes szobor 3 ölnél magasabb gömbölyü oszlop,
a párisi Vendöme-ezobor mintájára, a legkemé-
nyebb szürke bajor márványból, melynek tetején
Kölcaeynek a legfehérebb karrarai márványból
készült mellszobra diszlik, mely maga 3 lábnyi
magas s az életnagyságot jóval fölülhaladja. A
munka Gerendaynak becsületére válik. A szobor
most indul utnak Szatmárra, hol azt nemsokára
meghatározandó napon a tornyos városházával
szemben, a piaczon fogják fölállítani. Debreczenig
vasuton szállitják, onnan az egészet b. Vécsey
József saját szekerén viteti tovább, s Nagy-Káro-
lyig leendő szállításáról egyes hazafiak már gon-
doskodtak. Több mint bizonyosnak tartjuk, hogy
Szatmármegyének annyi fogattal rendelkező fiatal-
sága, azután sem fogja engedni, hogy Kölcsey
ezobrát béres szekéren vontassák be szülőföldére.

A szobor ára s egyéb költségek az eddig be-
gyült összegből nincsenek ugyan még fedezve, de
remélhető, hogy a leleplezés napján tartandó szini
előadás és megnyitandó aláirási ivek utján, a még
hiányzó, mintegy 300 ft. is fedezve lesz.

Mindenesetre dicséret illeti Szatmár lelkes
fiait, kik jeleseik s az egész haza jelesei emlé-
kezetének megörökítésében ily szép példával men-
nek előre.

Irodalom és müvészet.
** (Magyar zene külföldön.) Balázs Kálmán

debreczeni zenetársulata, —mint a „H—gy" irja,
— jelenleg Varsóban működik, még pedig köz-
tetszés mellett. Különös érdekeltséget tanusit a
magyar zene iránt a franczia konzul, ki a társulat
előadásait naponkint fölkeresi. A lergyel nőknek
pedig nehány csárdásunk tetszik leginkább.

** (A „Györi történelmi és régészeti füzetek")
3-ik kötetének 3-ik füzete megjelent. Érdekes
tartalma : Milecz János, Rómer Flóris, Véghelyi
Dezsö, Szopori Nagy Imre, Frankl Vilmos, Csery
József, Mersics Miklós, Ráth Károly, Lehoczky
Tivadar,Lichner Pál és ifj. Kubinyi Ferencz mun-
káiból van Összeállitva; s egy kőnyomatot foglal
magában.

** (Megjelent uj könyv.) „Huszárdolgok"
czim alatt Petheő Dénestől érdekes munka jelent
meg. Rajzok és humorisztikus elbeszélések a hu-
száréletből, az ősmagyar harczmodor rövid ismer-
tetésével. A mü a következő fejezetekre oszlik :
Huszárdolgok I. Az operenczián. A legkedvesebb
kapitány. Huszárdolgok II. Igaz is, nem is. Az
ősmagyar harczmodor.

** (Uj történeti munka.) Salamon Ferencztől,
mint az „O. Tükre" irja, közelebb ismét egy be-
cses történeti mű jelenik meg, melynek tárgya a
két Zrinyi, a szigetvári hős és a költő.

** (A magyar Shakspeare-kiadásból) melyet,
mint tudva van, a Kisfaludy-társaság bocsát
közre, már a második kötet is megjelent, két
színművet foglalván magában, ugymint „Julius
Caesart" Vörösmarty, s a „Téli regét" Szász
Károly fordítása szerint. Ára e kötetnek is 1 fr.
Shakspeare műveiből magyarul még ez idén há-
rom kötet fog megjelenni.

** (Humorisztikus naptár.) ,,Bolond Miska
naptára" a jüvö évre már megjelent. Tartalmát
sok talpraesett élez, humorisztikus ötlet s több
ügyesen rajzolt kép képezi. A mulatni vágyó
közönségnek sok vidám perczet fog szerezni.

** (A magyar akadémia palotájának szobrai),
melyek a homlokzatot lesznek ékitendők, egy
német lap szerint Berlinben készülnek. Siemericg
szobrász késziti Leibnitz szobrát, Afinger Newto-
nét, Vittich Descartesét, Wolf Galileiét, Schiefel-
bein Rafaelét. A „M. S." kételkedik e hir való-
ságában, s reméli, hogy ha ezek lennének is az
akadémia palotájának ékességei, nehány magyar
jeles szobra, legalább Kazinczyé s Vörösmartyé,
hazai, müvészek kezéből nem fog hiányzani.

*• (A „Falusi Gazda" miilapja) nehány pél-
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csőm alma, további a gyümölcsök különböző fajai.
Eredetijét kitünő faju példányok után Ujházy mü
vészünk festette a csalódásigjhiven, a nyomást pe-
dig Mandelló műnyomdája eszközölte 21 kővel.
Hasonló diszes kiállitásu szinnyomat még nem je-
jelent meg hazai műintézeteinkben. A szép kép a
műtárlatban is ki lesz téve. Egy példány ára 5
ft. A „ F . G." szerkesztője ingyen kedveskedik
vele éves előfizetőinek.

Egyház és iskola.
** (Ünnepi mise.) E hó 15-én, Nagy-boldog-

asszony napján, a pesti belvárosi templomban
Cherubini nagy miséjét s Brauer karmester ket-
tős fugáját fogják előadni.

** (Női vasárnapi iskolát) terveznek főváro-
sunkban, a helybeli gyárakban, s műhelyekben
foglalkozó nők o nőcselédek számára. Ez iskola
hiánya érezhető. Mint hirlik, még ez évi október-
ben létre jönne.

** (A pesti ág. hitv. ^-osztályu gymnazium-
ban) az 1864—5 tanév september elsejével kez-
dődik; még pedig ugy, hogy a hó elsö négy nap-
ján a beírások és a felvételi vizsgák lesznek. Az
előadások az uj gymnasiumi épület termeiben a
hó 5-dik napján kezdődnek meg.

** (A budai kereskedelmi vasárnapi iskola)
tanulóinak próbatétele ma délután 2—5 óra
között megy végbe a budai reáliskola épüle-
tében.

*• (Az egri kath. fb'gymnáziumban) a mult
iskolai évben a tanárok száma 18, az ifjúságé az
év elején 501, az év végén 457 volt. Ezek közt
r. kath. volt 416, görög kath. 6, g. n. e. 1, ágott.
vall. 1. izraelita 33. Nemzetiségre nézve : magyar
383, német 15, szláv 26. Fölemlítendő, hogy a
Sz.-László-társulatba, a tanárkar tagjain kivül e
tanintézet növendékei közöl 183, köztök 14 ciete-
rei rendű növendék, jegyeztette be magát.

** (A kassai fb'gymnáziumban) a lefolyt isko-
lai évben a tanulok száma 450 volt, ezek között
354 r. kath. 33 zsidó, 22 gör. kath. 13 ág. hitv.;
8. helv. hitv. nemzetiség szerint pedig magyar
413, némst 29, tót 8. Az érettségi vizsgálatra
31-én jelentkeztek; ezek közöl visszautasítottak
7-et, a többit érettnek nyilvánitották, még pedig
5-öt kitüntetéssel. Az oktatást a jászóvári pre-
montrei kanonokrendből 15 tanár vezette. A tanév
júl. 31-ikén szokott ünnepélylyel végződött, mely
alkalommal a jobb tanulók könyvjutalmakban ré-
szesültek.

** (Iskolai jelentés.) A mindinkább súlyosodó
mostoha idő, sok szülőnek gyermekei neveltetését
igen nagy mérvben nehezeti, sőt gyakran lehetet-
lenné teszi. E bajon segítendő, a rozsnyói evang,
fögymnazium igazgatósága oly intézkedéseket
tett, melyek által a szegény s kevésbbé jómodu
tanuló ifjak iskoláztatása nagyon könnyítve van.
A régi mód szerint rendezett tápirtézetet ugyanis
és olyképen alakitá át, hogy az eddig szokásban
volt ebédhez vacsorát is csatolt. A fizetési dij : az
ebédért 15 ft. — a vacsorával pedig 30 ft. egész
évre. — Van továbbá Convictus, melyben havon-
kinti 6 ft. 50 kr. s igy egész évre 65 ft. dijért, az
abban résztvenni kivánó tanuló, — egy tisztessé-
ges magán háznál — ebéddel és vacsorával ellát-
tatik. A mi a szállást illeti, az lehető legjutányo-
sabb; mivel 10 - 14 ftért egész iskolai évre kapni
szállást. — A jobb módú szülőknek, kik gyerme-
keiket egész ellátásra — ide értve az élelmen ki-
vül a lakást, ruhamosást és fölszolgálatot is —
adni akarják, tájékozás végett ezükséges fölemlí-
teni, hogy havonkinti 12 — 18 ft. dijért, igen_ tisz-
tességes házaknál teljes ellátást találhatni. —
Megrm'itendő még a főgymnazium mellett évek
óta fönnálló s jól berendezett testgyakorló-intézet;
ugyszintén a részvények utján létrejött s rende-
sen fölszerelt uszoda, melyben rendes és kiképzett
úszómestertől alkalma van minden tanulónak az
úszást igen mérsékelt dijért — szabályosan meg-
tanulhatni. — A jövő tanév aep. l-jén kezdődik.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
f (A selymtenyésztés hazánkban az idén)

csak fél eredményt tud fölmutatni, mert a_ ««•
lyembogarak közt a betegség nagy pusztitást
okozott, mi az idei kellemetlen tavasznak, — mely
a szederfák első hajtásait megsemmisitette, — és
a külföldről behozott egészségtelen tojásoknak
tuiajdonitható. — Mindamellett a magyarországi

idei selyemtenyésztés az olasz- és francziaorszá-
gihoz képest még kedvezőnek látszik, mert az
ottani jelentések szerint eeak harmad- vagy ne-
gyedrésznyi eredmény volt, mit a szederfák ki-
éltségének tulajdonitnak, miután azok száma a
selyemtenyésztés roppant mennyibégével nem áll
kellő arányban.

Közintézetek, egyletek.
** (A ni. kir. müegyetemi segélyegylet) va-

gyoni állapotáról és segélyzési müködéséről szoló
kimutatás szerint, a lefolyt évben az összes bevé-
tel 1735 ft. 65 kr., — az összes kiadás pedig 682
ft. 32 kr. volt, s igy az egylet vagyona jelenleg
1053 ft. 30 krt. tesz. Segélyben 16 egyén része-
sült, összesen 605 ft. 50 krral. A könyvtár a le-
folyt évben négy kötettel gyarapodott, s jelenleg
71 kötetből áll. A bizottmány befejezvén mükö-
dését, azon kegyes pártolóknak, kik ez évben is
az egyletet gyámolitották, köszönetet ezavaz.

** (A magyar orvosi könyvkiadó társulat)'\g.
tanácsa folyó hó 3-án tartott ülésében az általa
kiadandó könyvek nyomtatását az egyetemi nyom-
dára bizni határozta. Az alapitványi bizottmány
a most folyó évi kiadást 3000 o. é. frtban álla-
pitotta meg. — A tagok névjegyzékét, a befizetett
összegek névszerinti kimutatásával, még e hó
folytan szét fogják küldeni.

** (Az elsö magy. átalános biztositó-társaság)
julius havi életbiztosítási kimutatása : 186 db.
halálesetre szóló kötvény után 323,510 ft.; 64 db.
életben fizetendő tőke 111,200 ft.; 1 db. elhalasz-
tott évjáradék 145 ft. 80 kr.; 1 db. nyugdij 1000
fi. Összesen 435,855 ft. 80 kr.

** (A szabolcsmegyei kórház-egylet) végle-
gesen megalakult, a kórintézet 15 ágyra még ez
év folytán megnyilik; egyleti elnök gr. Degen-
feld Imre, ki maga 3000 frttal járult az egylet
megalapításához, alelnök Kállay Ákos; választ-
mányi ein. Kállay Emánuel, aleln. Timár Imre.

** (A pesti iparbank) ügyészéül az ideigl.
igazgatóság Kacskovics Lajos volt alkotmányos
városi tanácsost s országgyülési képviselőt ne-
vezte ki.

** (Lövész-egyletek.) Esztergomban lövész-
egyletet szándékoznak alakitani. — A szegedi
lövész-egylet alapszabályai pedig már a helytar-
tótanácstól megerősitve érkeztek vissza.

Balesetek, elemi csapások.
** (A petroleum uj áldozata.) Pécsváradon e

hó 5-én a petróleumnak ismét emberélet esett ál-
dozatul. Artaria főhadnagy fiatal neje, nőcseléd-
jével a konyhában égő gyertya mellett petróleum-
mal bajlódván, az olaj egyszerre fölrobbant. — A
láng nehéz selyemruhájába akadt, mely azonnal
égni kezdett. Kezével verdeste a tüzet, de hiában.
Erre az utczán folyó patakba akart rohanni, de
eszméletlenül összerogyott, s mire segély érke-
zett, ugy összeégett, hogy 24 óra mulva sebeiben
meghalt.

** (Önggilkosság.) A mult betekben egy fia-
tal mérnök-segéd, a Paícy város közelében eső Szi-
lid-tóba fult. — Mint halljuk, hevült állapotban
ugrott a habok közé, s rögtön a guta ütötte meg.
— A szerencsétlen neve Ruszt József, sziléziai
születésü.

** (Tüzesetek.) A mint értesülünk, Szentivá-
non, Baja mellett, julius 31-től augusztus 3-áig
háromszor volt tűz, s 16 ház és gazdasági épület
lett a lángok martaléka. — Tavaly is a falu nagy
része leégett, — az idén ia csak meg-megláto-
gatja a csapások sokasága.

Mi njság?
«* (Ujabb ajándék a pesti állatkert számára.)

Szomjas Ignácz ur még a mult tavaszszal, Tisza-
lók határán Szabolcsmegyében, vadászat közben
farkasfészekre talált. Az anyafarkast erővel el-
verve, négy kölykét kézre kerité. E vadakat a
bátor vadász már akkor az alakulóban levő pesti
állatkertnek szánta; de a négy közül ez ideig
csak egy nevelkedett föl, s e megmaradt ritka
szép példányt a napokban szállitják Pestre a mind
inkább gyarapodó állatkert számára.

** (A budai népszinház) igazgatását, hir sze-
rint, ujra Molnár veendi át. A váltófeltöryény-
szék ugyanis megsemmisitette a Molnárt csőd alá,
helyező budavárosi törvényszéki itéletet.
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** (Husz évi adómentességet) igyekezik nyerni

Pest városa azon házak számára, melyeket a kő-
part által nyerendő telkeken épiteni fognak. íly
engedményért már előbb is tett lépéseket, minden
a város szépülését előmozdító uj épület számára;
de fáradozása sikertelen maradt.

** (Kéjutazás.) Sz.-Iatván ünnepére a bécsiek
lerándulást terveznek fővárosunkba.

** (Régi bankók.) A vácziutezai Nákó házat
vendéglővé szándékoznak átalakítani. Az e czél-
ból folytatott munkálatok közben 60,000 ft. régi,
ugynevezett fekete bankóra akadtak, melyek
már fél századdal ezelőtt kimentek a forgalomból
g igy a talált nagy összeg semmi értékkel nem bir.

** (A késmárki lövész-ünnep.) A mult hó
végnapjain tartotta a több mint negyedfél szá-
zad óta fennálló késmárki lövész-egylet, minden
harmadik évben meg-megujuló nagy ezéllövési
ünnepét. Az ünnepélyes ezéllövés előtt, a kiosz-
tandó jutalmakat, — melyek ez évben 500—600
ft. értékü, 20 darab ezüstmivü tárgyból állottak,
— az ép oly régi, mint sajátságos-lövész-induló
harsogásas az 1510-ik évből valo hatalmas zászló
előlvitele mellett, nagy ü»nepélylyel az elnök la-
kához vitték, mely után próbalövés következett.
— Reggel 7 órakor az emlitett induló mellett
kezdődött az ünnepély. A nők szerencse-kivána-
tok közt virágozták fől a lövészeket. Majd al-
kalmi küldöttség vezecte az elnökhöz a legutóbbi
(1861) ünnepély „vőlegényéét, a ki az első sor-
lövésben legjobban talált, s az akkori „czélmes-
tert," a ki valamennyi közt a legjobb lövést tette.
Innen indult ünnepi rendben a lövöldébe az egész
menet. Elől a zenekar, a már szokásos lövészindu-
lót harsogtatva, azután két hajdu a jutalomtár-
gyakkal, mig egy másik hajdu az egyleti ládát
emslte vállain. Utánok a vőlegény, majd az uj
czéltáblát vivők, két lövész őrizete alatt; azután
a lövészek, azon kor szerint, mióta az egylet tag-
jai. Ezek közöl a legrégibb 1818-ból való. A me-
net a „Jeruzsálem-hegyre" érve, megkezdődött a
ezéllövés, szintén az emlitett rendben. Az első
sorlövés között legjobban talált Rainer G. a
ki „vőlegény" lett. Száz lövész lőtt sorban
egymásután. Ez ötször ismétlődött s az összes lö-
vések közt a legjobbat ezuttal Cornides D. tette,
a kit „czélmester"-nek kiáltottak ki. Azután ün-
nepélyesen kioszták a jutalmakat, melyre az egész
társaság a városba vonult. Fölemlítendő még azon
szép tett, hogy az ünnep második napján tartott
lakoma alkalmával gyüjtést rendeztek egy elag-
gott s magával tehetetlen társuk, s egyszersmind
legrégibb czéllövő részére, a ki jelenleg kórház-
ban, sulyos betegségben, élete végnapjait éli.

** (Egy sajtóhiba körutja.) A napokban egy
zsiványtréfa járta végig a lapokat. Ugyanis Má-
day superintendens, kíséretével, Ratkó Bisztróról
egyik leányegyházába gyalog sétálván át, utköz-
ben Baraz, egykori rabló meg támadta, ki bör-
tönidejének kitöltése után ismét pásztori életet
él. A gömöri esperesség helyettes felügyelőjére
fegyvert sütött, a nélkül hogy sértett volna. Az-
tán baltájával még egy-két látszólagos vágást
intézvén az utasok felé, zöld gyepre vezette a
főpásztori kisérőivel, és leültetve őket, porcellán
edényekből fris savóval és sajttal megvendégelte.
E hir közlésénél, egyik politikai lapunk sajtóhi-
bája után a pesti és bécsi lapok Ratkó-Bisztró he-
lyett rendre Paí&d-Bisztrót emlitettek. Adjuk tud-
tul azoknak, a kiket illet.

** (A magyaróvári gazdasági intézet növen-
dékei,) mint egy ujabb rendelet tudatja, semmi
föltétel alatt sem mentek a katonáskodástól, még
a kitünő sikerrel tanulók sem, ez utóbbiakat azon-
ban besoroztatásuk esetére szabadsággal fogják
ellátni, ha ez iránt folyamodnak.

** (A magyar orvosok és természetvhsgálók) j
marosvásárheíyi 10-ik nagygyűlése érdekében i
dr. Rózsay József tudatja, hogy az igazolási je-
gyek kibocsátásának határideje f. hó 15-re tüze-
tett ki, mely ideig azok nála kaphatók, de hogy
az aug. 15-dike után jelentkezők se legyenek
az utazási kedvezményből kizárva, azon intézke-
dés történt, hogy 15-ikén tul az igazolási jegyek
dr. Pollák Henrik urnál sétatér-uteza 6. sz. alatt
szintén kaphatók.

** (Ismét egy állandó szinház.) Részvények
utján Ungvártt állandó szinházat szándékoz-
nak épiteni. Hirszerint a város hozzá a telket
ingyen szolgáltatná.

** (Mesés kincs.) Brassóból irják, hogy Oretz-
nél, a Praova-völgyben, a legutóbbi árviz által
okozott hegyszakadás által két nagy vasláda jött
napfényre, melyek mesés mennyiségü antik tár-
gyakat és drágaköveket tartalmaznak. Bővebb
tudósitások azonban még hiányzanak.

** (Velencze környékén) a mult napokban
tyuktojásnyi nagyságu jég esett.

** (Tetszhalott.) Bécsben a napokban az ir-
galmas barátok halottas termében erős csenge-
tést hallottak. Midőn erre a terembe mentek, az
ott kiterített halottat felülve s a csengetyüt erő-
sen rángatva találták.

** (Törökök áttérése.) Nemrég azon hir szár-
nyalt, hogy 70 török család a protestáns vallásra
tért át. Ujabban azt irják, hogy az angol téritők
működése folytán már 20,000-re megy az áttér-
tek száma. Azon protestáns hit, melyre állottak,
megengedte nekik, hogy az Isten után Mahome-
det is egy fölénynek tartsák.

(A trafalgari csata 66-ik évnapja) e hó 1-én
volt. Angliában még üt magasb rangu tiszt él, a
kik ott Nelson alatt megütköztek. Sir Gordon
Sándor admirál, Tarbet John kapitány, Ppilipps
John kapitány, Conolly Richard commandeur és
Scobell John hadnagy.

Nemzeti szinház.
Péntek, aug. 5. „Sheridan." Színjáték 4 felv.

Irta Langlé Aylic. Francziából ford. Csepregi.
Szombat, aug. 6. „Bánk Bán." Eredeti nagy

opera 3 felv. Irta Egressy Benjámin. Zenéjét szer-
zette Erkel Ferencz.

Vasárnap, aug. 7. „Tündérlak Magyarhon-
ban." Vigjáték dalokkal, tánczczal, 2 felv.

Hétfön, aug. 8. „Egyik sir, másik nevet."
Vigj. 3 felv.

Kedd, aug. 9. „Észak csillaga." Opera 3
felv. Irta Scribe. Forditotta Havi Mihály. Zené-
jét szerzette Meyerbeer.

Szerda, aug. 10. „Divatos beteg." Eredeti vig-
játék 3 felv. Irta Degré.

Csiítötörtök, aug. l l . „A fehér nö." Opera 3
felv. Irta Scribe, forditotta Böhm Gusztáv. Zené-
jét szerzé Boildieu.

Budai népszinház.
Aug. 5. „Genovéva." Bohózat 4 felv.
Aug. 6. „Tiz leány és egy férj sem." Vig

operett 1 felv.
Aug. 7. „Peleskei notárius." Bohózat 4 sza-

kaszban. Irta Gaal.
Aug. 8—9. „Genovéva." Bohózat 4 felv.
Aug. 10 — 11. A „Georgiái nök." előkészü-

letei miatt a szinház zárva volt.

"** Szerkesztői mondanivaló.
7287. Nagyvárad. Gy. L. A fénykép tisztafi czél-

jainknak tökéletesen megfelel. Köszönettel vettük a kül-
deményt.

7288. Buda. P. D. Valóban óhajtanók a személyes
találkozást. A baj leginkább az, hogy mi ama fürdőbe
soha sem járunk. De inkább erre is ráadjuk fejünket.

7289. Szécsi Dezsö stb. Nem felelnek meg igé-
nyeinknek. Meglehet, hogy most még tulkövetelőknek
tart ön bennünket, de idővel ön is velünk fog szavazni.

7290. Csanád-Palota. V. J. A „czáfolat1" nem közöl-
hető. Föhibája az, hogy mig a kérdéses „életképek" csak
átalánosságban beszéltek, nevek és hely megnevezése nél-
kül : addig on most határozottan megjelölt egyénnek esik,
még pedig égessen magán viszonyokat érintve, s oly mo-
dorban, mely a hir) api vita határait áthágja. A „Nyilt-
tér"-ben legalább is 50 ft. ára helyet foglalna el. Az 5 ft.
iránt kérjük további rendelkezését.

7291. Aszód. Cs. G A költemény régen el van fogadva,
sőt ki is szedve. Csupán kissé nagyobb terjedelme okozza,
hogy még eddig illő helyére nem juthatott. A személyes
találkozásra valóban nem emlékszünk, a mit igen sajná-
lunk, s mielőbb jóvá szeretnénk tenni.

7292. Szentkatolna. B. L. Az uj szállítmányt köszö-
nettel vettük. A M. 8 az ajánlott czikk közlésére, nem oly
alkalmas, mint a VU., azért csak itt fogjuk. A levél többi
pontját épen most intézzük, s az utasitás szerint fogunk
eljárni.

7293. Losoncz. Sz Hogy az ön által emlitett
losonczi iskolára vonatkozó tudósításban „ágost. hitv.
egyesült" csak tollhibából áll „ágost. és helv. hitv. egyesült"
helyett, könnyen látható. Egyébiránt köszönjük a jóaka-
ratu figyelmeztetést.

SAKKJÁTÉK.
242-dik sz. f. — Baudisch F e r e n c z t ő l

(Pesten).
Sötét.

Sa b c d e f
Világos.

Világos indul, s S-ik lépésre matot mond.

A 237-dik számu feladvány megfejtése.
(Bayer Konrádtői Olmüczben.)

Világos. Sötét. Világos. A) Sötét.
1. Hg2—f4f Fgö—f4:A) 3 Ve4-f4:
2. Vd2—g2 Ve4-g2: 2. Vd2-f4 Fg5-f4:
3. Fdl—a4 tetsz. szer. 3. Fdl—a4 tetsz. szer.
4. Fa4—c6fmat. 4. Fa4—c6fmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
B.- Újvároson: Kovács Lajos. — Nagy- Váradon: Pál Rezső.
— Miskolczon : Bizony Ákos. — Pesten : Cselkó György.
Vekerle László. Márki István — Halason : Nagy Fe-
rencz. — Verbb'czön : Nagy-Idai Ferencz. — Szent-Király-
Szabadján : Fürst Sándor.

Rövid értesítések. Veszprém. F. J . Az óhajtott ut
elmaradt. Magánlevelünk bővebben szól e tárgyról. Küld-
jük üdvözletünket. — Verbó'cz : N. F. A könyv már ke-
zeink közt, s az ön óhajtása teljesítve van. — Lipcse. Kö-
szönettel vettük, s hihetőleg használni fogjuk. — Pest. O.
Zs. Sötétnek kötelessége a legjobb védelmi húzásokat
tenni; s a feladvány csak akkor tökéletlen, ha ennek da-
czára Világos a mondottnál kevesebb lépés alatt jut czél-
hoz ; a mely eset különben az ön által emlitett feladvány-
nál nem fordul elő.

HETI-NAPTÁR,
Hónapi- és

hetinap.
Katholikus és Protestáns

naptár.

14
15
16
17
18
19
20

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csötör.
Péntek
Szomb.

Augusztus
B 13 Özséb
N. B. Asszony
Rókus püspök
Liberat apát

B 12 Özséb
Napoleon
Jáczintka
Liberatus

Ilona cs ,Ágabit| Helena
Szebald, Thekla
István király

Tekla
István kir.

Görög-orosz
naptár.

ó.p.

4 57

Julius (ó)
3D8(bö.jtkez.
3 Izsák
4 Aristarch
5 Eusigniua
6 Ur szinevált.
7 Dometius
8 Emilianus ^

Hold változásai: © Holdtölte szerdán 17-én, 2 óra 52 perczkor délután.

Izraeliták
naptára.

Ab Rosch
12 Judit
13
14
15 Örömnap
16
17
18 Sabbath

© N a p
hossza| kél |nyug

H o l d
ho3sza| kél | nyüg

fok v.
141 51
142 49
143 46
144 44
145 42
146 89
147 37 5 2

ó.p.
7 14
7 12
7 10
7 9
7 7
7 5,
7 3

fok v.
278 9
292 45
307 45
323 0
338 19
353 30

8 26

6.
4
5
6
6
7
7
8

P-
41
29
10
43
16
47
17 8 46

TARTALOM.
Mátyus István (arczkép). — Emlékfüzér Márton

István szobrára. Csepeli Sándor. — Egy birodalom vég-
óráiból (folyt.). — Szabadalmazott kisértetek (képpel). —
A szádelói völgy (két képpel). U.— Az emberi test érzéket-
lensége a tüz és izzó vas iránt. Dr. Bardócz Lajos. — Egy
óra az alsó ausztriai Schneeberg csúcsán. Kápolnai B. —
Villánaképek. lI—l Béla. — Különböző mozgó tárgyak
gyorsasága. Dr. B. L. — Földváry Miklós ezredesről. —
Egyveleg. — Tárháa : Kölcsey szobra Szathmáron. —
Irodalom és müvészet. — Egyház és iskola. — Ipar, gaz-
daság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Balesetek,
elemi csapások.— Mi ujság? — Nemzeti szinház.— Budai
népszinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték.

ll

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-«tcza 1. sz.)
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HIRDETÉSEK.
Óvas.

Rokon és baráti körökből legujabban és
ismételve azon tudósitás jutott értésemre,
hogy nehány iparlovag, kiknek neveit még
most nem akarom a nyilvánosság elé bocsá-
tani, rosz és haszontalan gyártmányaikat,
saját és az egész müvelt világ eiőtt jelesnek
elismert cs. kir. szab. ,,Anatnerin"-szájvi-
zem gyanánt „Anatelin" nevezet alatt bo-
csátják áruba; ezen visszaélések meggátlása
tekintetéből bátor vagyok, a t cz. fogyasztó-
közönséget üvegcséim függvényeire, azok
külalakjára s kúpjaira, melyek minta által
s a hamisítások ellen bélyeggel védve van-
nak, ezennel tisztelettel figyelmeztetni, s az
előjöhető hamisításokat ezután is tudomá-
somra juttatni. Ismételt esetekben nem
fogok azzal megelégedni, hogy ezen czim-
bitorlók ellen a fennálló törvények szigor-
«ágához folyamodjam, hanem azok neveit,
hogy az oly gyakran tévutra vezetett kö-
zönség valahára láthassa, kik azon mada-
rak, kik más tollával magukat feldíszíteni
nem átalják, — kíméletlenül nyilvánosan
pelengérre teendem. 577 (6—6)

POPP J. G..
fogorvos és szabadalom-tulajdonos,

Stadt, Bognergasse Nr 2.

Szives figyelmeztetés!
Ismételve s megszomorodott szivvel jelen-

tem felejthetlen férjemnek Haster György
szőnyeg-kereskedőnek hirtelen tortént
halálát, s teljesítem ez alkalommal azon
szent kötelességet, hogy a magas uraságok-
nak, nagyrabecsült vevőimnek s ügybarátim-
nak az elhunytnak működése alatt irányában
tanusitott bizalomért ezennel hálás köszöne-
temet nyilvánítsam.

Ez alkalommal bátor vagyok a legmélyebb
tisztelettel jelenteni, hogy az elhunyt férjem
által alapitott üzletet ezután is csonkitlanul
s a legnagyobb erélylyel folytatni fogom,
s a Porottya-utczában a Wurm-udvar átel-
lenében 5-ik sz. a. létezö kárpit-raktá-
ramat a legujabb kárpitok, ablakfüggo'-
nyők, spanyol falak- és kályha-ernyök-
kel dusan fölszereltem, 8 igyekezni fogok,
hogy minden kívánalomnak a legolcsóbb
árak, szilárd, gyors és pontos szolgálat által
megfelelhessek, melyről a legcsekélyebb
megrendelés is vagy bevásárlás kétségkivül
kellő meggyőződést fog nyujtani, minél-
fogva számos látogatásért esedezik.

714 (3—5) Tisztelettel
Ruster György özvegye.

K á r p i t - r a k t á r a :
Dorottya-utcza 5-ik sz. a. Pesten.

ROB-LAFFIGTEUR
Franczia-, Osztrák-, Oroszország és Bel-
giumban egyedül elismert tulajdonságairól
kellő felvilágositást nyujt a minden könyv-
árusnál és ügynököknél kapható ily czimü
röpirat : „Brochure über die vegetabilische
Heilraethode des Dr. Boyveau-Laffecteur."

A Rob-LafFectcur, melynek hathatősága
csaknem évszázad óta el van ismerve— vér-
tisztító növényi szörp, mert könnyen emészt-
hető, s ízlésre nézve igen kellemes. Ezen
Rob a bőrbetegségek, valamint átalában a
megrongált nedvek s vér által előidézett
bajok gyógyítására, minden országok leg-
első orvosai által a legjobban ajánltatik.

A szárczagyökérből készült hashajtó ször-
pöt (Syrup Sarsaparilla) stb. messze fölül-
mulja, s egyszersmind helyettesiti a hal-
májolajat (Leberthran), az antiscorbuticus
szörpöt, valamint a hamiblagot is (Jod-
Kalium).

E vértisztitó növényi szörp csak akkor
Talódi, ha ezen aláírással van ellátva : ,.(íi-
randean de St. Gervais." Alaposan és
rövid i<iő alatt minden egyéb merkuriális
anyagok használata nélkül, gyógyit ujabb
és elévült ragályos nyavalyákat.

Kapható PESTEN: Török József
gyógyszerész urnál a király-utzczában 7. sz.
BUDÁN : Bakats L. V. udvari gyógyszer-
tárában. TEMESVÁROTT : Pecher J . E.

gjH központi raktár létezik Párisban,
dr. G i r a n d e a u de St. Gervais-nél, rue
Richer, nro. 12. — Hamisítások ellen óvás
tétetik. Minden előforduló esetekben a sza-
lag elkérendő, melylyel a dugasz boritva
van, és melyen az aláirás: Girandeau St. Ger-
vaii találtatik- 710(2-24)

A keleti marhavész ellen legjelesb óvszerül ajánlható:

ItoriHMilmroi inarhapor,
lovak, szarvasmarhák és juhok számára.

A londoni 1862-iki párisi, bécsi és müncheni éremmel kitüntetve. — Ő felségeik az angol
királynő s porosz király udvari istállóiban, ő felségeik főlovászmesteri hivatalai által a

készitő irányában nyilvánitott tiszteletteljes elismeréseik szerint, kitünö eredménynyel
használtatik, s jónak találva :

LÓNÁL : torok-, mirigy, bélgörcs, étvágyhiány eseteinél, s különösen a lónak
teljes épségben s tüzesen tartására.

SZARVASMARHÁNÁL : vértejelésnél s a tehenek felpuffadásánál (szeles has),
kevés vagy rosz tejelósnél, melynek minősége ennek használata után meglepőleg javul,—
tüdőbajoknál; borjuzás alatt ennek teheneknéli alkalmazása igen előnyös, valamint a
gyenge borjuk is láthatólag fejlődnek ennek beadása miatt.

JUHNÁL : máj-métely elháritására, az altest rothadásánál s más bajainál, hol a
tehetlenséget tönkre teszi. — Továbbá :

Virággyanta (Blüthenharz)
a házi-állatok terméketlensége ellen.

Valódi minőségben kapható:
s^ . Török J. gyógyszertárában, király-utcza 7-ik szám alatt, —
I 6Sl6Jl t Thalraayer és társa, — Halbauer testverek,— Glati I. F.,

BlauM.P.,— Hollóssy testv.—Kínál és Frühwirth uraknál.
H U 0 Á N : sz udvari gyógyszertárban. 697 (2—3)

F o n t o s

hirdetmény

tulajdonosok
számára!

A szemes gyakorlat embere szorgosan szokott vizsgálódni, s itéletét nem hamar-
kodja el, s csak akkor nyilvánitja azt, mikor már valamely tárgy felett világos meggyő-
ződést szerzett, miáltal kimondott itélete annál bizalmassabbá válik. Egy ilynemü ked-
vező bírálatnak a cs. kir. szab. fiditö-nedv lovak számára, s a kornenburgi marhapor
örvend, mely több évi használat és észlelet után, hathatóságáról elég bizonyságot nyuj-
tott Az elősoroltak igazolására álljanak itt a következö sorok :

Kwizda F. J. gyógyszerész urnak Korneuburgban!
Évek óta, hogy a „Presse"-ben hirdetett cs. kir. szab. üditő-nedvét lovak

számára, s korneuburgi marhaporát lovak, szarvasmarhák s juhok számára alkalma-
zásba vettem, azok gyakori használata által sikerdus hathatóságaírói a legkielégitőbb
tapasztalást szereztem, — mely most arra inditt engem, hogy az alábbirt marhapor-
s folyadék-szükségletemet önnél ujból megrendeljem. Ön készitményeit vidékünkön meg
fogom ismertetni, s örömömre szolgáland, ha azok hathatóságáról másoknak is kellő
felvilágositást nyujthatok.— Podolanky (Frankstadt mellett), április 5-én 1864.

• .. . .-.;.•• . .. ; Tisztelettel
-'•••• ; :; , ..... K o l t i t a F e r e n c i ,

700 (2— 8) érsekpüspökségi erdész.

Valódi minőségben kapható:
PESTEN : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál, királyutcza 7. Bz. a.

Továbbá :
B.-Gyarmaton : Omazta T., — Debreczenben : Bignio J.,— Eperjesen: Zsem-

bery J.,— Eszéken : Deszáthy, — Esztergomban : Bierbrauer J. C — Gyöngyősön.
Kocziánovich.T.,— Győrött : Eeker F., — Isperen : Flamm L., — Kassán : Novelli A-
— Kolozsvártt : Wolf J., — Komáromban : Ziegler A. és fia, — Lugoson : Kronet-
ter F.,— Miskolczon : Spuller J.A.,— N.-Becskereken : Haidegger, — N.-Kanizsán:
Fesselhofer és Rosenfeld, - Nagyváradon : Jánky A., - Pécsett : Háy E., — Pápán:
Bermülkr J , — Pozsonyban : Sehertz F. és Haekenberger testv., — Rimaszom-
batban : Hamaliár A , — Szabadkán : Sztojkovits D., — Szegszárdon : Hutter A., —
Szolnokon : Scheftsik, — Székesfehérvárit: KovácsP., — Trencsénben: Weisz L. —
Tepliczen : Weisz L., — Varazsdon : Halter F., — Zágrábban : Mihics (ir '

E«y palaczk ára 1 ff. 40 kr.
Két palaczknál kevesebb nem rendelhető meg, a pakolásért 30 kr. számittatik.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalá-
ban megjelent, s általa minden hiteles
könyvárusnál, Pes ten : Eggenberger Fer-
dinánd, Budán : Nágel és Wischan-nál

kapható :

A székesfehérvári

ÁSATÁSOK
Irta

eredménye.

Henszlmann ímre.
Nagy negyedrét. (226 lap.) — Borítékba

füzve 5 ft.

Magyarország

GYÜMÖLCSÉSZETB.
Színezett rajzokban.

Hazánk első rangu gyümölcsészei körre-
működésökkel szerkeszti

(.IROM l l p . FERENCZ,
a,Falusi Gazda'szerkesztője.

4-rét. Ára a 6 füzetnek, melyben 24 színezett
gyümölcskép, ugyanannyi átmetszeti rajz

van, aláírással együtt 6 ft.

Hüppruann Antal.
nagymélt, gróf Károlyi György ur volt

belszakácsa, saját

SZAKAGSKÖIYVE,
vagyis:

a valódi szakácsniüvészet.
Harmadik tetemesen b ő v i t e t t kiadás

8-rét. (316 lap.)
Borítékba fűzve ára 1 ft. 50 kr-

1864-ik évi szeptember 1-en
második sorshúzása

a legujabb császári királyi ausztriai

1864-ik évi

állam-kólcsoniiek.
E kölesön-sorsjegyek eladása az összes

államokban törvényesen meg van engedve.
A kölcsön főnyereményei : 20-szor

250,000, 10-er 220,000, 60-or 200,000,
81-szer 150,000, 20-szor 50,000, 20-szor
25,000, 121-szer 20,000, 90-szer 15,000
171-szer 10,000, 352-szer 5000. 432-szer
2000, 783-szor 1000, 1350-szer 500,
5540-szer 4000; továbbá kisebb nyere-
mények, ugymint : 200, 195, 190, 185,
180,175, 170, 165, 180, 155, 150 145
140 forint.

A kötelezvények mindegyikének feltét-
enül legalább is 135 forintot kell nyernie.

Évenkint 6 huzás történik, ugymint: szep-
tember 1-én, deczember 1-én, mártius 1-én,
április 15-én cs junius 1-én. — Eredeti sors-
jegyek a fennérintett húzásokra a legjutá-
nyosb árért adatnak el.

Egy sorsjegy ára egy húzásra 3 forint.
Hat sorsjegyé összesen csak 15 forint.

Játéktervek és sorshuzási lajstromok in-
gyért szolgáltatnak ki.

Vidéki levélbeli megrendelések, a pénz-
összeg beküldése mellett, pontosan és gyor-
san teljesittetnek. E tárgybani bérmentes
leveleket elfogad 709 (7—8)

Schrimpf Jean,
bankár mainai Frankfurtban.

lazdaság számára!
Mindennemü gazdasági, ugymint: arató-,

cséplő- stb. gépekhez megkivántató

PÁLMAGÉP-OLAJ
és külföldi első minőségü

paraffin-kenőcs
jutányos árért kaphatók :

Y DÖIHK
Pesten, rózsa-tér 5. sz., a „halászhoz" czim-

zett füszerkereskedésében.
681 (3 — 3)

NAGY GERGELY
ajánlja a nagyérdemű közönségnek minden-
nemü férfi-lábbeli készletét a legju-
tányosb áron, s igéri a megrendelések

pontos és gyors teljesitését.
Pesten, kötö-uteza, a piaristák épfi-

J81 létében. (2—3)

Régi pénzeket
és mindennemü régiségeket, drágakövet,
gyöngyöt, szineskövet, aranyat, ezüs-
töt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb

3 áron. 725 (2-4)

Régiségek és természetiek
irodája.

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

hol egy nagy választéku raktár mindennemü
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és nientekötökböl a lególcsóbb áron, ugy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék, bogarak, madárbörök, tojások,

üvegszemek is találhatók."

Jelentés.
Alulírottnak van szerencséje jelenthetni

az illető t. cz. szőlőknek, gyámoknak és
nevelés-barátainak, hogy a Losonczon
eddig fennállott 6 oszt. ág hit. egyesült pro-
testáns gymnasium megszűnvén, a nógrádi
ág. hitv. esperesség részérói folyó évi sep-
tember l é n egy tápintézettel ellátott

IV osztályu gymnasium
fog megnyittatni. 728 (2—3)

Kelt Losonczon, 1864. évi augusztus 1-én.

SZTEHLO ANDRÁS ra. p.,
nógrád megyei ev. esperes.

B O H M E S K A N Y Á
József-tér 10-ik szám alatt,

ajánlják

minden évszakra
dusan ellátott

legujabb bel- és külföldi

599 divatáruikat. 10-0

Egy chemiai es photo-,rraphiai vállalathoz
keres alulirt egy társat; gyógyszerésznek
vagy fényképésznek eleség adatik. A fény-
írda chemiai laboratóriummal lesz össze-
kötve, mely, hogy szakértöleg kezelve, ele-
gendő hasznot hajt : azt a tapasztalás már
kimutatta.

Fényképészeti képzettségemet csak azzal
igazolom, miszerint én az ismert hírben álló

„Borsos és Doctor"
czég alatti fényirdában 8 hónap leforgása
alatt több mint 3000 anyaképet (matricz)
készítettem saját gepezete m m el(mely jelen-
le* is birtokomban van), é s pedig többnyire
a Hautevollé-osztály niaA> kik munkám-
mal nagyon is meg voltak elégedve. - E
tárgybani levelek f. é. 6 z c p f e m b e r l o . i g
fogadtatnak el. B

P e s t , kerepesi-ut 65-ifc S z á m a , a t t _

Sientkuty István,
72 9(2-3) gyógyszerész és fényképész.

Csász, királyi ausztriai 1804-iki

SORSJEGYEK.
Ny eremén jhuzás 18C»4-ik évi

szcpíemhtr 1-én.
F ő n y e r e m é n y : SOO.OOo'ft leg-

kisebb nyeremény : 135 ft '
SCHOTTESFELS B . nagykeres-

kedő-háza mainai Frankfurtban áten-
ged ilynemü sor jegyeket a pénzösszeg
beküldése mellett ausztriai bankjegyek-
ben : 1 sorsjegyet 3 ftért; 5 sorsjegyet
14 ftért; 11 sorsjegyet SO fi ért.

A sorshuzási lajstromok ingyért
küldetnek meg. 734 (2—0)

A fi'liiTi'iiliA-víiiTiil<ís fölösleges!
mert a legnagyobb feli ér ruha-raktárban, váczi-utcza

„Ypsilantihoz" Pesten,
lególcsóbb árakon és legnagyobb választékban mindennemü fehér-

neműk férfi, hölgy és gyermekek számára kaphatók, u. ni.
12000 darabnál több férfi-ingek rombargi vagy hollandi vászonból darabja 3 ft.

3 ft 25 kr, 3 ft SO kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8 ft,
10 ft, 12 ft.

10000 darabnál több szines férfi-ingek 1000 különböző mintában, régibb mintájú 2 ft,
legujabb minták és legdivatosabban varrva 2 ft 50 kr, 3 ft.

Fehér pamut madapolan férfi-ingek darabja 1 ft 50 kr, 2 ft, 2 ft 25 kr; 2 ft 75 kr,
3 ft 25 kr.

Férfi-gatyák, félvászonból magyar mintára darabja 1 ft 50 kr, 1 ft 60 kr, félmagyar
mintára, 1 ft 60 kr, valódi vászonból magyar vagy félmagyar mintára2 ft, 2 ft25kr,
2 ft 50 kr, 3 ft.

Női ingek rnmbargi vászon darabja 2 ft 10 kr, 2 ft 25 kr, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr,
4 ft, 5 ft.

Nöi ingek rumbnrgi cs hollandi vászonból hímezve darabja 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 7 ft
50 kr, 8 ft, 9 ft, 10 ft, sveiezi és franczia mellmustrával 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft
50 kr, 6 ft, 7 ft.

Fia-ingek fehér vászonból darabja 4 éves 2 ft 10 kr, 6 éves 1 ft 85 kr, 2 ft 40 kr,
8 éves 2 ft, 2 ft 45 kr, 10 éves 2 ft 10 kr, 2 ft 65 kr, 12 éves 2 ft 40 kr, 2 ft, 90 kr,
3 ft 50 kr, 14 éves 2 ft 65 kr, 3 ft 15 kr, 4 ft 20 kr, 16 éves 3 ft, 3 ft 50 ft, 4 kr,
4 ft 50 kr.

Szines fiu-ingek darabja 4 éves 1 ft 25 kr, 6 éves 1 ft 40 kr, 8 éves 1 ft 55 kr, 10 éves
1 ft 75 kr, 12 éves 2 ft, 14 éves 2 ft 10 kr, 16 éves 2 ft 20 kr.

Főraktára a legjobb 4 és 5 rőf széles amerikai krinolinnak, darabja 2 ft 50 krtól egész
6 ftig, hamuszin vagy vörös 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, és 5 ft 50 kr.

Schmidt Betti-féle varrott vászon-kapezák kötegje 4 ft 20 kr, 5 ft 50 kr, 6 ft 50 kr.
Ferstel orvos tyukszemirtószere egy üvegecske 50 kr.
És sok egyéb kész fehérnemü czikkek, melyekről az árjegyzék kivánatra bérmentesen

elküldetik.
Továbbá ajánljuk nagy vászonraktárunkat a következő legolcsóbb árakon u. m.
54 föfös rumbnrgi gyolcs darabja 25 ft, 26 ft, 27 ft, 28 ft, 30 ft, 32 ft, 34 ft, 35 ft,

36 ft, 38 ft, 40 ft, 42 ft, 44 ft, 46 ft, 50 ft, 54 ft, 58 ft, 60 ft, és ugy tovább 105 ftig.
50 rőfos V« rőf széles hollandi gyolcs darabja 34 ft, 36 ft, 38 ft, 40 ft, 42 ft, 48 ft,

50 ft, 54 ft, 55 ft, 60 ft, 65 ft, 70 ft, 75 ft, és ugy tovább 100 forintig.
42 rőfös V« rőf széles hollandi gyolcs darabja 20 ft, 23 ft, 24 ft, 26 ft, 28 ft, 30 ft, 32 ft,

34 ft, 36 ft, 38 ft, 40 ft.
38 rőfös creas-gyolcs darabja 15 ft 50 kr, 16 ft, 17 ft, 17 ft 50 kr, 18 ft, 19 ft, 20 ft,

21 ft, 24 ft.
30 rőfös börgyolcs darabja 12 ft 50 kr, 13 ft, 13 ft 50 kr, 14 ft, 14 ft 60 kr, 15 ft, 16 ft,

17 ft, 18 ft, 19 ft, 20 ft.
V* széles 38 rőf vászon 12 lepedőre darabja 40 ft. 42 ft, 48 ft, 52 ft, 54 ft, 59 ft.
Vászonzsebkendök tuczatja 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, ft ft, 5 ft 50 kr, 6 ft, 6 ft

50 kr, 7 ft, 8 ft, 9 ft, 10 ft, l l ft, 12 ft, 13 ft, 14 ft, 16 ft, 17 ft, 18 ft, 19 ft, 20 ft.
Törülközők tuczatja 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8 ft, 9 ft, 10 ft, 12 ft, 14 ft, 16 ft.
Szines agyi kanavászon darabja 8 fttól egész 16 ftig.

Valoságos vászon-asztalnemüek.
Asztalkendők tuczatja 5 ft, 6 ft, 7 ft, 7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft.
Abroszok minden nagyságban hat személytől 24-ig. Asztali készletek 6, 12, 18 és

24 személyre. Legjobb minőségü kötö-ezérna csomója 1 ft 20 kr, és 1 ft 60 kr.
Nagy választás a legujabb ágyteritök, pique és tricot-paplanokból és minden

e nembe vágó czikkekböl.
A fentnevezett czikkeknél nagy előnyül szolgál az, hogy minden itt megvett, az

^jegygyel ellátott czikk 8 nap alatt nemcsak kicserélhető, hanem egyszersmind ki nem
elégitési esetben az ár vissza is adatik.

Szállitások minden irányban, az ár előleges beküldése mellett vagy utánvétellel
gyorsan és legjobban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemü megrendelések mustra sze-
rént leghamarabb elkészíttetnek.

Ezennel van szerencsénk tudatni, hogy üzletünket félévelőtt sokkal megna-
gyobbítottuk és nagy raktárt tartunk mindenfaju fent megnevezett vásznakból, melye-
ket a legelső gyárakból kapunk és miután fehérneműinkhez roppant sok vászonra vagyon
szükségünk, azokat bárkinél olcsóbb és nagyobb választékban szolgáltathatjuk, a vászon
valódiságáért kezeskedünk; becses megrendelésekért esedezve maradunk tisztelettel

Kollárits Jozsef és fiai.

CSŐDÜLET.
A nagy-kőrösi superintendentialis tanító-

képző-intézetben a zene- és énektanári állo-
más üresedésbe jővén, arra ezennel pályázat
hirdettetik.

1-ör. A tanár évi fizetése 500 ft. o.
2-or. A tanitó-képző-intézet három osztá-

lyában tanuló ifjaknak köteles, hetenkint
12 órát adni, orgonázás , zongorázás- és
éneklésben, elméletileg és gyakorlatilag.

3-or. Önként vállalkozó ifjaknak együt-
tesen köteles adni hetenkint 4 órát éneklés-
ős zongorában, mely tanításért az ifjaktól
zenéért 10 ft., éneklésért 5 ft. nyer a tanár.

Ezen állomás elnyerhetéseért minden pro-
testáns vallásu zene- és éneklésben jártas
egyén folyamodhatik; köteles levén erkölcsi
magaviseletét és képességét, tanúsító okle-
velekkel ellátott folyomodványát a helybeli
első lelkészi hivatalhoz, folyó évi septent-
ber 1-sö napjáig beküldeni.

Kelt Nagy-Kőrösön 1864. julius 16-án
tartott ülésből.

A nagy-kőrösi reformált
723 (3—3) egyháatanács.

Eladó tagositott birtok
12,000 forintért,

a tisza-tarjáni határban, — és 200 s több
fiata! kétnyiretü juh. — Bérmentes levél-

lel értekezketni nt. E. A. urnál, utolsó
posta M.-€sát. 724(2-3)

Haszonbérlet.
A fegyverneki vasutállomáshoz 1 és '/«,

a kis-ujszállásihoz 1 órányi távolságra fekvő
P.-Kakat-Kettősön 354 hold jó minőségü
szántóföld, kaszálló- és legelőből álló, s egy
tagban levő részbirtok, f. évi sz. Mihály-
naptól több évre haszonbérbe kiadandó. —
Bővebben értekezhetni t. Magyary Kossá
Lajos urnál T.-Roffon, u. p. Fegyvernek,
kivel egyszersmind szerződni is lehet.

735 (2-3)

BORSOS és TÁRSA
által kiadott

665 (5-6)

(Porte-voie en miniature d'Abrahain a Páris.)

Felfedezése egy uj hallási szernek, melynek hathatóságát tekintetbe véve,
minden egyebet felülmúl, mi mindeddig ezen baj enyhitésére használatban volt. Ezen
kis szer alig észrevehető, mert a fül szerint van szerkesztve, s csak egy centiméter
átmérőjü, és oly tetemesen hat a hallásra, hogy a leghiányosb életmű visszanyeri
ezáltal tevékenységét. A betegek résztvehetnek ismét a közönséges mulatságokon;
a kellemetlen zugás is, melyet az ember sokszor érez, végkép elmulik Szóval, ezen
felfedezés minden lehető előnyt nyujt ezen iszonyu bstegségre vonatkozólag.- Ezen
hallási szer párja, nyomtatott használati utalványnyal ára • ezüstből 9 ft ara-
nyozott ezüstből 10 ft. 80 kr. a. é. - Bérmentes tudakozásokra számos' bizo-
nyitvány küldetik át a szer kitünő hathatoságáról.

F ö r a k h e l y : Pozsonyban Wigand Fr. Károly könyvkereskedésében, hon-
nét ezen port-voie készfizetés mellett bárhova szétküldetnek. 667 (2—3)

Vincs többé szeplő!
A leghalhntósb szépitö-szer sacplö, inájfohok s pattanások ellen a

LÍLÍACÉE PARISIENNE

„Fényképészeti tankönyvecske"
(melyben hiven közölteinek mindazon vé-
nyek, melyek a tanintézetben biztos siker-
rel használtatnak) a sajtó alul már kikerül-
vén, kapható magyar és német nyelven
nemcsak az intézetben (kerepesi-ut 65. sz.),
de ezentul mindon könyvkereskedésben
(10 ft. helyett) 5 ftért a. é.

Egyes receptek pedig kaphatók a che-
miai üzlet részvényese s igazgatója Szent-
kuty István gyógyszerész-fényképész ur-
nál, kerepesi ut 65-ik sz. — Minden egyes
vén}- ára használati utasítással együtt 2 ft.
— Közölteinek mindazon receptek és eljá-
rások is, melyeket még sok fényképész csak
névről mint arcanumot ismer, s a melyek
valóban haszonnal s biztosan alkalmazha-
tók, mint például a salonbani momentán
fölvétel; — a papiros positivek 50 % olosób-
bani készitésmódja stb.stb. 730 (2—3)

"IA»," / ; m e l y 8 ^ T 1 0 héti% i s e l t a r t ' elegendő a legszebb és legtisztább arczbőr
eionozására. — Egy tégely ára használati utasítással 3 ft., begön£yölés 20 kr

„ . fl Bakhelyek PESTEN : Thalmayer A. és társa, - Lneff M. illatkereskedése
rorn r. váczi-utcza 19-ik szám. — Molnár J., váczi-utcza 20-ik szám. 683 (4-12)

Haszonbért

árverési hirdetmény.
Kunhegyes város főbírája részéről köz-

hirré tétetik, miszerint a közbirtokosságnak
kis Kunságban kebelezett Páka pusztai 429
katastr. hold birtok<-észe, f é. sz. Mihály
napjától számitandó 3 egymásutáni évre,
f. é. angusztiM hó 8-án. d. e 9 órakor,
Kis-Kmi-Félegyháza városházánál tar-
tandó nyilvános árverésen a városi küldött-
ség által haszonbérbe fog adatni.

A haszonbéri föltételek iránt személyes
vagy irásbeli megkeresésre alulírottnál ad-
dig is értesitést nyerhetni

Minek közxététele mellett a fennkitüzött
napra bánompénzzel ellátva, a haszonbérleni
szándékozók Kis-Kun-Kélegybáza városhá-
zához ezennel meghivatnak.

Kelt Kunhegyesen, 1864. julius 24-én

Csávás János m. k.,
717 (3-3) főbiró

M i n d e n n e m ű

takaró-papirosok
(Makulatur)

kaphatók Pesten, egyetem-uteza 4-ik ti. a.
••
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Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
Figyelmeztetés. Tapasitalván, h gy a Seiülitz-porok szóról szóra az enyéim után nyomtatott, söt a közönség ámítása

»égett hamisitott nésaláirásommal ellátott0 használati utasitványokkal adatnak el, s e végett a külsö alak hasonlatosságánál fo»va
saját gyártmányommal könnyen felcserélte hétnek; eiren hamisitványok megvételétől mindenkit azon megjegyzéssel óvok, miszerint
„az általam készitett Seidlitz-por uilndten katnlyája megkülönböztetésül hasonló készftinényeMől saját iparjegyem é*
aláírásommal van ellátva; és minden egyes adag fehér papir-burkolatán tamerjelfll Tlznyomásban „MoH'» SeidINt
Pnlver" látható."

Ára egy bepecsételt eredeti katnlyának 1 ft. 25 kr. — Használati utasitás minden nyelven.
K porok, íendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert házi-szerek között

tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került 3 kezeinknél
levő hálairatok a legrészletesebben tanusit ják, hogy u porok rögzfitt szorulásoknál, einészihetetlenségnél és gyomorhévnél;
továbbá görcsök, vese- ea ideges bajokban, szivdobogasnál, idegesség okozta főfájásnál, vér-todnlasnal, esúzos fogfajda-
lemnál, végül bysterlára, búkórra és hazamos hányásra hajlamnál stb., a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb
gyógyhatóst eredményezték. — Az ez értelembeni igenis kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéről,
kik, miután nálok minden, gyakran aüopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ex egyszerü házi szerhez
folyamodtak, és ebben rongált egészségűknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gvógyszert meglelek — Ez elismerö-
iratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u, m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei-
gazdák, tanárok és hivatalnokok, sót gyógyszerésiek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek
ezelött még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbüléet, és kiknek egészségük csupán tsak a Seidliti-
poroknak jendes használata által állittatott helyre.

mr A főraktár létezik : ~W
TÖRÖK JÓ1SÜF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt.
STEINBACH JÓZSKF ur kereskedésében, gránátos-utczában.

Ezen czégek alatt szintén megrendelhető: ' '

a norvégiai „ B e r g e n " városból való valódi Dorsch-májhalzsifcolaj is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 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 vegytanüag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosb májhalzsir-faj a
Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem
vonatott, hanem a bepecsételt üvegekben levő folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a
természet által nynjtatott. — E valódi Dorsch-májhalzsir-olaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer
a mell- és tudd-bajokban. «erophulns és rachitis, köszvény és esúz, Idült bőrkiütés, szemgyuladás, ideg- és több más
bajokban alkalmaztatik. _ _ _

A gyógyszerész B e c s b e n ,A » 9 „ " - - - - - -295(50—50) gygy ,
„zum Storch", Tuchlauben.

Dr. Paulison

köszvénygyapotja
gyógy- és óvszer a köszvény- s csuzos bán-
talmak minden nemei ellen, ugymint : arcz-,
mell-, torok- s fogfájás ellen, fej-, kéz- és
térd-köszvény, nyilalás, tagszaggatás, derék
és ágyék stb. fájdalmak ellen.

Egy csomag ára, használati utasítással és
bizonyítványokkal együtt 1 ft. a. é. Fél cso-
magé 50 kr. Postán küldve 20 krral több.

Kapható Pesten : TÖRÖK JOZSEF
gyógyszerésznél a király-utczában 7. sz. a., s
Budán : Ta ub Vilmosnál, Tabán, szarvas-
tér 613-ik sz. a. 616(6—11)
Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalá-
ban megjelentek, s általa minden hiteles
könyvárusnál, P e s t e n : Hartleben és
társa, B u d á n : Nágel és Wischán-nál

kaphatók:

GRIMAULT és TÁRSA
gyógyszerészek

növény- matico - íniectióia
s matico-tokocskai

P á r i s b a n , 1, r u e d e 3a F e u i l l a d e .
Ezen legujabb gyógyitó szer. mely a gonorhőek gyors és sikeres gyógyítására,

anélkül, hogy stricturákat, vagy a belsö részekben gyuladásokat okozna, a matico-perui
faleveleiből van készitve. Dr. Kicord s a párisi orvosok legnagyobb része, mióta ezen
gyógyitó-szer feltaláltatott, minden egyéb ilynemü szereket mellőznek. A belövelés a
betegség közvetlen kezdetével alkalmaztatik, a tokocskák minden rögzött s elévült
esetekben, melyek a copahű s kubébamag s más egyéb érczes alapokra készitett belövelé-
sekre távozni nöm akartak, vétetnek használatba. — Raktárak : Németország neve-
zetesb városai minden gyógyszertárában.

C F " Magyarországra nézve a főraktár létezik P e s t e n : TÖRÖK JOZSEF
gyógyszerésznél a király-utczában 7-ik sz. a. 656 (7—24)

Megjelentek, s minden hiteles könyvárus.
nál, P e s t e n : Stolp K. Oskar, Budán:

Nágel és Wischán-nál kaphatók:

IRÁLYTAN.
Különös tekintettel #

a műegyetemi, kereskedelmi és reál-
tanodái ifjuság szükségleteire,

a legtekintélyesebb

bel- és külföldi munkák nyomán.
1IACHIK JOZSEF,

a budai k. József-műegyetem, a magyar
nyelv s irodalom tanára.

Első füzet : Átalános s különös rész.
8-rét. (208 lap.)]

Borítékba fűzve 60 kr. ausztr. érték.

• Gyakorlati

franczia nyelvtan.
Útmutatás

a franczia nyelv rövid idő alatti könnyü
és alapos megtanulására.

Irta

TIPHAY JÁNOS.
Két folyam. 8-rét. (248 lap.) Keményen

kötve 1 forint a. é.

CSŐD
gazdászati tanári állomásra.

A kis-kun-halasi helv. hitv. egyház ke-
belében megürült real-gazdászati tanszék
betöltésére ezennel csőd nyittatik.

A tanári fizetés 550 a. 6. ft. készpénz, —
ezentul jövedelműi nyerendi a város köz-
vetlen szomszédságában fekvő, s 1600 D
ölével számitott 42 hold föld-terület (mely
egyszersmind a gazdászat gyakorlati teréül
szolgáland) tiszta jövedelmének 50 %-jét,
— az elválasztott tanár magát 3 évre köte-
lezi, s csak annak letelte után féléves elő-
leges felmondás után hagyhatja el tanári
állomását.

A tanár kötelessége, növendékeit az el-
méleti és gyakorlati gazdászat s azzal érint-
kező egyéb real-tudományok elemeiben ok-
tatni, s a 42 hold földterületen a gyakorlati
gazdászatot berendezni és vezetni.

Pályázni óhajtók elméleti és gyakorlati
szakképzettségekről szóló bizonyítványok-
kal fölszerelt folyamodványoknak a kis-
kun-halasi helv. hitv.egyháztanácshoz folyó
évi szeptember hó I-jére leendő beküldé-
sére kéretnek fel.

Végre az elválasztott tanár állomását
folyó évi oktober hó l-ig elfoglalni, s ta-
nári működését azon napon megkezdeni tar-
tozand.

Kelt Kis-Kun-Halason az 1864-dik évi
julius hó 81-én megtartott helv. hitv. egy-
ház-tanács-ülésből.

727 (2-3)
Kovács Imre,

egyházi r. jegyző.

737 (1-6)Mindennemü

divatáruk, bútorszövetek,
szőnyegek- és fügyönyökfcél

dusan berendezett raktárunkat, ugyszintén nagy választékban levö bel- és külföldi

papir- kárpitokat < Tapeten >
ajánljuk g y á r i á r a k o n a tisztelt czimü közönség figyelmébe.

Pesten, hécsi-uícza 2-ik sz, a.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Peston 1864.

í

Pest, augusztus 21-én 1864.

^ Előfizetési föltételek 1864-dik évre
a Vasárnapi Ujság és Politikai Ujdonság** együtt: Egész évre ̂  ft F é ^ v r e 5 "

*C8npan Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. - Csupán Politikai
Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Hirdetési diiak a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. novem-
K , . K ^ H ™ TVV ntóvfzw hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatasnal 10 krbaj
ber l-töl kezdve ^gy, n*Wt?'L'~£, a k f k r b a 8zam ttatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szá-
^ T T t ' ^ a k Stó^^'r£™nSlín7Haa-.».íeIn é. Voglcr. - M. Frankfurt-
™&»h '^.^Xeiie^Xe«w™6nyvlereskedé.ei Bécsben : Oppelik Alajos, - és Pesten : a ker-
£Ts" ga"d°á™ a ÓgynSksfg is. JoTseftér, 14. sz! a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás ntán 30 ujkr.

E név irodalmunkban, különösen az ol-
Vasó közönség legifjabb nemzedéke, a tanuló
ifjuság elött, ismert, jó hangzásu név. Mint
több derék iskolai tankönyv szerzője, hasz-
nos szolgálatokat tett nemcsak átalában a
hazai müveltségnek és tudományosság terje-
désének, hanem egyszersmind diszére válik
azon szerzetnek, melynek a férfiu egyik
tisztelt és szeretett tagja. Laky Demeter —
a kiről szólunk — a premontrei szerzet ke-
belében él és munkálódik. S valóban örven-
detes tapasztalat (mire pedig oly gyakran
akad alkalom), látni, hogy az előkelőbb ma-
gyar szerzetek tagjai mind haza-
fiui érzület, mind tudományos
irány és buzgalom tekintetében •
hiven felfogják hivatásukat s a
szomszéd tartományok zárdái
népével teljes ellentétben, a tu-
domány mai szinvonalára emel-
kedve, a felvilágosodás és haza-
fiui érzelmek apostolai gyanánt
szerepelnek. Óhajtjuk, hogy ez
soha se legyen máskép, sőt hogy
e részben napról napra kedve-
zőbb tényeket jegyezhessünk fel.

Laky Demeter született Keszt-
helyen, Zalamegyében 1818-dik
év deczember 2ő-én. Iskoláit szü-
lővárosában kezdvén, miután
Szombathelyen, Vasmegye főhe-
lyén, a bölcsészetieket szép si-
kerrel bevégezte, 1838. septem-
ber 20-án a premontrei szerzetbe
lépett. A szelid lelkü kispap itt
mindenki szeretetét megnyervén,
kitünő előhaladása mellett e köl-
tészettel is kezdé foglalkozni
s Milton „Paradise Lost" (Elve-
szett paradicsom) czimü költői
müvét forditá le ötös jambusok-
ban, de ezen müve, noha Czuczor
Gergely az akkori „Koszorúban"
kiadásra^ ajánlá, irodalmunk ká-
rára máig sem jelent meg.

1842-ben mártius 27-dikén
pappá szenteltetvén, Szombat-
helyen a szerzet gymnáziumában három
évig tanított. — 1847-ben „Költészet rend-
szere" czimü müvel lépett fel, a mely-
ben a spanyol, portugál és olasz költé-
szetben divatozó különféle versnemeket is-
mei tette meg. Majd Keszthelyre neveztet-
vén ki tanárrá, itt találta az 1848-ki mozga-

L a k y D e m e t e r .
lom, melynek szebb napjait s utókeserveit
Laky Demeter is bő mértékben Ízlelte. —
1854-ig müködése rendes teréről le levén
szoritva, zajtalan magányban élt tudomá-
nyos foglalkozásainak, abban keresve élvet
és szórakozást, kárpótlásul az idök megválto-
zott járásáért. Ez idő alatt majdnem vala-
mennyi nyugat-európai nyelvet sajátjává
tette s leforditotta a nagy angol történetirónak
Gibbonnak „The History of the decline and
fali of the román empire" (A római biroda-
lom hanyatlása s bukása) nagyszerü és terje-
delmes munkáját, mely sajnos, hogy máig is

LAKY D E M E T E R .

kéziratban hever s kiadói pártfogóra vár.
1854-ben számos tanár felhívására „Irály-
rendszer'1 czimü ismert müvét adta ki.

Noha mint prépostsági titkárnak, nagyob-
bára a rend ügyei veszik idejét igénybe,
™A„;a a Mafrvar Enfivclopaedia" számára

tét. 1862-ben gymnaziumi használatra irta
„Irály és költész et"-t&n czimü tankönyvét,
mely már eddig két kiadást ért, valamint a
„Magyar nyelv és irodalom története" czimü
müve is, melyet a Szent István-társulat föl-
hívása folytán irt s felsőbb helyen iskolai
használatra ki is tüzetett.

Legujabban „Ekesszólástan" czimü mun-
kája jelent meg gymnaziumi használatra,
mely ez év nyarán hagyta el a sajtót.

1858-tól fogva Csornán, Sopronmegyé-
ben mint prépostsági titoknok és házfel-
ügyelő müködik. A jelenlegi csornai prépost

mint tudjuk, Simon Vincze, ki-
nek arczképét e lapok nem ré-
gen közölték. — Az ö szakértő,
buzgó törekvéseinek köszön-
hetni, hogy e derék szerzet szel-
lemi és anyagi ügyei virágzás-
nak indulnak s tagjainak ha-
tása a haza közérdekeivel is jó-
tékony öszhangzásban marad.
Tagadhatlan, hogy a lelkes pré-
post hü és buzgó munkatársat
talált ez időszerinti titkárjában,
Laky Demeterben.

Többi között az ö közös in-
tézkedéseik egyik eredménye az
is, hogy a szerzet névtárát (sche-
matismus) magyarul adja ki, mi
hazánkban a katholikus egyházi
rendnél nagy ritkaság.

Laky Demeter most legszebb
férfi korát éli s nagy szorgalma,
ereje és tevékenysége, melyet ed-
dig bebizonyított, méltán jogosit
fel arra, hogy irodalmunk érde-
kében töle még sokat várjunk
s benne különösen a magyar
nyelv fejlődésének és terjedé-
sének egyik főbajnokát tisztel-
hessük.

Irói munkássága, mint meg-
jelent könyvei tanusítják, legin-
kább a magyar irodalomtörténet
és rhetorika terét foglalja el. E
tér egyike a fáradságosabbaknak;

8 nemcsak kitürö szorgalmat s kutató szel-
i . „ , : . „ j — u r „ i „ + + ;+XQ>»Q+Í V4.nes-

mégis a „Magyar Eneyclopaedia
kidolgozta a csornai prépoatság történe-

a iieiu^BO"*- "•• — — b

lemet, hanem mindenekfelett ítészeti _ x
séget'és átszürödött, higgadt izlést is vesz
igénybe. Kevés munkása is akad e mezőnek
8 annálinkább óhajtjuk, hogy Laky Deme-
ter müveiben a fentebbi tulajdonoknak mi-
nél örvendetesebb nyomaira j-'IÁU""y

A 
ka

tu
ly

ák
 a

z 
it

t 
la

th
at

é
i%

 h
iv

at
al

os
an

 l
et

et
t 

vé
d-

, 
Je

gy
ek

ke
l 

vo
nu

nk
 e

ll
át

va
.

34-ik szám Tizenegyedik évfolyam.


