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^"^Előfizetési fölhívás
trREGELO

czimü, nagy, értékes mümellékletekkel

megjelenő regény-folyóiratra.
Midőn ezennel az előfizetés megújítására szólítjuk föl folyóiratunk eddigi elófize-

t4it, ezt «zon kecsegtető reményűvel teszszük, hogy már eddig is kivívtuk olvasóink
teljes megelégedését Lapunk czélja: egy terjedelmes olvasótár, s egy válogatott kép-
gyűjtemény megalapítása. Az olvasótár már egy év alatt az olvasmányok rendkivüli
bőségét fogja nyújtani; a képtár szaporodása csak előfizetőink szaporodásától függ.
Minden éw ónén előfizetőink minden esetre egy nagy értékű képet kapnak.

E l ő f i z e t é s i f ö l t é t e l e k :
a „Regélő" czimü mulattató folyóirat minden hóban kétszer, 15-kén

és 30-kán, jelenik meg.
Mindegyik »zám 4 legnagyobb alakú ívből, 8-rótben, 3 hasábos lapokon, és azonkívül

borítékból álland.
Eloflsetési ára postán küldve vagy Budapesten háthoz hordatva:

Máresiustól kezdve Deciember végéig (tiz hónap) 5 ft.
Július l-jétől kezdve Deczeiuber végéig (hat hónap) 3 ft.

I V Ax előfizetési pénzeket bél-mentesen kérjük a „Regél*" kiadó hivatalához
(Pesten, egyetem-utcza 4. sz. alatt) intézni.

S V A kép-múmellekletet minden előfizetőnk, ki júliustól deczemberig
clAfizet, megkapja.

I A „RegélA" megjelenési Idejétől teljes száma példányokkal még
folyvást szolgálhatunk.

A „Regélő" kiadó-hivatala.

gy

raktári helyiségek adandók bérbe,
As aratán közeledvén, a kereskedést üzó t. oz. közönség a m. t Akadémia palotája

*Utti 227 négyszeg ölet tartalmazó száraz, világos, és a rakparttal két alagút által
összeköttetésben levő raktári helyiségekre figyelmeztetnek. Ezen raktárak vagy egészben
vagy részletenkint egy vagy több étre bérbe adandók. Közelebbi tudósítást nyerhetni
az építési irodában, az Akadémia palotájában 1-ső emelet. 1207 (2—0)
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MAGYAR SAJTÓ
nagy politikai lapra.

Előfizetési föltételek:
Postán küldve:

3 hóra (Angastns—Október) % ft. 50 kr#

6 hóra (1865/66. Ang.- Január) 5 ft. — kr,

Buda-Pesten házhoz hordatva az előfizetési árak ugyauazok.
A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.

A „Magyar Sajtó" kiadó-hivatala
fegyetem-utcza 4-ik szám).

A pesti mezőgazdasági kiállítás alkalmával elsA éremmel kitüntetve.

Kerti- és tűzi-fecskendők,
KUTAK, SZIVATTYÚK, MERITÖBÜVEK,

kés-, emetyc»iga s gózhajtásra, szivattyúHoeréfc*?, s mindezek elismert kitüud legf.
«zabadalmazott, kettAshatása rendszer szerint készítve, kautsnk szeHentyflvel, s
melyek be nem rozf dásodnak s működésükben soha nem hibáznak, ajánlja Kernreuter F»
dicséretesen ittmert gyára Hernalsban, eredeti gyári árakon

1185 ( 6 - 6 )
Heksch Sándor

Pesten, kétsasntcza IS. sz. a.

A magyar földhitelintézet
sorsolás alá eső 51/, %-os záloglevelei

oly értékpapirok, melyeknek összegei földbirtokra elsó helyen történt betáhlázás által biítositvn, » hivatalo*
kimutatások szerint két-háromszoros értékű jelzálog által fedezve vannak.

E jelzálog! biztosítékon kívül kezeskedik még a záloglevelek biztosságaért:

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

a£ intézet valamennyi adósának, kik egyetemlegesen, egy mindnyájaért és mindnyája egyért, égése ingó é» ingatlan
vagyonukkal kezeskednek a záloglevelek birtokosainak az intézet kötelezettségeiért.

A záloglevelek, melyek 34% év alatt, félévenkinti nyilvános sorsolás utján teljes névértékftk szerint visszafizet-
tetnek, 1000, 600 és 100 ftra szólnak, 5% %-kal kamatoztatnak, s a jelenlegi árfolyam szerint évi 7 %-ot jövedelmeznek,
nem szamitva bele azon töke-nyereményt, mely a teljes névszerinti értékben visszaváltás folytán a vásárlási ár és a
névérték közötti különbözetnél fogva a vevó javára esik.

Minden záloglevél félévi kamatszelvényekkel van ellátva, melyek évenkint kétszer, és pedig május és november
1-só napján, minden adólevonás nélkül, váltatnak be, s pedig nemcsak Pesten az intézet pénztáránál, hanem minden
európai börzepiaczon, valamint azon kereskedő-házak által is, melyek a záloglevelek eladásával foglalkoznak.

A. záloglevelek legfelsőbb rendelet szerint

á r v a p é n z e k , a l a p í t v á n y o k ,
( egyebek biztosítására is fordíthatók, különösen pedig alkalmasak

biztos töke-elhelyezések és az aggkor biztosítására.
miután föltétlen biztoiitékot, s most vásárolva,

7% évi jövedelmet és biztos tökenyereményt
nyújtanak.

8 ^ Az emiitett záloglevelek, a napi-arfolyam szerint, kaphatók PESTEN: MaMe«x C. i., Wahrmann és fta
•áron testvérek czimü kereskedő-házaknál; - BÉCSBEN: M. Schnapper, Johann Rlbarz, L. Epstein uraknál; —
vidéken: a Magyar biztosító-társaság föügynökségeinek legnagyobb részénél; bérmentesítve küldött pénzért azonban
posta utján magától az intézettől is megszerezhetők. 1083 (10—0)

PÁLYÁZAT
tanítói állomásra.

A győri ágost. evang. gyülekezet részéről
a III. és IV-dik elemi osztályú 500 ft. évi
fizetés, 2 öl kemény és 2 öl lágy tüzelő fa,
ugy_ szabad lakás illetményével egybekötött
tanitói állomásra pályázat hirdettetik. A
megválasztandó köteles leend egyszersmind
a vasárnapi iskolában is külön díjazás mel-
lett tanitani s állomását még folyó évi szep-
tember hó 1-sején elfoglalni.

A pályázói kivánók felhivatnak, hogy
szakképzettségükről szóló bizonyítványok-
kal ellátott folyamodványaikat legfeljebb-
f«ly4 évi augusztus hó 10-kéig alulírotthoz
beküldeni el ne naulaszszák. — Győrött,.
július 9-én 1863.

PERLAKY DÁNIEL*
a győri ágost. evang. gyülekezet fel-

ügyelője. 1217 (1—3)

Két könyv kerestetik!
úgymint:

FEiMELON TELEMARJANAK
régi magyar kiadása, éa

Sebastiano der Verkannte.
A ki ezen két régi könyvnek vagy csak

egyikének is birtokában van és eladni akarná,
legyen szives a Vasárnapi Újság ésPolitikai
Újdonságok kiadd-hivatala utján árukról
nyilatkozni^ ngg (1)

Gyónón
Pestmegyében HaWsz Péter wnál van
104) 01 kemény száraz tölgyfa és *© •*
puhafa, 150 akó ó b o r szabad klsból
eladó. 1214 ( 3 - 8 )

Kiadó-tulajdonos Heckeaast Snsztav. —• Nyomatott saját nyomdájában Pwten, 1866 (egyetem-titcsa 4-ik szám alatt).

31-ik szám. Tizenkettedik évfolyam.

Pest, julius 30-án 1865.

Előfizetési föltételek 1865-dik évre: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft - Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft.

__ Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jság és Politikai 1'jdonságokat illetőleg, 1863. november 1-től kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krbí;
h4romsz~r- vagv többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. - Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Haasensteiii és Vogler. - M.-Frankfurtban:
Ottó Mollien és Jaegor könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos. - és Pesten: a kertésí-gaadászati ügynökség is. József-tér, 14 sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

A hazánk politikai életében legújabban
fölmerült rendszerváltozás egyik örvendetes
jelenségének tekinthető báró Sennyey Pál
kineveztetése a magyar királyi főtárnok-
mesteri méltóságra. E név is, valamint Mai-
láth György főkanczelláré, a magyar kor-
mány jövendő programmjának egyik kul-
csául, kezességéül tekinthető.

Báró Sennyey Pál a múlt héten foglalta
el Budán a sokáig üresedésben állott tárnoki
széket, s átvette a m. kir. helytartótanács,
ezen legfelsőbb magyar kormányszék veze-
tését. E téren nem a politikai viták és köz-
jogi kérdések megoldása lesz
ugyan közvetlen feladata (mi-
után ezek az országgyűlés teen-
dői közé tartoznak); de egy má-
sik, épen oly fontos hivatás vár
reá: az administratio, a közigaz-
gatás gépezetének vezetése s
rendben tartása.

Báró Sennyey magyar ál-
lamférfiaink ifjabb nemzedéké-
hez tartozik s politikai pályájá-
nak még csaknem küszöbén ál-
lott, midőn az 1848-diki esemé-
nyek arról leszorították s mint ->^
annyi más elismert tehetséget,
őt is elvonultságra kárhoztatták.
De azért eddigi pályáján is elég
jelét adta annak, hogy állam-
férfiui tehetsége s határozott
politikai egyénisége iránt biza-'
lommal viseltessünk. B. Sennyey
Pál 1822-ben született Zemplén-
megyében. Atyja, b. Sennyey
Károly, cs. kir. kamarás volt,
anyja a még most is életben
levő Nádasdy Erzsébet grófnő.
Szülei után nagybirtok örököse
lön; de vagyona növekedésé-
hez még egy más körülmény is
járult, A Sennyey-családnak
ugyanis oly hitbizománya van,
melynek ^ örökösét a végrendel-
kező intézkedése szerint a csa-
lád legjelesebb tagjai közül — a korra és
személyre való minden tekintet nélkül —
Zemplénmegye volt feljogosítva szabadon
választani. S a nevezett megye ezen hitbizo-
mány örökösévé, már gyermekkorában ki-
tűnt jeles tulajdonainál fogva b. Sennyey
Pált nevezte ki.

Báró Sennyey Pál.
A jogászi elméleti és gyakorlati tanfo-

lyam végeztével b. Sennyey Pál Zemplén-
megyében kezdte hivatalos pályáját, mint
tiszteletbeli al- és főjegyző, s e minőségben,
kivált közjogi ügyekben, több évig kitűnő
jártasságot, tehetséget és szorgalmat tanú-
sított. Innen a m. kir. helytartótanácshoz
tiszt, titkárnak neveztetett ki s ugyanekkor
es. kir. kamarási méltósággal is diszittetett
fel. Végre innen is a m. kir. udv. kanczellá-
riához tiszt, elnöki titkárnak lön előléptetve.
— 1848-ban a zemplénmegyei bodrogközi
választó-kerület b. Sennyey Pált választá

B Á R Ó S E N N Y E Y P Á L .

meg országgyűlési képviselőjéül, hol az első-
rangú tehetségek sorába emelkedett, s mint
a legitimitás határozott híve lépett fel. Itt
monda el amaz emlékezetes szavakat: „hogy
az ország a legitimitás teréről soha le ne
lépjen!"

Az 1848 után bekövetkezett években a

magánéletbe vonult ő is. A Bach-rendszer
alatt elvei nem engedték, hogy alkalmazást
fogadjon el. Ezen időben azonban részt vett
azon emlékiratok szerkesztésében, melyeket
akkor hazánk conservativ pártjának számos
tagjai Magyarország autonómiájának védel-
mére legfelsőbb helyre terjesztettek. Az
1860-i októberi diploma kibocsátása után
b. Vay kanczellársága idejében a helytartó-
tanács alelnöke volt, s miután azon irány,
melyet hazánk közjogi viszonyainak fejlesz-
tésére akkori kormányférfiaink czélul tűz-
tek ki, felsőbb helyen helyeslésre nem ta-

lált, az októberi férfiak között
b. Sennyey volt az első, ki a
térről lelépett s ismét a ma-
gánéletbe vonult, hova nem so-
kára többi kormányférfiaink is
követték, hogy az uj proviso-
riumnak engedjenek helyet. „Az
ujabb időkben — irja róla b.
Kemény Zs. — oly hű meggj ő-
zödéssel közeledett b. Sennyey
Pál az u. n. Deákpárt nézeteihez,
hogy mi nem kételkedtünk,
benne törekvéseink egyik erős
támaszát keresni."

S a legújabban beállott ör-
vendetes változások között b.
Sennyey Pált érte azon kitün-
tetés, hogy Ö Felsége által a

| m. kir. tárnoki méltóságra kine-
veztetett.

Ezen életrajzi töredékes váz-
lat után ide iktatjuk még azon
rövid jellemrajzot, melyet b.
Sennyeyröl egy politikai lapban
közelebb olvastunk : „Sennyey
báró a kiegyenlítés eszméjének
megtestesülése, államférfi a szó
legjobb értelmében; szilárd és
rendithetlen abban, a mi egy-
szer meggyőződésévé vált, ha-
nem mindamellett ama szelid,
békés érzület uralkodik nála,
mely kizár minden vitatási ma-

kacsságot, s az igazsággal is csak akkor
elégszik meg, ha az egyszersmind méltó-
ságos, s az alkotmányos életben szívesen
egyezkedik, ha az egyezségek által nincs
veszélyeztetve az elérendő czél. Sennyey
báró volt az első magyar konzervatív, ki az
Apponyi gróf által felállított eszméhez csat?
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lakozott, hogy t. i. a magyar kérdés megol-
dása csak a Deák-párttal való egyezmény
által eszközölhető, s azóta ez értelemben
működött. Azon bizalom tehát, melylyel a
magyar szabadelvűek Mailáth Györgyöt
fogadták, Sennyey kineveztetése által csak
nevekedhetik és erösbödhetik."

Fentebbi sorainkkal összefüggőleg nem
lesz érdektelen, a magyar kir. fötárnokines-
teri méltóságról néhány szót szólani. A
„Sürgöny" egyik közelebbi számában bő-
vebb magyarázatot olvashatni e tárgyról

A fötárnokmester Magyarországban az
ország zászlósaihoz tartozik. Valamint más
európai uralkodóknak, ugy a magyar kirá-
lyoknak is voltak mindig bizonyos főtisztjei,
kik a királyi méltóságnak mintegy nagyobb
tekintetet, íényt és tiszteletet adtak. A ma-
gyar király udvarában azonban első helyen
állottak az ország zászlósai (Barones Regni),
kik mind régiségüknél, mind magas rang-
juknál fogva a förendüek közt is elsők valá-
nak és kétfélék; úgymint: vagy olyanok,
kiknek hivatala az ország alkotmányába
beszöve lévén, az ország igazgatásában is
nagy és tettleges részt vettek; vagy olyanok,
kiknek hivatala inkább tiszteletbeli, s azért
az igazgatásba nem folyván be, csupán a ko-
ronázás s egyéb ünnapélyek alkalmával
végeztek némi kötelességeket.

Az első rendbeliek megkülönböztetésül
fő zászlósuraknak neveztettek, s egymásután
állandóul ily rangfokozat szerint következ-
tek: első a nádor, második az országbíró, har-
madik a horvátországi bán, negyedik a fő-
tárnok. A második rendbeli zászlós urak,
mint főpohárnok, fölovászmester, főkamarás,
föajtónálló, stb. rangfokozata a királyi kine-
vezéstől számittatik. Ugyanis ezen ország-
zászlósi hivatalok nem valamely főrangú
család tagjaihoz vannak örökség szerint
kötve, mint ezt több országban látjuk,
hanem egyenesen Ö Felsége által neveztet-
nek ki, kivévén a nádort, kit az országgyű-
lés a király által kijelölt két r. kath. és két
protestáns egyén közül választ.

Egyébiránt a fötárnoknak hajdan nem
az a hivatala és kötelessége volt, mint jelen-
leor. — A. fötárnok hajdan a királyi kincs
tarra, bányavárosokra ügyelt fel s mint
.Camerarius minden vármegyében tartott
helyettes tárnokot. A tárnok ügyelt a ki-
rályi magtárakra, hova u megyei kilenczed
és tized vitetett, vigyázott a só- és érczbá-
nyákra, s mindezek termékeit tartozott
készpénzre változtatni, s a pénzt a királyi
kincstárba adni. Harmadrésze azonban e
jövedelmeknek II. Endre 1222-diki decre-
tuma előtt és után is a főispánokat illette.
Megjegyzendő azonban, hogy e korszakban
a királyi jövedelmek különféle ágai külön-
böző hivatalnokok által kezeltettek. így a
királyi főpohárnok ügyelt a királyi borokra,
melyek dézsmákból kerültek; valamint a
királyi főlovászniester a királyi ménesekre
és gulyákra stb.

Későbben a királyi jövedelmek kezelése
mindinkább központosittatván, s majd egy,
majd két kincstárnokra s királyi kamarára
bízatván, a fötárnok főleg a politikai kor-
mányzatban és törvényszolgáltatásban vett
alkotmányos részt, bár még az 1741. 12.
törvényczikk is a budai pénzverő-házra való
felügyelést, egyenesen a tárnokra bizá.

Ujabb hatáskörét az 1723-ki országgyű-
lés állapitotta meg. E szerint országgyűlé-
sen a fő országzászlósok közt a negyedik
helyet foglalja el ugyan; de a nádor és
országbiró távollétében nem a horvátor-
szági bán viszi az országgyűlési elnökséget
mint harmadik fözászlós, — hanem a fötár-
nok, ki pedig rangban utána következik. E
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kérdés "felett heves vita is keletkezett az
1723-ki országgyűlésen, de a rendek azt a
tárnok részére döntötték el.

Továbbá, valamint a többi fö ország-
zászlós urak, ugy a tárnok is tagja volt ugy
a királyi helytartótanácsnak, mint az ország
legfőbb törvényszékének: a hétszemélyes
táblának; sőt mivel ennél rendesen az or-
szágbiró szokott elnökölni, azért a m. kir.
helytartótanácsnál ismét — nádor nem lété-
ben — a fötárnok foglalta el az elnökséget.

Egyszerű kis falusi ház . . .
Egyszerű kis falusi ház,
A hol én most lakom;
Itt köszönt az első este
Az alacsony padon.

Galambducz a ház udvarán,
Virágos kert amott,
És üdvözlő fény a szemben,
Mely rám pillanthatott.

Itt van tehát a nyugalom?
S a boldogság is itt?
Honnan egykor kiindulok
Keresni fészkeit ?

Egykor e kis falunál a
Nagy világ többet ért;
Most odadom a világot
E kicsi faluért.

Oh sokszor nem gondolja meg
Az ember: mit teszen?
Elmegy, s azt is elveszti, mit
Megszerzett nehezen.

A magasság lángképei
Lelkét elbűvölik,
S az ábrándok léghajóján
Égbe költözködik.

Ti hű szivek, ti jó szivek.
Isten titeket ad,
Hogy az űrben el ne veszszen,
Kit vágya elragad.

Hosszú, kinos bolygás után
Végetlen tájakon,
Egy faluba szorulok ina,
És eligazodom.

Galumbduez, kert, tiszta szivek!
Csak ennyit nyerhetek,
És ielkembe csend költözik . . .
Ugy érzem, hogy elég!

Ülök csöndesen . . . szemem a
Föld porát keresi;
Az ember mi sokat kivan,
S mi kevés kell neki!

Dalmady Győző.

Pozsony mii ltja és jelene.
Első közlemény.

Mig néhány évtizeddel ezelőtt az egész haza
figyelme oly gyakran volt Pozsonyra irányozva,
mely az 1411 óta tartott 168 országgyűlés közül
71-nek volt szinhelye, mialatt a többi 96 más
külön tizenhárom városra esik: a legközelebbi
múltban a közbejött események folytán önhibáján
kivül egyszerű vidéki várossá sülyedt.Ugy látszik
azonban, hogy a folyó év e várost ismét készül
kiemelni alárendelt helyzetéből. A magyar termé-
szettudósok és orvosok ez évre Pozsonyt válasz-
tották gyülésök helyéül, s néhány hét mutva falai
közt fogja a haza különböző' vidékeiről összese-
reglendő tudós férfiakat üdvözölhetni. Azt is
megjegyezhetjük, hogy a magyarországi ág. hitv.
evangélikusok egyetemes gyámintézete az imént
emiitett gyűlésekkel egyidejűleg hasonlókép itt
fog összegyűlni. De sokkal nagyobb fontosságú
körülmény hazánkra nézve, hogy Ő Felsége a
valószínűleg történeti nevezetességüvé válandó
pesti látogatását f. é. júniusban megelőzőleg a
pozsonyi lóversenyt kegyeskedett meglátogatni,
ugy n ogy ha a pesti utazás a bekövetkezett és
még bekövetkezendő változások előjeléül vehető,
emennek előzménye gyanánt a pozsonyi kirándu-
lást lehet tekinteni. És mi tagadás benne, mi

pozsonyiak, noha szigorúan ragaszkodunk a tör-
vényekhez, és önzésünk nem öszti nöz azon kivá-
natra, hogy a magyar országgyűlés ne Pesten, a
haza szivében, tartassák meg: még sem titkolhat-
juk el azon vágyunkat, melynek a Polit. Ujdons.
f. é. 28-dik száma e szavakkal adott kifejezést:
„A pozsonyi koronázási egyház újjáalakításán
folynak jelenleg a munkálatok, s ez esemény
minden irányban nagy figyelmet gerjeszt. Ez
érdekeltség egyrészt onnét ered, mert ezen egy-
ház, mint tudva van, a magyar királyok koroná-
zási hd'ie; másrészt pedig, mert nevezetes ma-
gyar történeti műemlék/'

Mind e kisebb-nagyobb, részben már valódi,
részben csak reménybeli mozgalmak, fölhívják
újra a figyelmet e történeti nevezetességü város
iránt. Nagyon időszerűnek tartjuk tehát, az ol-
vasó-közönséget most e város múltjával és jele-
nével kissé közelebbről megismertetni. — Nem
lehetvén szándékunk, mély tudományos érteke-
zést irni, melyre nem is érezzük magunkat hiva-
tottnak, mellőztük e város földirati fekvésének
s más, csupán a szaktudós előtt érdekes leírását.
Nevéről sem fogunk sokat vitatkozni, melyet a
tudós Bél Mátyás, kinek arczképét és rövid élet-
rajzát a Vas. Újság folyó évi folyamában közlöt-
tük (História urbis Posoniensis czimű munkájá-
ban) Piso római vezértől származtat, hozzáveté-
seit történeti alapokra fektetve, ugy, hogy a vá-
ros neve lett volna Pisonium; ebből Posonium,
miből a latin végzet elhányásával alakult a ma-
gyar Poson, Pozsony. Mások szerint asz. györgyi,
bazini és modori határon elterült tónak (rnülynek
nyomai csakugyan láthatók) Pei.son lett volna a
neve, s ebből származott volna Peisonium, Poso-
nium. Bél állítását támogatja azon körülmény,
hogy Lazius (Cotnment. de Rep. Rom.) említi,
miszerint Pozsony határának szomszédságában
egy feliratot találtak, mely következő:

Victoriae Aug. N. N.
Et Légi I. Ad. P. I.

Antoninianae
P. Marcus D. Sextianus

Epheso PP. DD.
Dedicante Egnatio

victore Leg. Aug. C.
Pr. Pr.

Et C. L. Pisone.

Annyi bizonyos, hogy e helyet a rómaiak
több izben elfoglalták, mig innen ismét a quadok
által ugyanannyiszor elüzettek. Hogy Attila, a
quadokkal szövetkezve, erre tört be nyugatra,
valamint, hogy a catalauni ütközet utá.i erre
vonult viasza, szintén bizonyos. Attila halála után
a quadok országa is elenyészvén, 454 után e vi-
déket a herulok foglalták el, kik 526-ban kivo-
nulván, itt is a beözönlött szlávok telepedtek le.

Elfoglalván Árpád az országot, 893-bau se-
regének egy része Zuárd, Kadosa és Huba vezér-
lete alatt aVág vidékéről erre vonult, hatalmukba
keritvén azon területet, mely a Vág és a Pozsony
fölött egy órányira levő Morva torkolata közt
fekszik, ugy hogy a Piso által alapitott Pozsony
vára a szomszéd Dévénynyel már akkor Magyar-
ország végvárait képezték, s azokat a magyarok
hatalmukban meg is tartották. Téved ennélfogva
Bél, midőn azt állítja, hogy sz. István első király
Pozsonyt, Dévényt és Sopront nászajándékul
kapta volna 1003-ban Gizela nejével, emennek
bátyjától Henriktől. Nevezett király az európai
művelődés előmozdítása tekintetéből valamint a
többi városokba, ugy a pozsonyi vár környékére
is bajor és frank bevándorlókat telepitett.

Azonban az ekkép újra telepített város nem
sokáig élvezhette a béke olajága alatti kedvezmé-
nyeket. Mert Henrik császár, hogy n.z általa
már egyszer a magyar trónra emelt Pétert erre
ismét segithesse, és Aba Sámuel követelése ellen
gyámolithassa, rendkívüli hajósere<rgel jelent meg
a Dunán Pozsony alatt, s a várat két hónapig
annál makacsabbul ostromolta, minél vitézebbül
védelmezték a várost annak lakosai. Végre az
élelemhiány által végsőre ingerelt várparancsnok
cselhez folyamodván, az éj sötétében bizonyos
Zotmund által az ellenséges hajók nagy részét
kifuratta. Ezeknek egymásutáni gyors elmerülése
rémülésbe ejtvén a németeket, 1050-ben az ost-
rommal felhagyni kényszerültek.

Salamon király az általa ingerelt Gejza és
László herczegek megtámadásától félvén, több
izben tartózkodott a pozsonyi várban, melynek
megerősitéséről gondoskodott, valamint csatáro-
zásai közben anyját és nejét is itt szokta volt
hagyni. Gejzának 1077-ben bekövetkezett halála
után Salamon a pozsonyi várban várta a dolgok

kiwjenetelé't; innen több izben kitört, mig a mo-
soai mezőn elfogatván, a visegrádi várba záratott.

II . Gejza alatt ausztriai Henrik, megnyervén
maga részérelll.Konrád, római császárt, Rapolt-
nak nem annyira hadi csele, mert hiszen még a
háború el sem kezdődött volt, hanem ravasz álnok-
eága által Pozsonyt, mint Magyarországnak a
Duna fölött uralkodó kapuját, hatalmába kerí-
tette. De az ifjú bátor király ekkép elragadott
jogos örökségét az ellenség nagy veszteségével
'nemsokára visszafoglalta.

1165-ben III. István húsz pozsonyi lakost
érdemeik jutalmául nemesi rangra emelt. Neveik,
mint Bél, ki az eredeti oklevelet maga olvasta,
elősorolja, következők : Ombud, Colon, Cuten,
Petu, Vocut, Nichw, Numsa, Endre, Scerecun-
pantiki, Juna, Kelud, Gaca, Ceka, Gurdav, Ska-
ragunka, Fousol, Nicbw Arichdi. Forrásunk
hozzáteszi, hogy bámulatra méltó a pozsonyi
lakosok közt ily szittya hangzású nevekkel biró
egyéneket találhatni, s megjegyzi, hogy közölök
némelyeknek utódai még VI. Károly korában
éltek a Csallóközben.

Szomorú sors érte Pozsonyt az egész ország-
gal együtt IV. Béla alatt a tatárpusztitás, és
Fridrik, osztrák he rezeg álnoksága következté-
ben. Nehéz meghatározni, melyik dühöngött
nagyobb kegyetlenséggel. Ebből következett ké-
sőbb az Oriokar cseh király és Béla közti szeren-
csétlen háború is, melynek 1260- ban a Pozsonyban
kötött li'kekötés vetett véget. Két év múlva
ismét békekötés színhelye volt Pozsony, IV. Béla
és elsőszülött fia V. István közt. Ugyanekkor
Pozsony és Nyitra városok Béla ifjabb fiának
ajándékul adattak.

1271-ben Ottokár cseh király Szent-György,
Bizin, Detrekő, Nagyszombat, Győr, Nyiira vá-
rosokkal és várakkal együtt Pozsonyt is elfoglalta
s e v déken oly embertelenül kegyetlenkedett,
hogy valamint a köz- ugy a magánépületeket
mind megégették, lerombolták, a Bélától fönn-
maradt kincset elrabolták, a városi és káptalani
levéltárt megsemmisítették. A nfike dúlás közben
alig menekülhetvén a rombolás elől, a minoriták
házába sercglettek s ott egész nap szalmán
tanyáztak. Ily állapotban maradt Pozsony egész
1276-iu, nif'ly időközben csík rövid időre jutott
a magyarok kezére, s ekkor is Ottokár seregei
újra visszafoglalták. E hódoltság csak Ottokár
halálával szűnt meg IV. vagy Kún László alatt.
Usvane király bizonyos itteni városi tanácsosnak
külföldi követségben szerzett érdemeiért a várost
három faluval (Weidritz, Schellendorf és Blume-
nau vag- Lam::s) jutalmazta.

1285-ben Albert osztrák herczeg a várost
elfoglalta s a várat seregeivel megszállta. ITI-ik
András alutt Pozsony az országhoz visszacsatol-
tatván, 1291. e király elődeinek valamennyi
előbbi szabadalmait, melyek az Ottokár-féle pusz-
títások a lkai inával megégtek vagy elvesztek,
megerősíti és megújítja.

1302 ben ismét az osztrákok foglalták el a
várost Landberg Ármin vezetése alatt, s több éven
át ezek uralma alatt maradt egész 1308-ig, I-ső
Károly uralkodása kezdetéig, ki a várost Szőllős
(ma Prácsa) helységgel is megajándékozta. A
következeit évben Pozsonyban a pápai követ el-
nöklete alatt nemzeti zsinatot tartottak.

Ezután is többrendbeli békekötések és szer-
ződések színhelye volt a város. Nevezetesen
1331-ben I. Károly s Fridrik és Albert herczegek
között; 1336-ban Károly magyar, Kázmér len-
gyel, Junos cseh királyok s emennek fia Károly
morva őrgróf közt, bajor Lajos és az osztrák
herczegek elén; 1341-bn pedig I. Károly és
ausztriai Albert közt.

N. Lajos megerősítvén a régi szabadalmakat,
azokat ujakkal is szaporította. Ezekhez tartozik
1346-ban kiadott rendelete is, mely szerint min-
denki, még a papság is, ki a város területén ház-
zal bír, tartozik a városi adóhoz hozzájárulni.
Rudolf osztrák herczeg két izben, u. m. 1353. és
1359 ben látogatta itt meg I. Lajost, ez utóbbi
alkalommal megerősítvén egyszersmind az atyjá-
val^ kötött szerződéseket. I. Károly és N.Lajos
királyok alatt kezdtek a zsidók Pozsonyban lete-
lepedni, s nemcsak a kereskedést, hanem a magán-
vagyont is annyira hatalmukba kerítették, hogy
a városházát s a Corporis Christi kápolnát is
zálogban bírták.

Lajos halála nagy kárt hozott a városra;
mert midőn veje, Zsigmond király Csehországba
menekült, hogy útiköltséget szerezzen, Pozsonyt
Jodok és Prokop morva őrgrófoknak 8 unoka-
testvéreinek 1385-ben elzálogosította. Azonban
1389-ben kiváltotta, sőt két évvel utóbb Vereknye
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; falu egy végével és a Csalló kikötővel is meg-
i ajándékozta. Ez utóbbi tette által nem kevéssé
! mozdította elő a város virágzását; mert ezután a
I csehek, morvák és osztrákok egyfelől, másfelől
| pedig a szerbek és oláhok ide hozták áruikat.
Hogy e király egész a kongtanczi zsinatig Pozsony-
ban igen gyakran tartózkodott, bizonyítják itt

! kelt számos oklevelei. Az is bizonyos, hogy Ven-
! czel cseh király a husziták ügyében ide küldte
! Zsigmondhoz Zbinko prágai érseket, ki itt meg
| is halt, magával hozott saját szakácsa által meg-
i mérgeztetve.
i A Zsii-ka és Prokopius által támogatott hu-
; szita mozgalmak elintézése végett tartatott első
izben Pozsonyban 1411-ben a magyar országgyű-
lés. Itt lesz helyén megemlítenünk, hogy e város-
ban összesen 71 országgyűlés tartatott; neveze-
tesen Zsigmond alatt 2, V. László alatt 2, Mátyás

I alatt l, Mária, II. Lajos özvegye alatt 1, I. Fer
! dinand alatt 13, Miksa alatt 8, Rudolf alatt 15,
] II. Mátyás alatt 4, II. Ferdinánd alatt 1, III.
! Ferdinánd alatt 4, I. Lipót alatt 3, VI. Károly
j alatt 3 (mások szerint 7), Mária Terézia alatt 3,
1 I I . Lipót alatt 1, II. Ferencz alatt 7, V. Ferdi-
j nand alatt 4.
j Ugyancsak Zsigmond király Pozsony váro-
i sát 1430-ban azon szokatlan szabadsággal ru-
! házta föl, hogy bárminemű pénzt verethessen, a
! az ebből bejövendő jövedelemnek felét magának
kötvén ki, a másikat a városnak hagyta. Az itt
vert pénzen az ország czimere mellett L. P.
(=Liga Posoniensis) betűkkel jegyezvék. Ennek
emlékezete a pozsonyi lakosoknál most is fennáll,
a mennyiben azon házat, az u. n. Ventur-utczá-
ban, melyben a pénzverde volt, ma is Miinzhans-
nak nevezik. Hasonlóképeri ő látta el 1436-ban
Pozsonyt czimerrel, melyet utóbb Mátyás meg-
erősített. A czimer pedig: vörö* mezőben hdrom
fehér torony. Végre nemcsak adófizetéstől men-
tette í'öl a várost, hanem az ide hozott árukat is
díjmenteseknek nyilvánította,mit azután Hnnyady
János, V. László és Mátyás is megerősített, mint
azt a városházánál most is létező okiratok bizo-
nyítják,

Albert, rövid uralkodása alatt is kedvezett a
pozsonyiaknak, felhatalmazván őket, hogy az ud-
vart vagy királyi kíséretet és pozsonyi prépostot
kivéve, a repülő hidon mindenkitől vámot szed-
hessenek.

Az 1453-diki országgyűlésen V. László alatt
újra elhatároztatik, hogy a zsidók is tartozni! k a
közterhekben részesülni.

I. Mátyás nem kevesebb kedvezésse! viselte-
tett Pozsony városa iránt elődeinél. Nagy kitün-
tetésben részesité ugyanis már az által is, hogy
1458-ban ezt választolta arája, Katáim, Podjebrad

; leánya átvételére, mi azonban 1461-ben Traicsén-
I ben történt meg. De a királyi kedvezésről tanus-
; kodnak a következő adatok is : 1459-ben meg^n -
í gedte, hogy a város pecsétjére vörös viaszt hasz-
í nálhasson; az előbbi királyok által adott szaba-
dalmakat megerősítette, s erről 1464-ben külön

| arany bullát adott ki; 1475 ben elrendelte, hogy
a keresztyének a zsidóknak semminemű vagyont

| zálogba ne adhassanak, hogy ez utóbbiak megkü-
lönböztetésül vörös sapkát hordani tartozzanak.

I Hogy ő is több izben itt tartózkodott, arról
I tanúskodnak itt kelt több rendbeli oklevelei. M<>g-
j jegyzendő, hogy ő nevezte el egyik oklevelében
I első izben Pozsonyt Histropolisnak.
| Itt lesz helyén felhoznunk a pozsonyi egye-
temet is, melyről Toldinál *) a következő adato-
kat olvassuk: ki lévén a pécsi egyetem szakmái
köréből zárva a hittudomány, Zrednai Vitéz János
mindjárt érseki székének elfoglalása után reá
vette a királyt, hogy egy uj egyotera fölállithatá-
sát eszközölné ki a pápától, mely hittudományi
karral is birhasson. És csakugyan II . Pál bullája
1465 ben meg is adta a bolognai szerint fölállí-
tandó egyetemre a kért engedélyt, minek folytán
az 1467-en Pozsonyban a prépostság keleti szom-
szédságában fekvő terjedelmes épületben „Aka
demia Istropolitana" néven meg is nyittatott.
Ezen eoyetemi palotában a tantermeken kivül
nemcsak a tanárok lakai, hanem a kollégiumok
vagy zárodák (deákok közös lakásai) is voltak;
kanczellárja maga az érsek, alkanczellárja a min-
denkori pozsonyi prépost, ki az egyetem fényének
emelésére a pápától főpapi üíszjelekkel élésre is
fölhatalmaztatott; első tanárai: az egyházi jog- és
hittudományban János pap, a szabad művésze-
tekben Lengyel Márton mester, a gyógy tudo-
mányban Thöringer Péter mester; a többieket
Vitéz Olasz- és Francziaországból szándékozott

*) A magy. nemz. irod. története. 2. köt. 20. és 21. l.

meghiui. Azonban a nagy alapító, szándékának
egész nagyszerűsége szerint kivitelében a kevéssel
utóbb kitört pártmozgalmak által, melyekbe maga
is szövődött, meggátoltatván, a nevezettekhez
még csak ezek járultak: hazánkfiai közöl Krum-
pache.r Lőrincz, a külföldiekbőlSchrickher Miklós
és Gruber Mátyás, mindhárman a hittani karhoz;
a vak Brandolini Aurél mint a trivium tanára, és
Királyhegyi Milller János (Joh. Regiomontanus)
a quadrivium tanára. De ezek is, részint már a.
király s az érsek közt kitört ellenségeskedések
idején, mint Regioraontanus, részint az érseknek
nemsokára bekövetkezett halála után (1472.) el-
oszlottak, s igy a nagy sikert ígért főiskola,
miután babérost ugyan már többet, de magistert,
az ezen rangra szükséges egyetemi évek hiánya
miatt még egyet sem avatott fel, alapitójával
együtt lenni megszűnt.

1515-ben három király tartott Pozsonyban
ünnepélyes összejövetelt, kiknek kedveért, külön-
féle mulatságokat rendeztek: de ezeket nem ke-
véssé zavarta meg a kitört nagy tűz, mely a város
tetemes részét, többi közt Ulászló lakását is
elhamvasztottá.

1526-ban Mária, II. Lajos özvegye, a végzet-
toljes mohácsi vész után az egyházi kincsekkel és
többi drágaságokkal együtt Pozsonyba menekült.
A törököktói való félelem oly nagy volt7 hogy

j nemcsak magánházakat, hanem templomokat is
! lebontottak az erőditési munkálatokra, nevezete-
í sen sz. Mihály és sz. Lőrincz templomát, mig a

harangokból ágyukat öntöttek. Ugyanekkor or-
szággyűlés is tartatott, és pedig azon czélból,
hogy a megürült királyi székbe Ferdinándot
ültessék, miily szándékot Pozsony annál inkább
támogatóit, mivel Zápolyánpk hatalmas pártja
miatt csak kevés város jelent meg a gyűl sen.
1543-ban a kamara és az esztergáim érsek a törö-
köktől féltökben ide teszik át székhelyűket; Fer-
dinánd pedig azzal tanúsítja kedvezését, 'Ogy az
előbbi királyok által adott szabadságokat, vala-
mint a Zsigmondtól származott kereskedelmi
szabadalmat is megerősíti. Mily jótékony hatást
tett e kedvezés a városra nézve, annak tanúbi-
zonysága azon jóllét, hogy a városi pénztár képes
volt több izben, nemcsak Ferdinándnak, hanem
utódainak, Mik»a és Rudolf királyoknak is a tö-
rökök elleni háborúkra pénzt előlegezni. Ekkor
kezdték az országgyűléseket rendesen Pozsonyban
tartani, és mivel Buda a törökök hatalmában
volt, 1536-ban Pozsony Magyarország fővárosá-
nak nyilváníttatott.

1563 ezept. 8. Ferdinánd II. Miksa fiát ki-
rálynak koronáztatja. A rendek ez ellen ellenve-
téseket tesznek ugyan, veszélyeztetve látván ek-
kép «zabadválasz.tási jogukat; midőn azonban a
széked-egyházban az alnádor e kérdést tette:
Akarjátok, kívánjátok, parinesoljátok-e, hogy
Miksa királynak koronáztassák? azt felelik: Akar-
juk, kivárjuk, parancsoljuk. A koronázásnál 2331
lovag volt jelen.

A Pozsonyban koronázott magyar királyok
névsara következő: Miksa 1563., Rudolf 1572.,
II. Mátyás 16*18 , II. Ferdinánd 1618., IV. Fer-
dinánd *1646., I. Lipót 1655., I. József 1689., III .
Károly 1712., Mária Terézia 1741., II . Lipót
1Í90., V. Ferdinánd 1830. Ha a pozsonyiak óhaj-
tása teljesülne, akkor ismét nem sokára ily orszá-
gos ünnepélynek lennének tanúi.

1567-ben II. János FrigyeB szász-weimári
és gothai herczeget hozták fogoiy gyanánt az
itteni várba, hol négy évig volt letartóztatva.
1586-ban nagy földrengés rémitette a város la-
kosait. Mely rémülés az ugyanez évben kiütött
pestis miatt még inkább növekedett. A földren-
gés 1590-ben még nagyobb mértékben megújul-
ván, a városháza tornyát veszedelmesen megsér-
tette. A csapísok átalában e korban gyakoriak
voltak, mert ugyanazon évben oly nagy tűzvész
is dühöngött, hogy a székes-egyházon,Ferencziek
templomán, érseki palotán és városházán kivül
az egész város elhamvadt.

1605-i'cn az itteni lakosok, különösen a sző-
lőtulajdonosok Illésházy Istvánhoz, Bocskai ked-
ves emberéhez folyamodtak, eszközölné ki befo-
lyása által, hogy a fólkelők és törökök, kik a
szőlőkre gyakran rohantak, legalább szüretig
kíméljék meg e vidéket. Ezt ő meg is igérte p •
ckt. 10-én az itteni tanácshoz intézett levelében
fölhívja a lakosságot, hogy küldjenek hozzá
Nagy-Szombatba néhány polgárt, kikkel ez ügy-
ről, különösen pedig kérésök teljesithetése fölté-
teleiről értekezhessek. Később ugyancsak ő je-
lenti, hogy a sz lők ótalmára 100 Bocskai-huszár
van rendelve, kiknek a szüret tartama alatt a
város fejenkint 4 ftnyi, a kapitánynak pedig 50

!) ;i
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ftnyi havi zsoldot fizessen. A következett évben
a forradalom tovább harapózván, Basta 10,000-
nyi császári sereggel szállja meg Pozsonyt, kik
után csaknem épen akkora számú söpredék vo-
nult. Ennek folytán Pozsony és vidéke a vetések
és kertek pusztitása s a zabolátlan és 12 hónap
óta zsold nélküli sereg kicaapongásai miatt igen
sokat szenvedett. Nem sokára Baata seregeivel
csak a belvárosra szoritkozik, a lázadók prédá-
jául hagyván a külvárosokat, kik azokat felgyuj-
ták, mig Basta kirohanván, a pusztítókat elűzi.

(Vége kOvetk.)

Képek a hazai népéletből.
L. A Tisza partján.

Alföld, Tisza, délibáb! Ez az a költői három-
egység , melyet Petőfinél szebben soha -senki
eem hirdetett. Azért, hogy megszokta szemünk, a
tiszai tájkép varázsa mégis örökké uj előtte, mely
varázs az idegenre, szokatlanságánál fogva, an-

mondanunk, csendes élénkséget. Naphosszat ott ül
a halász a parton tűnődve s azt hogy haragosan
süt a nap nyaka közé, számba sem veszi. Ha
megsajnálta valami részvevő csuka vagy ponty,
megakad végre hálójának horgai közt, hogy ,,ne
üljön ott hiában." Haldusnak irják ugyan a Ti-
szát, de az már csak félig igaz; a gőzhajó lapáto-
lása messze riasztja őket s a fölkorbácsolt hullá-
mok partra öblítik az ikrát, hol madaraknak válik
kedves étkévé. Oly életbevágó szerepet nem ját-
szik a gőzhajó a viz színén, hogy annak másod-
rendű fontosságán benn, a folyam méhében,
könnyedén tovaúszszék. A mesterséges halte-
nyésztésnek, mely külföldön már virágzik, lesz
föntartva nálunk, hogy e két ellenes tényezőt
egymással kibékitse. Addig mi beérjük a halak
helybenhagyó, néma szózatával.

A nap épen lemenőben van s itt a terhes,
fenn a parton meg az az üres szekér csak azt várja,
hogy innenső partot érjen a komp, mely takarmá-
nyos szekeret szállít a vizszéli szántóföldeken
kérődző s nem kérődző jármos és igás jószágok

eredménye a szegény négerek sorsára? Annyi
bizonyosnak látszik, hogy bár mennyire vegye is
őket oltalma alá a törvényhozás, a kormány s az
emberiségi érzés, további jövőjök mégis leginkább
saját szellemi s lelki fejlődésüktől függ. Minél
butább s erkölcstelenebb valamely nép, annál ke-
vésbbé van megérve a szabadságra.

Mellékelt képünk egy mulatságos s mégis
sajnálatos jelenetet mutat a lefolyt amerikai há-
borúból. A győzelmes északi hadsereg egy része
Beaufort dél-vidéki város felé közeledvén, a
dúsgazdag rabszolgatartó ültetvényesek, földbir-
tokosok megoldták a kerget s családjaikkal
együtt elmenekültek, hátrahagyván mindenöket,
a mit magukkal vinni nem lehetett. A hátrama-
radt néger rabszolgák ujjongva várták megsza-
baditóikat, s mint afféle örökös gyámság alatt
tartott, együgyü népek legelőször is abban talál-
ják gyönyörüségöket, hogy gazdáik fényébe, ké-
nyelmébe belehelyezték magukat, s „midőn elment

macska, tánczolnak az egerek". Csapatostól
ellepik uraik fényes szobáit s a szabadság első

Képek a hazai népéletból: L. A Tisza partján. (Lüders rajza után.)

nál élénkebb benyomást gyakorol. A folyam te-
kervényes volta, mely, mintha sajnálná elhagyni
a megszeretett vidéket, mindig vissza-visszatér s
az a bánatos egyhangúság, mely álomhozó mo-
raj gyanánt fékezik szivünkre, kimondhatlanul
vonzó; mert nem emberi kezek alkoták erdők
kiirtása által e sikot, hanem a természet müve ez,
mely ez egyformaságba is meglepő változatosságot
birt önteni. Egyik falu a másikhoz jó félnapi járó
8 a közbeeső határ- dombjáról, mely nem sokkal
nagyobb a vakand-turásnál, mérföldekkel tágul
a láthatár. Csak mikor nagyon csendes az idő,
hallszik át a szomszéd harangszó. A falu házai a
csalitból fehérlenek a vándor felé, kinek már-
már fogyó erejét s kedvét magasra éleszti a pi-
henésre s a mi ennél is édesebb, a szíves vendég-
szeretetre való közel kilátás a az első kutyaugatás
fülének valóságos zene. Az útba eső kutakat s
rozzant hidakat, legelő-csordákat vagy delelő
ménest már több izben jó éa rósz változatokban
örökité meg egy-egy „tanulmányozó" művész, ki
messze Németországból jött le az alföldre, vélvén
ott látni egy kis Saharát s találván e helyett
buja legelőt, susogó nádast és, ha ugy szabad

számára. Nem türelmetlenkedik sem a fuvaros,
sem a kocsi tetején heverő gyerkőcz; hátra tett
kézzel, könyökre dőlve szép csendesen bevárják a
dereglyét s midőn a nedves iszapon átvánszorgott
a szénás szekér, nagy óvatosan állit be a magáé-
val a szalóki ember, a fáradt lovak nem igen vicz-
kándoznak, mert jó távolról hozták a dohányt s
még messze fogják vinni a jász-kiséri dohánybe-
váltó elejébe, hogy ott „megfinánczolják".

Rabszolgák mulatsága.
(Amerikai kép.)

Tudjuk, hogy a közelebb lefolyt északameri-
kai nagy polgárháború egyik fő okát a rabszolga-
tartás kérdése képezte. A köztársaság déli or-
szágai a rabszolgatartás jogáról nem akartak
lemondani s az ellenszegülésnek azon szomorú
vége lett, hogy patakokban folyt a vér az unió
testvérnépei között. Most miután a háború zaja
lecsendesedett, s a rabszolgatartó déliek legyő-
zettek, az a kérdés, lesz-e e háborúnak kedvező

pillanatát máskép élvezni még nem képesek, mint
hogy majom módra utánozzák távollevő fehér
gazdáik s a szép kreol asszonyok s kisasszonyok
szokásait, melyeknek gazdagságához volt lánczol-
va eddig az 6 szolgaságuk.

Megható egy csoportozat! Ott az egyik né-
ger, miután a feltört szivarládából egy finom
havannah-t kivett, kényelmesen végig nyújtózik
az atlasz pamlagon; az a másik egészen belete-
metkezik a támlásszék ülésébe s oly komoly alakot
vesz fel, mint ura, midőn a kongresszuson tar-
tandó beszédét tanulmányozta. A többi össze-
vissza ordit, hegedül, zongoráz valami irtóztató
macskazenét. Mily esetlenül áll a zongorán kala-
páló vaskos mezitlábos ficzkó fején az a finom
lovag-kalap, melylyel a ház kisasszonya nem ré-
gen a legszebb hódításokra tett szert !

Az a két kis néger gyerek, mely szintén be-
lekiált a hangversenybe, furcsa maskarává öltöz-
ködött, valódi majom alakok. Egyesek még tar-
tózkodva állanak a háttérben; de a ház szakácsa
minden tartózkodás nélkül felült a mahagóni zon-
gora tetejére s ott nyaggatja azt a kitudja mily
nagy értékű hegedűt.

A ki e képet látja, bizonyosan nem irigyli
meg e szegény ördögöknek ezen első̂  szabad mu-
latságát , s nem fog azon csodálkozni, hogy az a
szegény néger, a kinek háta körül folyvást a kor-
bács suhogott, a szabadság első csillámánál örömét
és meglepetését máskép nyilvánítani képtelen,
midőninég azt sem tudja, vájjon a jövő perez nem
hoz-e ismét örvet a nyakára s békót a lábára! —
A" szabadságra meg kell érni s a szabadság oly
vagyon, melyet okosan él-
vezni nehéz, s kellő mi-
vel tség nélkül é l v e z n i
csaknem lehetetlen. De
azért oda kell törekedni
minden népnek.

De ez áhitatosság sok helyen egészen a vak-
hitbe csap át közöttök. Kombapata falu lakói cso-
dás erőt tulajilonttnak egy köztük levő feszület-
nek, mely a vadnak szemevilágát, a süketnek hal-
lását, a némának hangját visszaadja. Hítök sze-
rint e kép a múlt században* midőn a jezsuiták
Peruból kiüzettek, vérkönyeket hullatott üveg
szemeiből; ugyanezt tette 1821-ben, a spanyol
járom lerázásakor, midőn a spanyol alkirály Pe-

A perui népek saját-
ságai.

Dél-Amerikában Peru
egy részét képezi Lámpa
tartomány, mely már csak
arról is igen nevezetes,
hogy 600 négyszög mér-
fóldnyi nagy té r ségén
egyetlen fa, de még egy
bokor sem található. He-
gyei kopárak, s legfólebb
egy-egy patak zavarja
meg a szirtek egyforma-
eágát mely tajtékozva űzi
habjait a Titicaca tó hul-
lámaiba. A völgyekben 43
falu van elszórva mintegy
50 ezer lakossal, kiknek
nagy része juh- és ba-
romtenyésztéssel foglal-
kozik.

A térés mezőkön
400,000 darab juh legelész ez képezi, a lakosok
minden vagyonát; tejével, húsával táplálkoznak,
gyapjával kereskednek. Egykor a bányászat is
virágzott közöttük, de az aknák most beomlottak,
nem miveli senki. A bennszülöttek ismernek né-
hány helyet, a hol szerintök nemes érez terem, de
emlékeznek még a spanyol hóditás korára, midőn
annyi kint szenvedtek az arany és ezüst miatt,
•zért inkább hagyják pihenni a föld gyomrában.

De hogy az ottani
nép valóban sajátságos
szokásaival, gondolko-
zás módjával, erényeivel
és előítéleteivel némi-
leg megismerkedjünk,
induljunk egy kis kör-
útra egy nevezetes kül-
földi utazóval, ki hosz-
szas időt töltvén közöt-
tük, szokásaikat jól is-
meri, s e tartomány
egyes helyeinek nem
érdektelen leírását adja.

Lámpa városból az
úgynevezett Vérmező
felé, (a mely hely nevét
régi, csaták emlékéül
kapta,) Llalli nevű fa-
lun visz keresztül az
ut. E falu maga már
nagy nevezetesség előt-
tünk, épen kicsinysége
miatt. Az egész csak
nyolez nyomorult kuny-
hóból áll, benne nem is
eok följegyzésre méltót
találunk, de tul rajta a
térés határon szép jelét
látjuk a nép kegyeletéé
^s vallásos érzelmeinek.
— Az útfélen egy-egy
Pyramist látunk emel-
kedni; ez megannyi ol-
tár az ott lakó indiánok

előtt s mindegyiknek megvan a maga története.
A pusztai vándor, vagy pásztor, ha valahol megpi-
hen, néhány darab követ dob az ut szélére hálaa-
dásul a mindenség alkotójának, kinek tiszteletére
azután az arra járók szintén egy egy követ dobnak
a kőhalomra, mig a z hónapok és évek multával
8—10 lábnyi magaa pyramissá emelkedik. Ekkor
valami jámbor utas egy keresztet illeszt hegyére,
mig mások koszorút tűznek reá, mezei virágokat
a völgyekből, többnyire fehér liliomot éa ama-
iyllist.

Rabszolgák mulatsága, gazdáik távollétében.

rut elhagyni volt kénytelen. Hasonló csodatevő
Jézuakép van Tungasuka helységben is s e két
szomszéd falu örökös versengésben áll egymással
szent képeik csodaereje miatt. Egyik a másiknak
hatályosságát tagadja s az ünnep tiszteletére e
miatt sokszor jól elpáholják egymást.

Az imént említett Kombapata falu, egy sör-
nemü itala, az ugy nevezett chicha miatt is neve-
zetes, malynek nem épen izlést gerjesztő készítés-

ételeik is vannak. Acopia városban nevezetes
pástétomot készítenek, melyet egy alacsony asztal
előtt még alacsonyabb széken ülő asszonyok árul-
nak. „Megéheztem a hosazas utazás alatt —mondja
Marcoy Pál, egy ottani utazó — s éhségem csil-
lapítása végett a porlepte süteményből vettem
egy darabot, de már a harmadik falatot nem bir-
tam lenyelni, mert a pastétomból fekete olajgyü-
mölcs, vöröshagyma-szelet, sajtdarabok hullottak

ki, melyek mind együvé
voltak vegyitve s azokon
kivül volt még benne egy-
egy darab ezukor és sza-
lonna. Ily eledel az indiá-
noknak igen jó lehet, de
európai gyomornak nem
való."

Ugyanezen utazó be-
széli, hogy ez utóbb em-
iitett városban elesteled-
vén , éjjelre szállást ke-
resett. Koczogtak is egyik
kunyhónak ajtaján s az
megnyílt, egy női alakot
tüntetve föl, gyertyával
kezében. „Ide ne száll-
junk," monda vezetője,
,,mert e nő huarmipam-
jpayrunacuna", a mi any-
nyit tesz: hogy veszedel-
mes boszorkány. „A ke-
nyeret irigylik tőlem, mert
nem ide való származású
vagyok" monda a nő.
„Távozzál sátán" kiál-
tott rá egy öszvérhajcaár
s a nő becsapta az ajtót
s elfujta a világot, s to-
vább kellett menni a ve-
zetők babonássága miatt.
Végre a hol megszállott,

ágyat rögtönöztek számára a földön; de alig szuny-
nyadt el, fölugrott, hogy ott patkányok vannak.
„Ez a mi tengeri disznóinkat patkányoknak nézi"
mondák egymás közt némi megütődéssel az in-
diánok; midőn pedig a fehér ember a bolhák
nagy száma ellen panaszolkodott, csak nevettek
rajta, mondván: „Hogy lehet azon megütközni?
Bolha van itt minden embernél, akár szegény,
akár gazdag. Ugy vagyunk vele mint a halállal:

senki nem menekülhet
meg tőle."

Csak hajnal felé
jött az utazó szemére
álom s reggelre kelve,
a csípésektől bőre vörös
pontokkal volt tar-
kázva,s Acopia városát
pástétomáról, boszor-
kányáról és bolháiról
sokáig megemlegette.

A budai vízivárosi
plébánia-templom.

(Rajzát lásd a V. ü . múlt
heti számában.)

A vízivárosi Sz.
Anna temploma kar-
csú szép t o r n y a i v a l
büszkén emelkedik a
magasba, s a bombatér-
nek nagy díszére szol-
gál.

E templomot a vá-
rosi tanács beleegyezé-
sével a jezsuiták építet-
ték, s mint Miller Fer-
dinánd templom-leirá-
sában emliti, alapköve
1740-dik évben tétetett
le s nagy ünnepélyes-
séggel ment véghez;

későbben a beállott pénzhiány és politikai vi-
szonyok miatt e templom építése csak lassan
haladhatott előre, mig végre tetemes tőkék fel-
vevéae által az épités bevégeztetett, és a templom
1746-ban ünnpélyesen felszenteltetett.

A jezsuiták akkori számos építéseiknél külö-
nös ügyességet tanúsítottak, s az ujabb renais-
sance roccoco ízléshez mindenütt szorosan ragasz-
kodtak, s igen valószínű, hogy ők nemcsak e tem-
plom tervrajzát készítették, hanem az építést az ő
vezetésök és felügyeletük alatt is végezték be.

Perui népszokások: A chicba-ital készítése.

módját mellékelt képünk ábrázolja. Öreges indiá-
nok és indiánnők körbeülve egy marok csírázni
kezdő kukoriczát tesznek szájokba s azon addig
kérőznek, míg meglehetősen össze nem rágják;
ekkor ismét kezükbe veszik s egy előttük levő
bőrdarabra helyezik s miután itt jó halomra sza-
porodott, innen teszik a fiilesztőbe, a hol belőle a
spanyol manzanillához átlátszóság és izre nézve
sokban hasonló ital készül.

A mily különÜs eljárást használnak italaik
készítése körül, épen oly sajátságos vegyitékü
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Az isteni szolgálatot itt 1773-ig ők teljesítették.
— E templom alapzata hosszúkás négyszög, s
szentélyével nem keletfelé, hanem a helyi viszo-
nyok következtében délfelé van fordítva, északi
részén két renaissance ízlésű, rézzel fedett szép
eugár tornya áll, melyek faloszlopokkal és egyéb
a roccoco izlésnok megfelelő, néhol túlterhelt és
nehézkes díszítésekkel vannak ellátva. — A tem-
plom főhomlokzata a bombatérre néz, s oszlopok-
kal díszített főbejárata felett egy fülkében Szent
Anna természetfeletti nagyságú szobra s valamivel
feljebb Buda városának három tornyu czimere
látható.

A templom belseje két részből áll, a szen-
télyből és a főhajóból.

Az utóbbinak alapzata rendes nyolezszög
lévén, valóban merész kivitelű boltozattal van
fedve, mely halltani (akusztikus) sajátságán ki-
vül építészeti remekmű. E boltozat legfelsőbb
részén egy óra czimlapja látható, mely elrendezés
igen gyakorlati hasznú és a bentlevőkre nézve
kényelmes.

A szentély boltozata valamivel kisebb az
előbbinél, de jeles alfresco festményekkel diszes-
kedik, melyek a pesti egyetemi és budai helyőr-
ségi templomok freskóihoz hasonlók, s valós?inü-
leg egy mester keze által festettek. A középen
lévő nagy freskokép a Sz. Háromságot ábrázolja; >.
a boltozat négy sarkában a négy evangélista jel-
vényeivel látható. A mi a komposicziót, színezést
és kivitelt illeti, ez minden egyes műnél igen jeles.

A főoltáron Sz Anna s Sz. Mária szobrai !
láthatók, de különös figyelmet érdemel a bejárat '
jobb oldalán Sz. Magdolna képe, melyben az is- j
meretlen művésznek Sz. Magdolna bánatleljes
arczkifejezése különösen sikerült.

E templom szép nagy orgonával bír, mely a
karmeli ák templomából származott ide.

Belsejét e templomnak legújabb időben ki-
javították, s czélszerüen feldíszítették, dt miután e
templom nyugati és déli oldala Budavárának [
utolsó ostroma alkalmával bomb;>k által tetemesen •
megrongáltatott, kivánato" sőt szükséges volna,
hogy e templom külseje is czélszerüen kijavít-
tassák. Myskovszky Viktor.

A r o v a r o k é l e t é b ő l
A levclész (Aphis).

Ki ne ismerné ezen picziny, de sokaságuk
által kártékony állatkákat; a virágkedvelő ugy, ;

mint a kertész és erdősz, egyaránt gyűlöli őket.
Épen ezért szükséges , hogy velők közelebbről
megismerkedjünk, mert mint a jó hadvezérnek,
ki ellensége erejét, állását s minden mozdulatait
kikémkedni iparkodik , nekünk is mulhutlii ml
szükséges, ezen apró ellenségeink természetet, ki-
fürkésznünk, mert csak ugy fogjuk azon eszközö-
ket föllelhetni , melyek által képesek leszünk, i
őket, ha nem is végkép kipusztitani, de legalább I
kártékony sokaságukat illő korlátok közé szorí-
tani. Ezen főczélunkat szem előtt tartva, midőn a :

levelészek természetrajzát azért tanulmányozzuk, '
mert anyagi érdekeinkben közvetlenül csorbát
ejtenek, egyszersmind a természetnek oly törvé-
nyeivel ismerkedünk meg, melyek ezelőtt isme- ;
rétiének lévén előttünk, különösségük által mél- '
tók arra, hogy figyelmünket felköltsék. Győzzük
le tehát ezen apró ellenségeink iránti ellenszen-
vünket, győzzük le különösen azon modort, mely
minden rovar említésénél, ideges érzékenykedé
eünknél fogva, lelkünket megkapja, és közeled- |
jünk bátrabban hozzájuk. Fogadjatok szót kedves j
olvasóim, kísérjetek el a következő sorok olvasá-
sában, és oly természeti titkok, szinte csodák is-
meretében fogtok részesülni, melyekből nem csak
azt, mi közvetlen hasznot hajt, hanem mi a ke-
délyt nemesbiti és az emberi elmét uj és magasz-
tos eszmékkel gazdagítja, a maguk nemében föl-
séges és páratlan példákban fogjátok feltalálni.

Ámbár a levelészt mindenki ösmeri vagy
legalább azt tartja, hogy ösmeri, mégis mindenek
előtt közelebb leírásút fogom tárgyalni , épen
minthogy sokszor tévedünk azon állításunkban,
mintha ezt vagy amazt ugy i s jól tudnók, pe-
dig dehogy tudjuk; pedig ismereteink közönsé-
gesen csan fölületesek, és mivel a levelezzek más
rokon rovar családokhoz sokban hasonlítanak,
őket azokkal hibásan elegyítjük, más részt pedig,
mivel kifejlődésük külön időszakaiban, tulajdon
egy nemhez, sőt ugyanazon fajtához tartozó live-
lészek egymástól némileg eltérők külalakra nézve,
őket ismét hibásan elválasztjuk egymástól, 8 kü-
lön fajtákul tekintjük.

i írjuk le mintaképen a rózsa-levelészt (Aphis
I rosae) és hogy a száraz leirás ne untasson, sőt
hogy valóban ismereteink bővítéséül szolgáljon,
és főleg a leírt, de egyszersmind látott tárgyak
emlékezetünkbe annál biztosabban bevésve marad-
janak , menjünk ki a szabadba, a kertbe, és keres-
sük fel tanulmányunk tárgyát a maga leihelyén,
mihez sok keresés nem lesz szükséges, mert tavasz-
tól kezdve egész nyáron át, a késő őszig, majdnem
minden rózsabokron számtalan levelészt fogunk ta-
lálni. A mellékelt rajzokat csak azért csatoltam
ide, hogy az állatkák könnyebb fölismerésére szol-
gáljanak ; tanácsom mindig az marad, menjünk
ki a szabadba, a természetet csak ott lehet ezer-
féie alakjában meglesni, a hol épen működik, és
mivel leírandó állatkáink aprók, vigyünk magun-
kai egy közönséges gór-üveget, (Loupe), mely
minden eti'ele kirándulásainknál hasznos szolgála-
tot teend.

Ha egy rózsabokrot, mely a levelészektől
szinte hemzsog, közelebbről megvizsgálunk, azon
'.gesz zagyvalékot látunk különféle rovarokból,
melyek a sajútlngo* levelészek közé, vagy barát-
ságos vagy ellenséges indalatban, vegyülnek : ez
utóbbiakról alább bővebben fogunk értekezni,
most egyelőre csak magukra, a levelészekre szo-
rítkozunk, hogv őket, különböző alakzatukban
pontosan fölismerhessük. Reményiem, hogy azok
kik a rovarok életéről irt eddigi czikkeimet figye-
lemmel olvasták, emlékezni fognak, hogy a rova-
rok nagyobb része, a petéből kifejlődve, három
különböző alakban lép fel a természetben, elő-
ször, mint hei nyók vagy pondrók, másodszor mint
hernyóbábok és harmadszor, mint végkép kifejlett
rovarok (bogár, légy vagy pillangó). Meg kell
itt jegyeznünk, hogy ezen szabály nem oly átalá-
oos, hogy azt kivétel nélkül, minden rovarnál ész-
lclhetnők, és hog\' ennél fogva ezen három emli-
teit alak nem mindenkor oly kiválóan szembe-
tűnő, mint péld.ml a bogaraknál és lepkéknél,
hanem az alakzatok, bár az átváltozás nem hiány-
zik, egymá.-ba olvadnak és elsimulnak oly annyira,
hogy űz átalakulás (metimorphosis)csak igen cse-
kély változáson ismerhető fel; különösen a máso-
dik, az ugyncvezfctt báb-r.lak, melyben a rovar
közönségesen nem vesz semmi eledelt magához,
helyéről irn'g nem mozdul, mert nincsenek lépdelő
szervei, szóval, melyben mintegy élettelen, meg-
dermedt állapotban szunnyadozik és sem hernyó |
többé sem pille még; ezen báb-alak némely róva- '
roknál hiányozni látszik, és csak némely különsé-
gekkel jelezi ni igit, ugyanis a rovarok némelyike
ezen alakzat ideji: alatt is táplálkozik, helyét vál-
toztíit a, s niimla/on él^tmüveleteket tárja sze-
meink elő, melyeket úgynevezett hernyó állapot-
jáb.m teljesitutt, sőt mi több az ilyen rovarok, a
tojásból kibújva, szülőikhez (kissebbitett arány-
bnn) csaknem egészen hasonlók, nem hiányozván
egyéb, mint a szárnyak, melyeknek megjelenése,
a legtöbb esetben, a rovar utolsó átalakulását
fejezi be.

A természet-tudósok e végett a rovarokat
két részre osztályozzák, az első osztályba helyez-
vén a tökéletes átváltozással bíró rovarokat, (in-
secta m«tabolii). a másodikba pedig a tökéletle-
nül átválto/.ók.it (i.isecta ametabula). Ezen utób-
biakhoz tartoznak a mi levelészeuik is, s azért
annál figyelmesebben kell őket megtekintenünk,
hogy az egyes alakzatokat elkülöníthessük. Az 1.
szám alatti rabban egy tökéletesen kifejlett, szár-

nyas levelészt
látunk, (kissé
nagyított mérv-
ben) s azon kö-
vetkező ismerte-

7 fi \ t ö J e ^ c ! < e t íigyel-
I hetünk meg: feje

mellső részén
két.7 tagú csápja
a test hosszúsá-

gát megközelíti, alsó részén látszik a azipóka,
melyet, nyugvó helyzetben, a lábak között, ha-
sához lapítva ho'd, midőn podig _ a növény-
nedveket szipogatja, függélyesen irányozza a
levélhez, kocsánhoz vagy' a növény tövéhez. —
Ezen szipóka. mely a rózsa-levelésznél rövidebb
a test hopszánál, némely fajokban ezt 3—4 szer
is meghaladja. Teste nagyobb részét terjedelmes
has képezi, melynek végén a bélhuzam végezete
van. A test hátsó vég'uok két oldalán egy-egy,
rézput fel és kifelé álló, tompa végezetü csö-
vecske vehető észre, melyet mézcsönfk neveznek,

elég terjedelmes, négy szárny, melyek többnyire
összelapitva, felfelé irányozvák. A levelész lábai
igen finomak, gyöngék, majdnem átlátszók; bár
elég hosszúak, mégis alig látszanak futásra vagy
csak sebesebb lépdelésre alkalmasoknak. Nincs is
természetében a levelésznek, hogy valaha fusson,
mert azon helyről, hová anyjs- megszülemzi, alig
távozik egy két lépést, már is eleségének oly bő-
ségét találja, hogy onnan többé, élete fogytáig,
jóformán elsem távozik. Más részt oly tunyák ez
állatok, vagy oly türelmes birka természetük van,
hogy többféle ellenségük százával falja fel őket és
a legnagyobb kényelemmel dúlhat közöttük, el-
annyira, hogy sokszor az egész nyájat elpusztítja,
és a levelész mind a mellett csendesen helyt áll,
védelemről szó sem lévén, de még futásról sem,
mert ugy tesz, mintha nem sejtené ellensége je-
lenlétét és csak folyvást szipokat, míg ez tőszom-
szédját martalékul fjtette, mely után legott ő reá
kerül a sor, hogy szintén annak áldozata legyen.

1.

tapad az átlátszó, szivárvány színekben tündöklő,

(Folytatása kivetít.)

Észrevételek a földhaszonbérlet körül.
Gazdászatunk egyik főemeltyüjénekaz ujabb

korban a haszonbéri rendszert tartották nemzet-
gazdáink, és az ügyhez méltó lelkesedéssel ipar-
kodtak szóval és tettel ezen nézeteiknek a nyil-
vánosságban érvényt szerezni. — Elméleti szem-
pontból azon valóban megdönthetlen érvet mutat-
ják ki, hogy a bérletek szaporodásával, az illető-
nek a haszonbéri összeget kellvén üzlete kiindu-
lási pontjának és alapjának tekinteni, ősi földünk
termési képessége szükségképen emelkedik, va-
lamint sok tőke, mely eddig más vállalatba volt
fektetve, a gazdászatnak lőn átadva, mi ezen ed-
dig kevés tőkével rendelkezhetett ágat szemláto-
mást felemelte. Másrészt gyakorlatilag a brit szi-
getekre utalnak a nemzetgazdák, hol a haszoubéri
rendszer századok előtt, azaz: a hűbéri vi-
szonyok megszűnése után azonnal keresztülvite-
tett, és az angol gazdászatnak tagadhatatlanul'
nagy előnyéül szolgál.

Anyagi körülményeink azonban a nagy sza-
vakkal hangoztatott elmélet ezen óhajtott állano-
tát t. i. a bérle'i rendszert, tán előbb hozták fe-
jünkre, mint kellett volna, és birtokosaink jó
részét arra kényszerítik, hogy jószágaikat má-
sokra bízzák, azok rakott erszényétől várván a
„rura paterná"-k jövőjét. Sőt mi több, honi birto-
kosaink fődynasztája, herczeg Eszterházy Pál ig
a haszonbérleti systemához kényszerült folya-
modni, vélvén, hogy családjának azzal fogja ősi
birtokait megőrzeni. — Természetesen a viszo-
nyok zsarnoki parancsszava irányt adó itt, mint
mindenben, és ki mostoha anyagi körülményei
okáért kényszerül birtokainak bérlőt keresni, ne-
hezen kérdezendi meg az elmélet és a nemzeto-az-
dászat követelményeit. Itt egyedül a „Soll"és,
,,Habén" szokott határozni. Nem is akar e sorok
írója sem nemzetgazdai, sem mentori szerepre
vállalkozni, szabadjon csak a legújabb tapasztalá-
sokra alapitott egy pár körülményt registrálui és
igénytelen véleményemet kifejeznem.

Az utóbbi évek meggyőzhettek arról, hoay
minő kevés és az üzérkedési szellemet épen ki
nem elégítő jövedelmű a gazdászat. Hazánkban
igen kevés lévén a fogyasztó a termelő roppant
számához képest, a kereslet terményeink után, ha
külföldön hiányt nem szenvednek, végképen meg-
szűnik; és daczára évről évre szaporodó vasúti-
hálózatunknak, melyhez a gabna-árak magassá-
gára nézve sok vérmes remény van kötve, a régi
alacsony árak, melyek akkor uralkodtak, midőn a
vasutak és más közlekedési eszközök hiányában
Európától oly messze állottunk, piaczainkon még
most is uralkodnak. Gazdászatunk tehát, daczára
a többi üzlet pangásának, jelenleg, akármi más
néven nevezendő iparüzlettel jövedelmezőség te-
kintetében a versenyt ki nem állhatja, — mert
azon nagy faktor, mely a gazdászat hátrányára
szolgál, értem a termelők és fogyasztók nao-y
aránytalanságát, — épen a többiek előnyére van.

Ha tehát ezen tény való, (a mint a minden-
napi tapasztalás ezer szóval valónak is bizonyítja)
ebből azon észtanilag megdönthetlen következ-
mény származik, hogy a gazdászatba fektetett
tőkék nem csak hogy annyi jövedelmet nem io-ér-
nek, mint egyéb üzlet tőkéi, de számba vevén
azon körülményt, hogy bárbe vett elhanyagolt
birtoknál^ több évig kellvén a beruházott tőkék
osztalékaira várni, ezen évek az utóbbi jövedel-
mező évek terhére esnek. — Legtöbb esetben
pedig a jószág felszerelése a bérlő részéről szük-
séges, mert gyakran, azon okból adatik bérbe
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a birtok, mivel a tulajdonos azt felszerelni nem |
képes; — mi ha a legnagyobb tapintattal törté-
nik is, azaz: sem ki nem meríti magát a bérlő,
sem pedig a filléreket nem sajnálván, a birtok
produktív erejét, a mennyire lehetséges, emelni
el nem mulasztja, a többszöri tetemes haszonbéri
összeg, és a súlyos adó mellett igen sokszor, a
mao-a és a birtokos kárára, örvénybe rohan. En-
nélfogva a költséges, csak kevés jövőt igérő, és
gyakran pénzüzérek és szakavatatlan egyének
kezében levő bérleti- gazdászat, nem biztosítja
véleményem szerint sem az egyes birtokosokat, sem
azok gyakran nagy nevücsaládjait, és csak kivé-
telesen magát a bérlők jövőjét.

Mind ebből pedig az következik, hogy ho-
nunkban, hol azon soha szem elől nem tévesztendő
eszmének kell vezetnie lépteinket, hogy családi
ős jószágunkat biztosítsuk, és abból folytonos
aránylagos hasznot húzhassunk: vagy maga a bir-
tokos, vagy igaz, hű és meghitt gazdatisztje által
vezetett házi, azaz : saját kezelésre van szüksé-
günk.

A külföld, főként Anglia csábító példája
után indulva, ősi földeinket ne hagyjuk el, mert
ha mi azzal, hogy a bérlethez folyamodunk,
kinyilatkoztatjuk, hogy birtokunk jövedelme ki
nem elégítő, a bérlő, kinek vállára szoktunk ren-
desen a bérleti összegen kivül, minden néven
nevezendő terheket róvni, hogy találjon kincse-
ket ott, hol gyakran nagy szorgalom mellett is
mi hiában fáradtunk?

Ösi földünkkel, mely létünk és nemzeti ál-
lásunk egyedüli biztositéka, még a sokszor látszó-
lagos haszon okáért se üzérkedjünk könnyel-
műen; tartsuk meg azt, amennyire lehetséges,
magunknak, okos é-3 gondos, szorgalmas és tapin-
tatteljes kezelés mellett.

S minthogy hazánk gazdászati viszonyai a
külföld irányában oly ellentétesek, mint ég és
föld : nálunk a gazdászat, ha csak uj népvándor-
lást nem érünk és hazánk népessége tetemesen meg
nem szaporodik, az angol farm-rendszer soha sem
létesülhet átalánosan, s mi viszonyainknál arra
vagyunk legnagyobb részben hivatva, hogy még
sokáig érezzük azon örömet, melyet a jó régi
Horatius e szavakban fejezett ki: „Paterna rura
bobus exercet suis!" Bitt r Ágost.

E g y v e l e g .
** (A boroszlói színház leégése.) A boroszlói

városi színház e hó 19-dikén éjjel a lángok áldo-
zata lett. Most már csak az üres külső falak
láthatók, a szinház benseje egészen elégett. A
tüz előadás után tizenegy óra tájban tört kis oly
gyorsan terjedt, hogy elfojtására gondolni sem
lehetett. Mire a tűzoltói kar megjelent, már az
egész ház lángban állt s az oltási kísérleteknek
egyedül arra kellett szorítkozniuk, hogy a szom-
széd házak a tüztől megóvassanak. A könyv- s a
ruhatár, a színházban levő zeneszerek . . . mind
mind elégett, csak a kapuőr kis bútorzatát lehe-
tett kimenteni. Gundy igazgatónak tetemes kész-
pénze is, mely a színházi pénztárban volt, oda
veszett. A ház 112,120 tallér erejéig volt bizto-
sitva, de a kárt ennek daczára nagyon tetemesnek
mondják. A szinház elégése folytán a tagok
minden szerződése megsemmisült s ellátásukról
egyelőre a város gondoskodik.

** (Bikamadüok.) Míg a bikaviadalok Spa-
nyolországban mindinkább ritkulnak: Franczia-
országban most fog lábra kapni e vad mulatság.
Az első bikaviadal már ez évben megtörténik
Mont-de-Marsan-ban. A vad időtöltés hőseit,
tizenhárom bikát, meg is vásárolták Navarrából
és Arragoniából.

** (A tengeralatti távirda) létrehozására a
„Great Eastern" nevű roppant nagy hajó e hó
15-kén indult el a Temze torkolatából, hogy a
távirda-huzalt a tengerbe mélyeszsze. Több mint
500 ember van rajta, köztük 150 matróz tiszjeik-
kel, 179 fűtő és gépész, 44 vendéglős, pinezér és
szolga stb., s körülbelől 10i) munkás. A szépnem
egyátalában nincs képviselve. Az óriás hajó min
dennel el van látva, mire csak emberi előrelátá
képes; élelmiszerül a füstölt és besózott húson és
kétszersültön kivül még van 13 ökör, több fejős
tehén, 100 juh, számos eleven sertés és nagy
zöldségkészlet. Mihelyt 50 mérf öldnyi hosszúságú
sodronyt a tengerbe bocsátanak, mindannyiszor
telegrafiroznak rajta a szárazföldre._ A sodrony,
melyet a víz alá kell merítenie, mintegy 2500
angol mérföldnyi hosszú.

** (Borzasztó vihar) dühöngött e hó ll-ikén
Szent Pétervárott, az orosz fővárosban. Hajnali 2

5ra volt, midőn a város majd minden ház-&l>>an a
szélvész nagy dörrenéssel szakasztá fel az a»bl& ko-
kat. A vihar zugása, az esőszakadás, s tetők ro). >o-
;ása, az összetört ablakok és lámpák üvegeinek

Jsörrenése közben ágyulövések hirdették a Nev.a
s a város csatornáinak fenyegető áradását. A légi-
többen felöltözködtek s félelem között várták &
reggelt. Néhány órai rombolás után azonban le-
nyugodtak az elemek s napkeltével az ég csöndes
derűben mosolygott le az éj pusztításainak nyo-
maira. Ezek igen tetemesek. Mindhárom hajóhíd
elszakadt, a legszebb régi fákat a városban s a
városon kivül a vihar kisodorta. A pompás régi
hársfák a nyári kertben, Nagy Péter és Erzsébet
idejéből, az ut szélén terültek el leszaggatott
lombkoronájukkal.

** (Természeti tünemény.) Mielnitzában (Ga-
licziában) sajátságos természeti tünemény fordult
elő. Az uradalmi tó vize ugyanis, mely 10 hold te-
rületű és 2—3 öl mélységű volt, nem régiben
egy reggelre, a halakkal együtt nyomtalanul el-
tűnt. A vizsgálat alkalmával kiderült, hogy a tó
fenekén széles nyílás támadt, melyen át a víz a
föld alá folyt le. Miután a tó magaslaton fekszik,
s a vizet a környéken sehol sem lehetett fölta-
lálni, azt gyanítják, hogy a közel folyó Dniesz-
ter vizével egyesült.

(Lemetszett virágokat pohárban sokáig el-
tartani.) Ha a lemetszett várágokat poharakban
lehető sokáig frisö állapotban el akarjuk tartani,
ugy már azon gondosság is sokat használ, ha egy
pohárba nem sok virágot teszünk, a vizet minden
reggel megújítjuk, és a virágokról minden elher-
vadt levelet, mihelyt észreveszszük, eltávolítunk,
a mennyiben, azt a levélnyéllel együtt levágjuk.
— Ennél azonban hathatósabb szer az, ha salét-
romsavas sziksót (salpetersaures Nátron) teszünk
a vízbe. Ha sziksó- porból annyit, mennyit mutató-
ujjúnk és hüvelykünk között megfoghatunk, a víz
minden változtatása alkalmával a pohárba vetünk,
a lemetszett virágot tovább 14 napnál a maga tel-
jes szépségében eltarthatjuk. A salétromsavas
haméleg (salpetersaures Káli, közönséges salét-
rom,) ha porrá törve a vizhez adatik, hasonló
szolgálatot teszen ugyan, de még sem oly hatha-
tóst mint a sziksó. Virágedényekben a viz gyors
rothadását azáltal háríthatjuk el, ha ebbe egy da-
rabka vasat teszünk.

T I A Z.
Vasárnapi beszélgetés.

(Az uszodában. — Egy félig jó indítvány.)

Pest, július 28 án.

A példabeszéd azt tartja, hogy csak a hal;«l-
ban van egyeulőség ; de a ki fürdőben van, azzal
toldja meg: hogy halálban s vízben van egyen-
lőség.

Midőn, eltikkadva a forrázó hőség által, nap-
lemenet felé a dunaparti uszodák vagy fürdők
egyikébe megyünk, hogy a viz hűs huliámiban
felíidüljünk : nemcsak belátjuk amaz uj igazsá-
got, hanem a vízben való egyenlőséget sokkal
kellemesebbnek is tartjuk annál, mely a földön és
földben van számunkra föntartva.

Jótékony, mulatságos egyenlőség!
Ur cs szegény, polgár és katona, adós és hi-

telező, pék és kéményseprő, kiadó s előfizető,
újságíró s censor: Ádám apánk ős viseletében
tökéletes azonosságban lubiczkolnak, ugrálnak,
merülnek föl s le,úsznak keresztül-kasul a széles
á« hosszú viztükrön. Itt a legelső ember az, ki az
ár ellen is bírja szuszszal, ha mindjárt lámpagyuj-
to^ató is. A mell itt csak ugy szép, ha izmos,
a kar ha kemény, az ikra ha vastag. A bukás,
mentői magasabbról történik , annyival maga-
sabbra emeli az embert, sőt itt csak az lehet sza-
baddá, ki pórázon kezdte meg vizi pályáját. A
kis emberek az uszodában rendesen a legnagyob-
bak, a gyermekek a legbátrabbak s .legügye-
sebbek.

Érdemes közelebbről tekinteni meg e zajos,
vidám életet.

Az uszodák s hideg fürdők már reggeli öt
órakor nyílnak meg a közönségnek. A nők csak
délelőtti 7-tŐl 10-ig használhatják azokat, míg a
nap többi órájában csak „mi férfiak" uralkodunk.
A nők : anyák, leányok s gouvernantok, tömege-
sen zarándokolnak "Walter, Scholz és Kammer-
imyer uszodáiba s az úszómesterek egyhangú
ítélete szerint — személyesen nem szabad erről
meggyőződnünk — erélyben, kitartásban s ügyes-

ségben versenyeznek a férfiakkal, élénkségben s
vidámságban pedig fölülmúlják őket. Ha a magas
parton ai-ra sétálunk a délelőtti órákban: számta-
lan vörös aiak virít felénk, melyeknek feje ki sem
látszik a széles ernyójü viasz fökötőből, mely alá
a dús hajzat van tuszkolva; de, mint mondják,
vannak olyanok is, kik vastag hajfonadékkal lép-
nek az öltözőbe (sajátkép vetközőbe) s onnan
gyér hajszálakkal mennek a zuhany alá — való-
színűleg azért, hogy a meggyöngült haj termő
talajt nagyobb élénkségre serkentsék. Csak nagy
ritkán villan meg amolyan messzopirosló karcsú
alak a levegőben, s ez akkor, midőn az uszóuők
egyike az úgynevezett „második emeletről" ugrik
a habok közé. Hogy ez gyakrabban nem történik,
annak inkább szemérem, mint ügyességhiány az
oka; magunk ismerünk oly menyecskét, ki leány-
korában °a Margit szigettől a sóházig való usztá-
ban csak egyszer pihent meg a lánczhid alatt.

Hogy e délelőtti órákban tárgyaltatik mind
az, a mi tegnap óta a fővárosban érdekes, azaz
rajok nézve érdekes történt: kétségtelen. Itt a viz
kellő közepében legbizalmasabban lehet csevegni
az utolsó lövöldéi ,,kranzchen", vagy a császár-
fürdői bál élvezeteiről, itt fonják szövik ama
tarka szőnyeget, melynek goromba magyar neve:
pletyka, de melyet finom franczia nyelven ugy
szoktak nevezni hogy: médisance; — szóval, az
uszoda nyáron át a legkeresettebb sálon.

Tizenegy óra felé kezdődik a fusio. A nők
mennek, a férfiak jőnek, kik már egy órával előbb
a szellős és tágas pitvarban várták nagy nehezen
az óra megcsendüléset.

Végre a leghórihorgosabb gouvernante is,
mert ez marad mindig leghátul, távozik s most
szabad a vásár s tart esti kilencz óráig, mely idő
alatt, különösen melegebb napokon, a viz tükre
egy perezre sem néptelen. Hattól nyolezig legszá-
mosabban vannak s ilyenkor nem kellemes a für-
dés., ha csak valaki épen a gyermekekben nem
gyönyörködik, kik az uszómoster-bácsi kötelén
rugkapálóznak, lábai alatt bujkálnak vagy a víz-
ben fején átugranak. Itt-ott egy-egy poboi öreg

ur háton lassan úszik lefelé, mialatt a szájába vett
vizzel szőkőkutat csinál s ujjainakfortélyos össze-
szoritása által, jobbra-balra vékony vizsugarakat
lövel. A bátor vagy vakmerő úszóval fölötte
ellenkezik azon kopás?., sovány, szűkmellü ur, ki
lábának folytonos kapkodása miatt, c.-ak bokáig
áll nagy lelkendezve a vízben, mellbe végre egy
furfangos deák végkép belelöki — véletlenül.
A karzaton szellőzködő fürdendők s lepedőbe
burkolt fürdőitek rámázzák be a viznek élénk tük
rét. Amazok szivarozva, ezek egy cső kukoriczáyal
kezökben, melyet „Bachus patikájában" (a mint
az uszodabeli kurta kocsma szereti magát elmésen
elnevezni) szereztek, darabját három uj kraj-
czárért. Szederjes ajkok didereg s fejők amúgy
szegedi-menyecskésen van bekötve s eldévajkod-
nak a „csaplárosné angyalommal", ki nem tud
ugyan magyarul, hanem orra annál piszébb.
Egyesek kiszöknek a szabad Dunába s ott a fa-
talpakon pőréskednek, nem nagy épülésére a
mamáknak, kik az épen arra zajgó gőzhajon vi-
szik czifra lányukat a bálba. Meglehet, hogy egy
órával később ugyanazzal fog tánczolni akisasz-
szony, ki ott az uszoda végében állta a tótágast,
vagy hányta, a méltatlankodó mama rémületére,
a czigánykereket.

A „Széchenyi' névről, mely e gőzhajót di-
szité, jut eszünkbe az „Uj korszak" indítványa,
melynélfogva a váczi-utczát\ örösraarty-utezának,
a rózsa- (tán Sebestyén-) tért Szalay-térnek stb.,
kellene elnevezni, mely indítvány kivihetősége,
a közel kilátásba helyezett átalakulások alatt,
csaknem kétségen kiviili. Amíg meghalt dicsőket
akarunk megörökíteni ez által, a javaslat, noha
nem uj, megérdemli, hogy telhetőleg támogassuk.
Az „Uj korszak" azonban élőket is meg akar
örökíteni, Henszlman-utczát, Frivaldszky-teret,
Ybl-partot stb. óhajtván. Anticipálni a halhatlan-
ságot, ugy hiíizszük, nem lehet. Várjuk meg, míg
egy bevégzett életpályát dicsőithotü-tk s az élők-
nek szórt tömjénnel jobban gazdálkodjunk.

Forgó János.

i í l
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Irodalom és művészet.
** (Művészileg készült mümelléklet.J Hecke-

tiast Gusztáv — irja a „Pol. Hetilap" — a „Re-
gélő" műmelléklete elkészítésével Székely Berta-
lant bizta meg, ki szabadon választhatván, a kép
tárgyául Eötvös József népszerű költeményét, a
megfagyott gyermeket szemelte ki. A bensőség
és költői hangulat, mely e képen elömlik, továbbá
az a körülmény, hogy a művész sajátkezüleg raj-
zolja kőre ezen legújabb szép kompositióját; an-
nak oly mübecset kölcsönöz, melynélfogva nem-
csak a külföldi vállalatok ilynemü kedvezményei-
vel a legsikeresebben fog versenyezhetni, hanem
a műmellékletek már nagyon is alászállott hitelét
is emelni fogja.

** (Kriza, nagybecsii népköltészeti gyűjte-
ményéből.) a „Vadrózsákéból, a második kötetet
is nemsokára kiadni szándékozik.

** (Gazdasági munka.) A magyar gazdasági
egyesület, a falusi ifjúság számára tanuló- és olvasó
könyvül egy nagy gyakorlati hasznú munkát
adott ki, mely nem más, mint a „Gazdasági kis-
tükör" ezúttal ötödik kiadásban. A lényegesen
javitott és bővitett, s összesen 256 lapra terjedő
munka ára csak 50 kr, s hasznosságához nagy ol-
csóságát is tekintetbe véve, bizonyosan nagy el-
terjedésnek fog örvendeni.

** (Pompás díszalhum) jelent meg Egerben,
melyet az egri egyházmegyei papság adott ki,
Bartakovics Béla érsek aranymiséje emlékére.
Tartalmát Tarkanyi „Hymnusa" nyitja meg,
melyet a következő dolgozatok követnek: „Kis-
apponyi Bartakovics Béla" Perger Jánostól. „Az
egri egyházmegye alakulása" Balássy Ferencztől.
„A sz. Jánosról nevezett régi egyház az egri vár-
ban" Ipolyi Arnoldtól. ,,Az egri megyei papnö-
velde" Páztnán Alajostól. „Az egri megyei papság
irodalmi munkálkodása" Ihász Gábortól. „Hódo-
lat" Mindszenty Gedeontól, stb. — Kőnyomatu
rajzok is vannak benne egyes helyek bővebb föl-
világositásaul. — Az albumot az érseki nyomda oly
díszszel állította ki, mely a legkitűnőbb nyomdák-
nak is becsületére válnék.

** (Kolozsvár város történetének) megírá-
sára, mint tudva van, a város jutalmat tűzött ki.
A pályázati hirdetéshez most pótlólag még e kö-
vetkezőket csatolják: A beküldés határideje 1866
decz. 31-kéig meghosszabbittatik, az eredmény
kihirdetése pedig 1867 juliua l-jén történik meg.
Ha egy mű küldetik is be, kiadják a pályadijt,
föltéve, hogy az jutalomra méltó. A kinyomatást
a város eszközli, s csak 200 példányt tart meg
saját czéljaira, a többit az iró saját rendelkezése
ala bocsátja. A pályamüvek a szokott formák
közt a községtanácshoz küldendők.

** (Liszt Ferencz „Erzsébet" oratóriuma) már
nemcsak egészen lefordítva, kiirva és kiosztva
van, hanem az egyetemes énekkarok betanulása
már 18-kán meg is kezdődött a zenede termében
Engeszer Mátyás zenedéi tanár vezetése mellett.
Az oratóriumban résztvenni szándékozók száma
eddigelé mind a két nemből már megközeliti a
kétszázat.

** (Iskolai tankönyv.) „A latin nyelv ékes
szókötése" czimmel Vass József kegyesrendi ta-
nár hasznos kézikönyvet adott ki, mely toldalékul
a latin és magyar költészet elemeit is tartalmazza.
A munka már harmadik kiadást ért. s Burger
Zsigmondnál jelent meg Szegeden. Ára 60 kr.
Ajánljuk a tanuló ifjak figyelmébe.

** (Politikai röpirat.) Hartlebennél Pesten a
következő röpirat jelent meg: „Indokolt pro-
gramm a magyar kérdés törvényes és praktikus
megoldását illetőleg." Irta Ró'nyi Sándor.

*" (Uj élczlap.) „Bojtorján" czimű élczlapot
indit meg a jövő augusztus elején Balázs Sándor,
a melyből a mutatványszámot mai lapunkhoz
mellékelve kapják-olvasóink. Az uj lap, mint lát-
juk, képekben gazdag. A mi a tartalmat s ki-
állítást, s az előfizetési feltételeket illeti, mind
erről olvasóinkat a mutatványszám maga bőven
értesití.

Egyház és iskola.
** (A lipótvárosi templomépitési kölcsönre) e

napokban a budai takarékpénztár 5000 ftot irt alá
és fizetett ki.

** (A pesti egyetemen a dékánválasztások)
a jövő tanévre jul. 25-ikén történtek meg A theo-
logiai karban dr. Samassa József, a jogi és állam-
tudományi karban dr. Pauler Tivadar kir. taná-
csos, az orvosiban dr. Lippay Gáspár s a bölcsé-

szitiben dt. Margó Tivadar választattak meg dé-
kánokká. A rektorválasztás e hó 29-dikén fog
megtörténni; a rektori méltóság betöltésében je-
lenleg a jog- s államtudományi karon van a sor.

** (Magyar ösztöndijak a holland egyeteme-
ken.) Régibb időkben, még a múlt században is,
sok magyar ifjú látogatta a holland egyetemeket,
s közülök igen sokan ösztöndijakban is részesül-
tek ; de a f'ranczia forradalom alatt e segélypén-
zek elenyésztek, s ma már nem lehet többé sor-
sukat kideríteni. 1863 őszén több kísérletet tet-
tek, e rég bedugult segélyforrásoknak a mao-yar
ifjak számára ujbol megnyitására; de kielégítő
irott emléket nem találhattak; a dolog már régeb-
ben elenyészett, semhogy ki lehetne most már de-
riteni — ezelőtt kellett volna . . . . Mégis meg-
történt, hogy a derék utrechti theol. tanárok
még azon őszszel a Bernhardinum stipendiumra
felvettek egy harmadik magyart, s a múlt évben
már a magyar ösztöndijasok számát négyre sza-
porították, mindegyiket segélyezve évenkint 600
holland frttal s haza menetelkor 50 h. frt u i-
pénzzel. — A holland nép, mint egy ott járt ha-
zánkfia irja, átalában becsüli a magyart nemes
szabadelvüségeért s meg tudja érteni politikai
törekvéseit, míg a tudományos német nemzet fiai-
ban csekély politikai fejlettséget vesz észre.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
/ (Selyemgubúk beváltása.) A francziaor-

szági utjából nem rég visszatért Thierry Vilmos
selyemtenyésztői:ek értesítése szerint a selyem-
termelésnek Francziaországban ez idén igen si-
lány eredménye volt, minek folytán a selyemgu-
bónak ára tetemesen felszökött. Ezen körülmény
a hazai selyemtermesztmény árára is nagy befo-
lyással volt. Thierry Vilmos ugyanis több fran-
cziaországi selyemkereskedő megbizásából azon
helyzetben volt, hogy Francziaországból vissza
térte után 7340 font selyemgubót, melynek fontja
előbb 2 - 2 ft 50 krral kelt, fontját 4—4 ft 50
krral válthatta be; sőt kész ennekutána is az összes
hazai selyemtermesztményt, feltéve, hogy a gu-
bónak elfojtása szabályszerüleg eszközöltetett,
ugyanazon magas áron beváltani.

f (Egy ujabb találmányra, gépről) tudósitnak
bennünket, melyet egy helybeli kezdő iparosnak,
Horner Jánosnak — helybeli kereskedő Kerstin-
ger György feladványa folytán — sikerült szer-
keszteni. A gép bokor- és fejeskáposzta, vagy
tök és répa aprítására szolgál s leginkább nagy
gazdaságoknál alkalmazható, hol nagy tömegek
kerülnek fogyasztásra. így e gép 3000 fejből álló,
nagy mennyiségű terményt, mi 60 — 70 mázsa, a
legszebben és kielégítőbben felaprit egy nap alatt
Találmányára az illető szabadalmat kérni szán-
dékozik.

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

szeti, törvény- és történettudományi osztályainak
jul. 24-dikén tartott ülésében Urházy György lev.
tag tartotta székfoglalóját, értekezvén „a jelen-
kori szabadságról, tekintettel a magyar alkot-
mányra". Értekező a szabadság átalános értelme-
zése után a magyar alkotmányra térvén át,
szemlét tart a századok történetei fölött, a vér-
szerződéstől a 48-diki óriási lépésekig, melyekkel
a legelőrehaladottabb nemzetek társadalmi vív-
mányait utolértük. A vallás- és sajtószabadság, a
hivatalképesség, jobbágyság megszüntetése, mind
megannyi óriási lépés volt előre. — Ezután Kőnek
Sándor „a magyar kir. kúria statistikai működésé-
ről" értekezett. — Majd Toldy Ferencz szólt „a
lebediai kőemlékekről", ama sirszobrokról, melyek
a Don s Prut vidékén, ama tájakon találtatnak,
hol egykor a seythák, chazarok, majd a magyarok
tanyáztak. Annyi bizonyos, hogy e szobrokon lát-
ható alakok a magyarral rokon sajátságodat tün-
tetnek elő. Ilyen ez alakok szakálla, az üstökbe
font haj, a rajtuk levő attila, görbe kard, s a
csizma, e kiválólag magyar viselet. Az említett
alakokon előforduló övcsésze képezte az értekezés
főtárgyát. Ilynemü szobrokat a magyar akadémián
kívül még csak az orosz muzeumok birnak.— Vé-
gül Geguss Dániel a Corpus jurist leforditván,
munkáját a kúria és az akadémia tagjaiból alakí-
tandó bizottmány által kéri megvizsgáltatni. A
kúria kijelenté, hegy tagjainak más hivatásuk le-
vén, ilyennel nem foglalkozhatnak. Az akadémia
is hasonló értelemben nyilatkozott, nem akarván
azt tekintélyével szentesiteni. — A jövő hétfőn
az akadémia a szünnapok előtt utolsó ülését
tartja.

** (A Szent-István-Társulat) f. hó. 20-án
választmányi ülést tartott, melyben a nagygyűlés
napja iránt azt határoztak, hogy annak napját a
társulat elnöke gróf Károlyi István, a bibornok-
primás ő eminentiájával fogja megállapítani s leg-
ott a társulati tagoknak tudtul adni.— Felolvasta-
tott néhai Kiss Sándor végrendelete, melyben
örökösödő unokájának, a kiskorú Zsigray Alojzia
grófnőnek kis korában történhető halála esetére,
csőzi birtokát a Szt.-István-Társulatnak hagyo-
mányozza. Végre Girk György pécsi püspök 50
frtyi hagyományt küldött be a társulatnak.

** (A debreczeni gazdasági tanintézet) életbe-
léptetésére vonatkozólag Ö Felsége elrendelte,
hogy e tanintézet építési és fölszerelési költsé-
geire a budai várépítési alapból 138,000 ft. adas-
sék a magy. kir. helytartótanács rendelkezésére,
s hogy a folyó kiadások egyelőre az országos
alapból évenkint 9000 forinttal fedeztessenek, &
végül, hogy vagyontalan tanulók számára éven-
kint 4 alapítvány külön-külcn 200 fttal, 4 pedig
50 forinttal a magyar országos müyelési alapból
rendszeresittessék. — Ő Felsége legfelsőbb kivá-
nata szerint a felső-magyarországi harmadik gaz-
dasági tanintézet létrehozására vonatkozó javas-
latok is mielőbb fölterjesztendők.

** (A pesti tűzoltó egylet,) melynek élén gr.
Széchenyi Ödön áll, ismét fólterjeszté alapszabá-
lyait, melyek a helytartótanácstól a városi tanács-
hoz küldettek4le véleményadás végett, s igy az egy-
letnek mielőbbi megalakulhatása remélhető.

Közlekedés.
y* (A kassa-oderbergi vasút) megnyerte a

bécsi felsőház helybenhagyását is, Felső-Magyar-
ország nagy hasznára és örömére.

f (Kéjvonatok.) Aradról a jövő hó közepén
kéjvonat jön Pestre, mely utasait az országos
zenészeti és sz. István ünnepre hozza föl. Ilyen
kéjvonatok az ország többi részéből is fognak
Pestre jönni az emiitett ünnepélyekre.

Balesetek, elemi csapások.
** (Elgázolt ember.) Limburszky, ismert pesti

építészt a városház sarkán egy sebesen vágtatd
fogat eltapodta, s rajta oly sérülést ejtett, hogy
élete veszedelemben forog. A vigyázatlan kocsist
azonnal letaií őzt attak.

** (Leégett város.) Somorja város e hó 21-én
majdnem egészen a lángok martaléka lett. Dél-
után 3 — 4 órakor a középgoron tűz támadván, a
nagy szél széthordta az égő sziporkákat és rövid
idő alatt száznegyven ház volt lángban, ö t em-
berélet is a tűz áldozatául esett. A kath. templo-
mot 8 a vele öszszeköttetésben levő klastromi
épületet szerencsére meg lehetett menteni, de a
plébánia gazdasági épületei elhamvadtak. Hasonló
sors érte a városi öregápoldát, az ev. lelkész lakot,
a városházat s a legszebb épületeket. A kár igen
tetemes s e pillanatban még fel sem számitható.

** (Elsülyedt hajó.) A Dráva-folyón ismét
nagy szerencsétlenség történt. A Borján puszta
mellett ugyanis közelebb egy 2600 mérő kétsze-
ressel, 400 mérő kukoriczával és 120 akó borral
megrakott hajó, fatuskóba ütődvén, átlyukaszta-
tott 8 elsülyedt. Ez által Kremsier barcsi keres-
kedő, mint a szállítmány tulajdonosa, 14,000
forinttal károsodott. Csak 300 mérő gabona s a bor
volt megmenthető.

m újság?
** (Elfogadások afötárnoknál.) Báró Sennyey

Pál főtárnokmester egyelőre naponkint déli 12
órától ,3 óráig fogadja a látogatókat, s azokat, a
kik nála külön kihallgatásra jelentkeznek.

** (A nemzeti színházban) az előadásokat
augusztus elsején Dopplernek „Ilka" operájával
szándékoznak megkezdeni.

•* (Liszt Ferencz szállása Pesten) a ferenczi
szerzeteseknél lesz, a hol öt szobából álló lakást
szereltek föl a művész abbé számára, s azt zongo-
rával és harmoniumínal látták el. — Liszt megér-
kezését a jövő hó elejére várják.

** (A városi vigadó termeiben) nem kevesebb
mint 33 féle bajt és hiányt vettek észre, melyek
kijavításra várnak. A tanács elhatározta, hogy e
hiányokon segittet.

** (A népbankok) üdvös eszméje vidéki vá-
rosainkban majd mindenütt viszhangra talált. így
legújabban Nagy-Váradon és Esztergomban tet-
tek lépéseket, hogy ott is népbankokat állithassa-
nak föl, s az aradiaktól kérték el az alap-
szabályokat.
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Melléklet a Yasárnapi Djság 81-ik számához 1865.
** (Országos dalárközgyülés.) Az augusztusi ]

zeneünnepélyen, mint tudjuk, a hazai dalárdák is
naoy számmal lesznek képviselve. Ez alkalmat
fölhasználva a pest-budai dalárda, egy második
országos dalárközgyülés rendezését óhajtja, s
azon megkereséssel fordul a hazai dalárdákhoz,
hogy küldötteiket az ügyet előmozdító lényeges
indítványok és közlések megtevésére, különösen
pedig az 1866-diki országos dalárünnepély hol és
mikénti megtartása felől utasításokkal ellátni szi-
veskedjenek.

** (Két leendő millionárius), de most még csak
szegény házaló zsidófiu egy alföldi faluban — a
mint nekünk irják — egy ottani birtokos úrhoz
egyszerre tértek be áruikkal azok eladása végett.
A tréfás ur kérdésére, hogy melyiknek van több
pénze? abba fogadtak, hogy a ki többet tud elő-
mutatni, elnyeri a másikét. Versenyezve hozzá is
fogtak a pénzolvasáshoz, míg nagy nehezen az
e"TÍk 2 krajczárral többet tudott kiszoritani s a
másiknak 1 ft. 90 krját zsebre tette. A vesHesfél
sirva kérte társát, hogy keresményét adná vissza,
de annak szive kemény maradt. A vesztes a bíró
uram elé vitte az ügye% de az, nem tudni miféle
paragraphus nyomán, ugy osztotta ki az igazsá-
got, hogy mindkét czivódóra nyolezat vágatott
Most azonban bíró uramnak gyűlt meg a baja,
mert a kis kereskedők sehogy sem voltak meg-
elégedve a szigorú ítélettel, s fölebbezéssel fe-
nyegetőztek. A biró az egyiknek a nyolez bot-
ütésért nyolez forintot nyomott a markába s ez
csakugyan csendesitőleg hatott, de a másik nem
vette tréfára a dolgot, s minden pénzigéret da-
czára sem tágítva, a megyei főszolgabíróhoz fo-
lyamodott s czélját el is érte, mert a pogány
falusi birót hivatalából elmozdították.

** (Magyar szinielöadás Bukarestben.) Koos
Ferencz, a bukaresti magyar egyház derék lelké-
sze, egy vigjátékot irt „Miért marad el a magyar
országgyűlés?" czimmel, s azt Bukarestben mű-
kedvelő növendékek által előadatta. Ez az első
színmű, melyet Oláhországban született magyarok
előadtak. Az előadásra roppant néptömeg gyűlt
össze s oly tetszéssel fogadták, hogy ismételni
kellett. E siker által bátorítva, 2 aranyat küldött
Kolozsvárra, mint pályadijat hasonló rövid szín-
műre. A jutalomhoz mások is szá'-dékozní>k já-
rulni s igy megnagyobbítva nemsokára kitűzik.
Ha sikere lesz, Koos még 4 aranyat ajánlott föl
egy második pályázatra.

•• (Vidéki színészet.) Máté-Szálkáról irják,
hogy ott Kétszeri József színtársulatát szép párt-
fogásban részesiti a közönség; a társulat uj és
régibb darabokat vegyesen hoz szinre, elég össze-
vágó előadásokkal. A jobb tagok : Kétszeri Emília
és Nina, Bekeiné s a fiatal Szatmáry.

** (Rendkívüli szaporaság.) Nagy-Kikindán
a múlt hetekben, ugyanegy időben éa utczában
hat para3ztnő ikreket szült, egy pedig hármas
szülötteket hozott a világra. A mint irják, mind
az anyák, mint a 15 uj világpolgár, a legjobban
érzik magukat.

** (Zárda-rablók.) Újvidékről e hó 21-diké-
ről jelentik, hogy múlt vasárnap éjjeli 11 órakor
a Kovilj klastromba öt rabló tört, bezúzták az
ajtókat s az árchimandritát fején súlyosan, de
szerencsére nem életveszélyesen megsebesítvén,
1100 irtot s több más értékes holmit raboltak el.

•* (Gyilkosság könnyelműségből.) Gálszécsen
egy oda való borbély két fia, mig az apa és anya
távol volt a háztól, játszás közben megpillantván a
falon függő puskát, azt az idősebb onnan levette,
8 gyutacs nem lévén rajta, a közeli boltból hozott
2 krajczárért;!ekkor rá tette a puskára, s a fiatalabb
testvérét czélba vevén, minthogy ez félelmében
megszaladt, utána lőtt, s fejét keresztüllőtte.

** (Tolvajlás a templomban.) A napokban
egy csehországi sz-ármazásu csipkeárusnő Pesten
a terézvárosi templomba ment imádkozni, magá-
val vivén az épen nála levő dobozt is, melyben
750 forint áru csipke volt, s fejét lehajtva a szék
előtti támolyra, a nagy hőségben elaludt. Midőn
fölébredt, az oldala mellé helyezett dobozt nem
találta sehol. Ellopták, s a tettest máig sem sike-
rült fölfedezni.

** (Pest város fölmérése.) Pest város terüle-
tének háromszögelése tárgyában pályázat volt
hirdetve. Összesen 11 ajánlat érkezett be, melyek
közül, legkedvezőbbnek Halácsy Miklós és Sán-
dor ajánlatát találták. Halácsi az összes mun-
káért 40,303 ft. 80 krajczárt kivan, s az egészszel
öt év alatt készülne el.

** (Buzgalom az iskolaügy körül.) Magyar-
Lápos erdélyi községből értesítenek bennünket,
hogy az iskola épittető bizottmány, Biró Sándor
egyházi főgondnok vezetése alatt, e hó 16 dikán,
az ottani ev. ref. iskola javára ének és szavalattal
összekötött tánczvigalmat rendezett a szomszéd
sztojkai fürdőben. A reggeli isteni tisztelet után
szép számú közönség indult ki Sztojkára, hová a
láposi fuvarosnép, a czél iránti tekintetből, ingyen
szállította ki a vendégeket. Este 6 órakor kezdő-
dött meg az előadás, melyben a deési dalegylet
énekén kivül többen szavaltak. Az előadások tet-
széssel találkoztak s ezek bevégeztével fesztelen
tánczmulatság vette kezdetét, melyben szintén
sokan vettek részt, de legjobban mulatott a jó-
kedvű fiatalság. A táncz, a legkisebb rendzava-
rás nélkül, reggelig tartott, a tordai 14 tagból
álló zenekar dalai mellett, mely ingyen muzsikált.
De legérdekesebb az eredmény, mely által a jóté-
kony czél gazdagodott. A meghívó és belépti je-
gyeket Pataki Dániel e vidéki főgondnok^ saját
költségén nyomatta. A táncztermet és helyisége-
ket Vojth János haszonbérlő és Géth Károly ven-
déglős átengedték ingyen. Többen az 1 ft belépti
dij helyett 2 — 5 ftot is fizettek, mintegy Kerekes
nevű polgár, örvendve, hogy neki a jó isten mó-
dot adott. Igy a bevétel a tánczvigalomból 150 frt
volt, a kiadás pedig semmi. — Adja az ég, hogy
iskoláink hazánk minden vidéken ily buzgó pár-
tolásban részesüljenek.

Nemzeti színház.
Július 1-től jul. 31 ig, a 8zinházi szünidő

miatt, a színház zárva van.

Szerkesztői mondanivaló.
7787. Sz. k. Pest város tek. tiszti ügyészségének.

Nagybecsii felszólítása következtében s a sajtó rendsza-
bály idézett czikkei értelmében mindkét lapunkat (V. U.
és P. U.) kiadó hivatalunk jul. 1-je óta rendesen küldi,
minélfogva az ujabb felhivás előttünk némileg rejtélyes.
A hozzánk küldött levél czitnezésére nézve egyébiránt
egész tisítelettel meg kell jegyeznünk, hogy 12 év óta
fennálló lapjaink egyikét sem szerkesztette soha .,Ballagi
Mór", s ki nem adta soha ,,Engel é3 Mandelló." Bátorko-
dunk erre nézve esetről esetre a lapjaink egyes számainak
utolsó lapján olvasható aláírásra utalni.

778S. Feneion: Telemakja. Azon urat, ki a „V. U."
ez évi 30 száma hirdetései között „Feneion Telemakjának
régi magyar kiadását'1 kereste, értesíthetjük, hogy a felhí-
vásnak kívánt eredménye lett. Egy ur, kinek e könyv birto-
kában van, levélben tudatja velünk, hogy azt 4—5 forintért
eladni kész. Bővebb utasítással szolgálhatunk. Az illető
könyv czimét ide írjuk, mert meglehet, hogy az más iro-
dalombarátot is érdekelhet A könyv czime a követkeiő:

„Telemakus bujdosásdnak történetei. Mellyeket fran-
czia nyelven irt Feneloni Saligniák Ferenoz Kameraki ér-
sek. Magyarra fordított Hallerkbi üdvözült méltóságos
gróff ur Haller László Tekéntetes Nemes Máramaros vár-
megyének Föispánnya. Most pedig Magyar Hazánk Feő,
közép és alacson Randeinek örömére, kedves és bölcs
mulatságára, dicséretes költségével kinyomtattatott Mél-
tóságos Főtisztelendő Gróff ur Szálai Barkr'oá Ferencz

Egri püspök ő exczellencziája. Kassán az akadémiai betűk-
kel. M DCC.LV esztendőben." Az ajánló levél és a munka
„summája" XXII lap, a szöveg 363 lap, 4-rétben. A könyv
kötetlen, de egy betű hiánya sincs.

7789. Béla. Cz. I. A gomborka termesztést illető rész-
letes tudósításokat, a kérdésekre adandó válaszokat magán
utón lehetne az illetőknek legkönnyebben tudtára adni;
v a g y P ed'g egy szak'apban, például a „Falusi Gazdá"-ban
vagy „Kerti gazdaságban" bővebben elmondani. Lapunk-
ban az ily részletekre nem akad elég hely. — A „gazda-
tiszti ápolda'1 ügyét az orsz. m. gazd. egyesület figyelmé-
be kellene ajánlani.

7790. Dolha. Sz. R. Az ajánlott fényképekből legfö-
lebb két darabot kérnénJK, azok közül, melyek legszebbek
vagy melyek leírása legérd kesébb. A nagyságot tájké-
peink rendes alakja határozza meg. A díj jutányosságát
reméljük. Az ígért leírásokat kérjük. Többi között a
huszti görög kath. uj templom leírását szeretnők. Rajza
megvan.

7791. Szigetelő életvezetés. Ne ijesztgessük az em-
bereket időnap előtt.

7792. Kolozsvár. Z. 1. Vettük és adjuk.
7793. Távozáskor Hozzá. Másutt (p. o. divatlapban)

tán megállhatnának. Nekünk nem valók.
7794. Arad. O. G. A czíkket az illető régiség búvár

úrral közölni fogjuk a ki bizonyosan válasz nélkül nem is
fogja hagyni, ha érdemesnek találja. Mi nagy tévedéseket
látunk benne.

7795. Kórógy. K. I. Annak idejében ama versek is
megérkeztek, de azóta annyi sok mással együtt, már az
örök álmot aluszszák Ujabbat kérünk, ha van; ha nincs
az se baj.

7796. N.-Vúrad. ü. A „nyilttéri" felszólítás oly han-
gon van írva, melyet se nem éi tünk,se nem helyeselhetünk.

7797. Tiszal'öldvár. V. Sz. S. Régen volt már az; nem
lehet most már ama kép emlékét fölmelegiteni, újra pedig
nem adhatjuk.

SAKKJÁTÉK.
291-ik sz. f. — Brauné Róberttől.

(Átvéve a „Berlini Sakk-ujság" legutóbbi számából.)

Sötét.

ga b o d e f
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

286-dik számú feladvány megfejtése.
(Healey Franktól Londonban.)

Világos. Sdtét.
1. Be8 -e2 . . . . . . " . Kh5-g4
2. Ba6-g6f K-tetsz. sz.
8. H—rmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Miskolczon: Czenthe József -Pozsonyban: Csery Gá-
bor. — T.-Polgáron : Liszauer József. — Pesten ; Cselkó
György. — A pesti sakk-kör.

g£*T Melléklet: „Bojtorján" czimü heti-
1 lap mutatványszáma.

Hónapi-«3
hetinap

30
31

1
2
3
4
5

Ju
Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
Szomb.

H
Katholikns és Protestáns

naptár
Hús—Augusztus
A 8 Abdon A 1 Judit
L. Ignácz
Vasas sz. Péter
Portiuneula
István feltalál.
Domokos rem.

Ignácz
Gertrud
Gusztáv
Lídia
Domokos

Havi Bold. Assz. Ozvald

E T l - N A P T Á
Gördít-orosz

naptár
Július (ó)

18 C 8 Sisoas
,19
9,0
21
9,1
23
24

Holdfényvaltozasok

Makrin
Illés
Sim. Jud.
Mária Magd.
Trophim
Krisztina
® Holdtölte

Izraeliták
naptára

Ab.Rosch.
7 Eszter
8
9Böjt,Tpl.

10 [elég.
11
12 Judita
13Sab.Nah.

R.
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15
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14
14
14
14
14
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4
4
4
4
4
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8
9
9
9
9
9
9
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3
7
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32
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81
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23
13
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*
0
0
1
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TARTALOM.
Báró Sennyey Pál (arezkép). — Egyszerű kis falusi

ház Dalmady Gyb'zö. — Pozsony múltja és jelene. — A
Tisza partján. (Látkép a hazai népéletból). — Rabszolgai
mulatság (képpel). — A perui népek sajátságai (képpel).
— A budai vízivárosi plébánia-templom.— A rovarok éle-
téből (ábrával). — Észrev, telek a földhaszonbérlet körül.
Egyveleg. — Tárház. Vasárnapi beszélgetés.— Irodalom és
művészet. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, keres-
kedés. — Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Bal-
esetek, elemi csapások. — Mi újság? — Nemreti színház.
— Szerkesztői mondanivaló.— Sakkjáték. — Heti naptár.

F«lelös szerkesztő Pákh Albert. (Lak. m»gyar-utoza 1. «•)

il
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H I R D E T É S E K .

RÖSER MIKLÓS
kereskedelmi tan- és nevelőintézete

Pesten, belváros, országúton 4-dik szám alatt saját házában.
Kereskedelmi iskolám négy osztályból áll, t i. két előkészítő osztályból,

melyben a növendékek átalános képzettséget nyernek, és két (ulnjdoiiképi kereske-
delmi osztályból, melyben a tanítványok különösen és tüzetesen a kereskedelmi
pályára képeztetnek ki.

Az intézet tantárgyai, s pedig:
I. Az átalános műveltséget előmozdító tárgyak :

1. Vallástan. 2. Nyelvek, u. m : a) német, b) magyar, c) franczia, d) olasz és e)
angol nyelv. 8. írás: a) német és b) latin irá». 4. Számtan, és pedig folytonos ügyelettel
a fVjbeli számolásra: a) számjegyekkeli számvetés, és b) betüszámtan. 5. Földrajz és
történelem. 6. Természettudományok : a) természetrajz, b) természettan. 7) Rajzolás :
a) szabad kézzeli és mértani rajz. 8. Testgyakorlat: aj úszás és b) táncz által. í

II. Gyakorlati vagy az elsajátított átalános műveltség alapján előadott alkalma-
zott tantárgyak:

1. Kereskedelmi tudomány, az összes kereskedelmi tudományi szakok encyclo-
paedíai ismertetése. 2. Kereskedelmi irály tan és levelezés. 3. Kereskedelmi számtan, j
•i. Könyvvitel az egyszerű és kettős módszer szerint; ide csatlakoznak az irodai gyakor- i
latok is. 5. Váltó. 6 Kereskedelmi jog. 7. Vám- és egyedáruságisme. 8. Nemzetgazdászat.
9. Mütan. 10. Gépisme. 11. Áruisme. Magánjog.

Nevelőintézetembe oly növendékek vétetnek föl, kik teljesen gondviselésemre
bízatnak. A nőveldei dij egy iskolni évre 472 ft. 50 kr. o. é. Az iskolai év kezdődik
o k t ó b e r 1-én s végződik augusztus végén.

Bővebb értesítésül az intézet programmjával mindig szívesen szolgálok.
Röser Miklós,

1211 (2—6) tulajdonos s igazgató.

Rendkívüli előfizetés
a

Politikai Újdonságok
czimu

két és öt havi folyamára.
Nagy napok előestéjén állunk s fontos események bekövetkezését varhat-

jak. Minden nap uj meg uj hireket hoz ar eddigi politikai rendszer megváltozásáról, s
azon uj és czélszerü tervekről, melyeket a kormányra legújabban meghívott férfiak a

Mindenféle
nagy választás-

LECHHER
órás jó hirnevtt

1808-dik év

ÓRA-RAKTÁRÁBAN
Pesten, váczi-uteza 5-ik szám alatt.

Ára a legjutányosb óráknak I évi jótállás mellett.

legrégibb, már
óta fennálló

Ezüst benger-órak, hat kőre, 11—12—
13-14 ft.

Ezüst horgony-órák, lő kőre, 16 — 18 —
20 ft.

Ezüst horgony-órák, dupla tokkal, 15
kőre, 20—22-25 ft.

Arany horgony-órák, 15 kőre, 40—45 —
50 ft.

Arany horgony-órak, dupla tokkal, 15
kőre, 60—65—70—80—90—100 ft. utazó-órak folyvást készletben vannak.

Régi órák becserélésre elfogadtatnak és javítások a legpontosabban
teljesittetnek.

Arany női órák, tíz köre, 80—85-40—
50 ft.

8 napig járó inga-órák, 18—19—23 ft.
14 napig járó legújabb franczia bronz

utó-órák, uveg-boritékkal, 82—35—
45 -50 ft.

Ébresztő, egyszersmind mint óra használ-
ható, bronzkalappal és szabályozva 9 ft.

Legújabb franczia márvány-, ónix- és

f Vidéki megbízások az előre beküldött összeg vagy postai utánvét mellett
a leggyorsabban eszközöltetnek. 1067 (4 6)

uj
birodalom éi hazánk ügyeinek rendezésére, életbeléptéim szándékoznak.

Hazánk sorsa végre komoly fordulópontra jutott. Mindnyájan hiszszük és
reméljük, hogy Magyarország jogos igényei s buzgó óhajtásai most már nem csak az
idők tanúsága által igazolva lesznek, hanem fent és alant őszinte, hatalmas és okos
védőkre is fognak találni.

Kit ne érdekelnének ezen politikai mozgalmak? s ki ne óhajtana minden
erre vonatkozó bírt tiszta forrásból, nem holmi utczai pletykákból s haszontalan mende-
mondákból meríteni ?

Arra valók a hírlapok, hogy minden afféle közérdekű eseményt neevak rögtön
elmondják a nagy közönségnek, hanem azok értelmét és jelentőségét még m>*g is
magyarázzák olvasóiknak.

Majdnem 12 év óta ezt teszi a „Vasárnapi Újság" testvérlapia, az átalánosan |
ismeretes és legelterjedtebb pesti hirlap, a „Politikai Újdonságok", mely minden \
szerdán sok ezer példányban küldetik szét a haza egyes részeibe, s útját megtalálja mind
a fényes uri házakba, mind a szegény ember kunyhójába, szóval, mind a?on helyekre, a
hol tiszta érzésű magyar emberek laknak, s a hol kedves hazánk és a nagy világ esemé-
nyeivel, változásaival foglalkozni szeretnek.

Az országgyűlés összehívását illető s egyéb közérdekű rendeletek kiad.isát
naponkint varjuk. Közönségünk türelmetlenül várja a jó híreket. S több oldalról
kaptunk felhívást, hogy miután a „Politikai Újdonságok" múlt hónapi számai már
teljesen elfogytak: nem volna-e kedvünk, ezúttal rendkivüli uj előfizetést megindítani
lapunkra?

E felhívásnak örömest engedve, ezennel kijelentjük, hogy a Politikai
Újdonságokra

két külön előfizetést nyitunk,
úgymint: :

Két hónapra (vagyis augusztus-szeptemberre) . . 1 ftjával.
Öt hónapra (vagyis augusztustól deczemberig) . . 2 ft. 50 krval.

U ^ " Minden elrtlizető kéretik, hogy nevét, Inknsát s az utolsó posta helyét
pontosan kiírja s a pénzt az alulírott kiadó-liivnlaluoz bei mentesen bekiildje.

fí£3£" Minden tiz előfizető után egy tiszteletpéldány jár. "^JJ
Pest, július 20-án 1865.

- Hcckennst Gusztáv, Pákh Albert,
kiadó. szerkesztő.

A Folitihai Újdonságok kiadó-hivatala
(1—6) (Pest, egyetem-uteza 4-dik szám).

Pesti biztosító-intézet.
Alaptöke: három millió o. é. forint.

A fentnevezett biztositó-intézet alólirt főűgynöksége biztosításokat
eszközöl:

a) tűzkárok ellen lakházakra, gyárakra, bútorokra és mezei
terineszliuényekböl álló készletekre, valamint

bázbérbeni veszteség ellen is;
b) szárazon és vízen szállított javakat érhető elemi károk ellen;
c) jégkárok ellen, mindennemű füldfermesztményekre nézve.
Az életbiztosítási üzlet később fog megkezdetni.
A biztosítási feltételek lehetőleg a közönség előnyére vannak össze-

állítva.
Bővebb értesítéssel szolgál, és biztosítási föladmányokat, valamint az

alólirtt fő-, ugy a kerületében létező minden alügynökség elfogad

a, „Pesti biztosító-intézet" pécsi főűgynöksége
i2i8(i-3) Ilartmann Antal.

ÜCsak rövid ideig!!
Családi viszonyok és az üzlet megszüntetése ve'gett rendkivüli leszállított gyári árakon

önkéntes

végképeni kiárulás " * I

TAKÁTSI JÁNOS
„vőlegényhez"

czimzett kereskedésében, férO- és figyerinek-, vászon- és szincs-ingek,
ugy lábravalók, no-, leány- és gyermek ingek, férfl- és nüharisnyák,
valamint egész nászhozományok. — Ruiuburgi- és hollandi vásznak,

asztalneműik, törülközők, kávés-altroszok, ozsonnakendőcskék,

N a g y

raktári helyiségek adandók bérbe.
Az aratás közeledvén, a kereskedést üzö t. ez. közönség a m. t. Akadémia palotája

alatti 227 négyszeg ölet tartalmazó szára/., világos, és a rakparttal két alagút által
összeköttetésben levő raktári helyiségekre figyelmeztetnek. Ezen raktárak vagy egészben
vagy ré-zletenkint egy vagy több évre bérbe adandók. Közelebbi tudósítást nyerhetni
u építési irodában, az Akadémia palotájában l-8ő emelet. 1207 (8—0)

vászon- és batiszt-zsebkendők. 1226 (1—8)

váczi-uteza, Mocsonyi-ház 12-ik sz. alatt.

HAVAS SÁNDOR GÉPGYÁRA.
A t. ez. gaz laközönség figyelmébe ajánlja a helybeli kiállításon kitüntetéssel

jutalmazott saját szerkezetű járgányát (Göppel), mely sebességben az eddigieket három-
szórta fölülmúlja s hozzá még könnyebb járású; ugy szintén éremmel jutalmazott saját
szerkezetű választó-és tisztitó-rostáit, kettős lejtéssel; legkönnyebb járású ekéit, szecska-
vágók, árpazuztík, lóerőre cséplók, s más nemű gazdasági gépek készen kaphatók.

Van készen továbbá egy 12 lóerejü csinos és jó szerkezetű álló gőzgép, * kellá
szükséglettel ellátva, s elvállal malmok czélszerü építését a legjutányosabb árakon.

Pest vácziut 51. szám. 1202(4-6) .
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Az eddig is sok elismerésben részesült és diesérőleg
ismert franczia kosmetikai mosdóvizét, úgynevezett

HERCZEGNO-VIZ,
ajánlja

) illatszer-kereskedése Pesten,
a „Minervához,"

Hogy ezen csodaszert! folyadék legfényesb hathatóságárdl a szépnemnek
lehessen, arra nézve elégséges az, hogy a közönséges mosakodás után a víz ~
felrázassék, s egy darabka szivacs avval megnedvesittetik, s a bőrre egyfor mán r ák.en,Btik
- mely azonban le nem törlendő - s így az arczbőrt a legmagasb kong épségben tartja,
« annak fehérséget, simaságot és gyöngédséget kölcsönöz.

Ezen ajánlásra méltó mosdóviz, többszöri használása által, gyors . meglepő, «k r
várható - mely abban áll: hogy az arczbórról a szeplót, bib.rcséket, ^Pattanásokat
* a sárga foltokat tökéletesen eltávolítja. ^ " l u (á *'

KUGLER ADOLF könyv-, mü- és hangjegy-kereskedésében
Pesten (a Dorottya-utczában) megjelentek:

MEGIFJODASA
a meggyengült ideg-rendszernek,

vagy:
alapos gyógyítása titkos ifjúkori

bűnöknek és kicsapongásoknak.
Irta Dr. RICHÁRD R.

Ára 80 kr. a. é.

A NÖK TITKAI
és betegségei.

Tanulságos könyv anyák s hajadonok
számára,

a havi-tisztulás első beálltáról s a
szépnemnek azok körüli befegsé-

ségeirö! stb.
Dr. ALBRECHT J. F. E. után.

Ára 80 kr. a. é.

A nőkkel való

KÖZLEKEDÉSRŐL

A SERVEK
gyökeres gyógyítása,

vagy:
a sérvek s kidflledo részek orvos-

lasi módja;
oly csalhatlan szer hozzáadásával, mely

által az gyökeresen kigyógyittatik.
Dr. SIEMON után.

Ára 80 kr. a é.

Az ember és neme,
vagy :

f e l v i l á g o s í t á s
a természeti szerelem, természeti czél,
a nemi élvezet kormányzása, a fogamzás,

terhesség és önme ̂ tartás felőL
ALBRECHT F. E. után.

Ára 35 kr. a. é.

1Tanácsadó
ifjak és mindazok számára, kik a nők
kegyét elnyerni és megőrizni óhajtják.

összeszedte
EBERIIARD ÁGOSTOM.

Ára 1 ft. 20 kr.
IW* Vidéki megbízások, habár más könyvárus által hirdetett

munkákra is, általam a legpontosabban s a meghatározott bolti-árakon
eszközöltetnek. 1220(1)

azaz : mikép lehel kitttnö emlékezó-
tehetséget nyerni ?

Nem nyegleségtől ösztönöztotve, ha-
nem a valóságból, tapasztalásból és ma-
gából a józan észből merítve.

Ára 80 krajezár a. é.

Palafcdclező (Sáieferdcckcr)
Székesfehérváron.

A tekintetes városi hatóságtól kinyert engedély folytán megtelepedvén, van sze-
Tencsém értesíteni e környék — ugy a távolabb vidék t. ez. építészeit és épi'tető urasá-
gokat, miszerint a jelenleg czélszerüség, szépség, tartóssá,? tekintetéből oly igen kedvelt
és az eddig szokott c<erop zsindelyhez aránylag igen olcsó s csaknem vele egy áru pala-
kövei (Schiefer) teendő íedelezést angol vagy honi termékből (Marienthalból Pozsony-
•megyében) — a több év ótai összeköttetésem folytán — mindenkor választott jó
terméket szerezhetvén, minden épülethez mint igen előnyöset figyelembe ajánlok:
elvállalok templom és egyéb épület fettelezéseket a lepjutányosnbb árak, ugy gyors és
gondos munkakötelezettség me'lett, mire nézve pártolást és megparancsolásokstt kérve
teljes készséggel.

Drechsel Hermáim,
a déli vaspálya-társulat szerződött palafedelezője.

1221 (2—8) (Lakik Székesfehérvár főváros, Széchényi-utcza 141. sz. a.)

Az első cs. kir. szabad, dunagözhajózási-társasóg.

A személyszállító gőzösök

1865. évi április 19-töl kezdve további rendelkezésig.

A DUNÁN.
Lefelé.

Ltnczről Bécsbe naponkint 8 órakor reggel.
Bécsből (Duna - csatorna) Pozsonyba:

(a helyi-gőzössel) naponkint 5 órakor
délután.

Bécsből Pestre: naponkint 6'/» órakor
reggel.

EsztergombólVácz Pestre: naponkint5%
órakor reggel a helyi-gőzössel és 4 óra
felé délután a bécsi hajóval.

VáczrólPestre: naponkint7'/s órakor reg-
gel és 1 órakor délután a helyi-gőzössel
és 5 óra felé este a bécsi gőzössel.

BogdánybólSz. -Endre és Pestre: napon-
kint 6 órakor röggel.

Pestről Soroksár, Ráezkevr Tassra:
naponkint 3l/j órakor délután.

Pestről Mohácsra: naponkint 6 órakor
reggel.

Pestről Zimonyba : hétfőn, szerdán és
szombaton 6 órakor reggel.

Pestről Orsova, Giurgevo, Galacz- és
Konstantinápolyba: szerdán 6 órakor
reggel.

Zi monyból Orsova, Ginrgevo, Galacz és
Konstantinápolyba: csütörtökön reg-
gel, a pesti személyszállitő-gózös megér-
kezte után. (Orsovánál hajóváltoztatással.)

Ba/.iascliról Orsova, Giurgevo, Galacz és
Konstantinápolyba: csütörtökön dél-
előtt, a pesti vasúti vonat megérkezte után.
(Orsovánál hajóváltoztatással.)

Orsováról Ginrgevo, Galacz és Kon-
stantinápolyba: pénteken délben.

Fölfelé,
Bécsből Linczre: naponkint a Duna-csa-

tornából 6 órakor reggel, Nussdorfrál
7 órakor reggel.

Pozsonyból Bécsbe (a helyi-gőzössel):
naponkint 6 órakor reggel.

Pestről Bécsbe: naponkint 6 órakor este.
Pestről Vácz és Esztergomba: naponkint

4 órakor délután a helyi - gőzössel és 6
órakor este a bécsi hajóval.

Pestről Váczra: naponkint 10 órakor dél-
előtt és 3 y2 órakor délután a helyi-gőzös-
sel és 6 órakor este a bécsi hajóval.

Pestről Sz.-Endre ésBogdányba : napon-
kint 4'/j órakor délután.

Tassról Báczkeve, Soroksár ég Pestre:
naponkint 5 órakor reggel.

Mohácsról Ptwtre: naponkint 8 órakor
este.

Zimonyból Pestre: hétfőn, szerdán és
szombaton 2 órakor reggel.

Baziaschról Pestre: pénteken délfelé.
Orsováról Pestre: pénteken reggel.
Galaczról Orsova, Zimony és Pestre :

hétfőn reggel (hajóváltoztatással Orso-
vánál).

Konstantinápolyból Galacz, Orsova, Zi-
mony és Pestre: csütörtökön 3 órakor
délután. (Orsovánál hajóváltoztatással.)

mohács-pécsi vasúti vonatoka személyszállitó-göziisökmene-
teivel Mohácsról és vissza közvetlen összeköttetésben állanak.

Gyorshajózási összeköttetés
Bécs, Pest, Baziasch, Ginrgevo (Bukarest), Braila,

4*alacz (.lassy), Konstantinápoly és Odessa között.

F. PEZSGŐ-BORKÖVE.
E pezsgő-borkőnek számtalanok által való használata, s azon sikeres jó eredmény,

m e 'yről mindenki tanuskodhatik, ki csak ez egyszerű pezsgő-porokat igénybe vévé,
indított arra, hogy a nagy közönségnek tudomására juttassam, ama buzgó óhajtással,
hogy mindazon szenvedő embertársaimon segíthessek általa, kik akár az aranyér kelle-
metlenbántahnaitól gyötörteinek,akár gyomorgyengeségben,avvagy gyakori csömörben,
gárgaságban, tartós fejfájásban, sérvésben, s mindazon bajokban szenvednek melvek a
gyomor defektusai által idéztetnek elő.

a pezsgő.borkő kiemelendő előnye az, a mi az úgynevezett finnyás-betegekre igen
kedvező: hogy a Szcidlitzi pezsgőknél nagy mértékben kcllemetesebb izttek köny-
nyebben bevehetők és sikeresebb hatásúak! — mely állításról egyébiránt tanúskod-
janak a maga idejében mind azok, kik használandják.

g^-Kaphatók egyedül B.-Uj városon, Debreczen mellett, a „sz. háromsághoz"
czimzett gyógyszertárban. '

6 adagos csomag ára -15 kr., - 18 adagos csomag 80 kr., használati uta-
sítással.

_ _• Mindazon t. ez. gyógyszerész, avvagy kereskedő urak, kik e pezsgőborkó-
porokat bizomanyba yenm kívánjak, tessenek levélben nálam jelentkezni, s részükre
tíz száztólit leengedek készpénz-fizetés mellett. H95 (i -5)

I. Bécsből: vasárnap 6'/» órakor reggel.
Pestről: hétfőn 7 órakor reggel.
Baziaschról: kedden8'/aórakor reggel.

Érkezés: Ginrgevoba: szerdán délben.
„ €ierna\vodára: szerdán este.
„ Konstaniinápolyba: pénteken

reggel.
„ Calai-zia. csütörtökön reggel.

II. Baziaschról szombaton8'/sorakor regg
Érkezés: Ginrgevoba: vasárnap délben.

„ tzcrnawodara: vasárnap este.
„ Konstantinápolyba ; kedden

I. Galaczról: pénteken 10órakor délelőtt.
Konstantinápolyból csütörtökön3óra-

kor délután.
Czernawodaról: pénteken este.
Giurgevoról: szombaton Tórakor regg.

Érkezés: Baziaschra: hétfőn délután.
„ Pestre: szerdán reggel.

II. Gataczról: kedden 10 órakor délelőtt.
Konstantinápolyból: hétfőn 3 órakor

délután.
< zernawodrtrol: kedden este.
Gíurgevóról: szerdán 7 órakor reggel.

Érkezés: Baziaschra: pénteken délután.
reggel.

Galuczra: hétfőn reggel.
Az Odessába való utazás Galaczon át a császári orosz gőzösökkel,
vagy Küstendjén át az osztrák Lloyd gőzöseivel történhetik.

A T I S Z Á N .
Szegedről Zimonyba: szerdán reggel. | Zimonyból Szegedre: vasárnap délben.
V-.NaméuybólTokajba: minden szómba- ! Tokajból Csapra: minden hétfőn és csli-

. . . i törtökön a pesti resrgeli vasutvonat meg-
ton napkeltekor. ; ő r k e z t e n W n

 1
( k ö r ü l b e l ó l g 6rakoT reggel).

Csapról Tokajba: mindenkedden és szóm- {Tokajból V.-lVaméityba: mimlen csütör-
baton 7 órakor reggel. lökön a pesti reggeli vasutvonat megér-

kezte után (köiülbelől 8 órakor reggel).

A SZÁVÁN.
Sziszekről Zimonyba: hétfőn reggel. Zimonyból Sziszekre: csütörtökön 6 óra

reggel.

A szerb-bogznya-part hosszában:
Brcskáról Srhabáczra: kedden délután.
Schabáczról Belgrádra: szerdán reggel.
Belgrádról Orsovára (Baziasch érinté-

sével): csütörtökön reggel.

Belgrádról Schabácz ésBrcskára: hétfőn
reggel.

Orsováról Belgrádra (Baziaseh érinté-
sével) : pénteken reggel.

A személyszállitó-gőzösök megérkezése Pestre:
Bécsből: naponkint 7 óra felé este.
Mohácsról: naponkint 3 óra felé délután.
Zimonyból: vasárnap, kedden, csütörtökön

8 óra felé délután.
Pest, április 14-én 1865.

Az első cs. k. sz. dunügözhajózási-társaság

Orsováról és aDnnafejedelemségekbdl:
vasárnap 8 óra felé délután.

Galaczról (gyorshajőval) : szerdán reggel.

1171 (4-4)

főügyvivősége Magyarországon,*«
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Uj előfizetési fölhívás

MAGYAR SAJTÓ
nagy politikai lapra.

Előfizetési föltételek:
Postán küldve:

3 hóra (Anjsnsfus—Október) . . . i . • 2 ft. 5 0 kr.
6 hóra (1865/66. Aug .-Január ) 5 ft. — kr.

Buda-Pesten házhoz hordntva az előfizetési árak ugyanazok.
A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.

A „Magyar Sajtó44 kiadó-hivatala
(egyetem-utcza 4-ik szám).

Sorsjegyek részletfizetésre;
1 Credit-sorsjegy 8, 10, 12 ft., — 1 Gózhajózási sorsjegy 6,8, 10 ft., — 1 Salm-
aorsjegy 2'/a, 3 ft., — 1 Clary-sorsjegy 2'/«, 3 ft., — 1 Waldstein-sorsjegy 2, 3 ft.

(Havonkint vagy évnegyedenkinti fizetéssel.)

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

okvetlen birtokába jut.
10 Credif-sorsjegyre 20 évnegyedes részletben 10 ft.
10 l86"-i sorsjegyre 20 „ „ 8 ft.
10 1864-i 100 l'tos sj.25 „ „ 6 ft.
20 1864-i 50 ftos sj. 25 „ „ S ft.

25 évoegyedes részletfizetéssel 4 ftjával. • 3Mi
Hogy ha valaki a társaságba belépni akar, az a többi részvevővel mit se törődjön,
8 a részletfizetésen kivül csakis a törvényszabta bélyegdij lefizetésére köteleztetik.

Gőzhajózási sorsjegyre 4 ft. — kr.,
1854-iki „ „ 6 ft. — kr.,
Salm „ „ 2 ft. 50 kr.,
Clary, „ július 80-án, 2 ft. 50 kr, 1 w> Jí
Waldstein, „ július 15-én, 2 ft. — kr ,

10 darab sorsjegy vételénél 10% engedménygztetik. 1225 (1—0)

Gyors «s szilárd f f f l W\ I T T ) 1^ F I / ^ A B l í n k - é s pénzváltóüz-
szolgálat biztosítása • • B̂  J 6 » # i l l l ^ j l l l Y l\ l e t e Pesten. Dorottya-

mellett. 1 I U 1 I f j J L F ü l 1 \M l\9 utcza.háznégyszög3.sz.
Vidéki megrendelések a leglelkiismeretesben eszközöltetnek.

ígérvények j
(Promessen) [

Köszönetnyilvánítás.
Én a pesti biztositó-társulat pécsi föiigynökségérél szöleim idei termését biztosit-

ván, e biztosítás után már másnap, nzaz f. hó 12-én a termés az akkori jégeső által kárt
szenvedett. Daczára hogy a biztosítási kötvény még kezemben nem volt, a pécsi föügy-
nök ur káromat felvetette s megtérítette.

E szilárd gyors és ke'szséges eljárásért ezennel elismerésemet nyilvánítva, jó lélek-
kel ajánlhatom szölógazdáink figyelmébe az érintett pesti biz(ositó-in<ézc(e(, melynek
főügynöke, Hartmann A n t a l ur, a károsodottak érdekét ritka részrehajlatlansággal
karolja fe). miért is köszönetünket megérdemli. — Pécs, 1865. július h<5 16-án.

i2ig (i) lláiill'ay Simon.

Csak 4 forint fizetendő
azok részéről, kik az általunk 20 részvevőre alakított sorsjegytiírsulatbin ré«zt venni
óhajtanak, 20 db. ausztriai sorsjegyre 1 35 forintos badeni sorsjegy hozzáadásával,
melyekre évenkint

3 8 h n z á s e s i k .
25 évnegyedenkinti részletbefizetés után 4 ftjával egy részletjegyre az összes sors-
jegyek a 20 részvevők birtokába jutnak. Bélyegdij e^yszermindenkorra 68 kr.

Ajánljuk továbbá részvény-jegyeinket 20 hitelintézeti sorsjegyre 25 cvnegye-
denkinti részletfizetéssel 8 forintjával. Bélyegdij egyszermindenkorra 1 ft. 30 kr.
10 db. 1860-iki és 10 darab 1864-iki 100 forintos sorsjegyre, 25 évnegyedenkinti
részletfizetéssel 6 ftjával. Bélyegdij egyszerrnindenkona 90 kr. E sorsjegytársu-
latokban egyenkint mindenki beléphet, anélkül, hogy egyik részvevő a másikával
törődnék.

MORGENSTERN A. és TÁRSA
pénzváltó-irodája Pesten, nagj hid-utcza 9. szám alatt.

_ _ Levélbeli megrendelések gyorsan teljesíttetnek; részletes programmok
kívánatra ingyért szolgáltatnak ki. 1224 (1—0)

Marhabetegség és marhavész ellen,
mely a forró nyári-idöben a szarvasmarhák, sertések s még a lovak közt is nagy mérték-
ben dühöng, a KORNEUBUKGI MARHAPOR, mint házi-óvszer a legnagyobb

sikerrel alkalmazható, s valódi minőségben a következő czégek által rendelhető meg :
PESTEN Török József gyógyszerésznél, király-utcza 7. sz., Thalmayer A. cs társa,
Halbauer testvérek, Glatz J., - BUDÁN: az udvari gyógyszertárban, Aradon:
Probst F. J., Tones és Freiberger, — Brassóban: Heszheimer és társa, Gyertyánffy és-
fiai, — Debreczenben: Bignio ,T., Csanak J., — Detlán : Braumüller, — Eperjescu:
Zsembery J., — E«zékrn: Deszáthy J., — Esztergomban: Bierbrauer C. J., —
Fgerben: Tschögl J., — Gyöngyösön: Kocziánovich, — Kassán: Novelly A.,—
Kolozsvárit: Wolf, — Komáromban: Belloni A., Zicgler és fia, — Mohácson: Kögl,
— Nagyvaradon: Janky A., — Nagy-Kanizsán: Feszelhofer és Rosenberg, — Pan>
esovan. Rau^chan és fiai és Gráf,— Pozsonyban: Scherz F., Hackenberger testv.,
Waritsek, Kovác.-* J., — Rozsnyón: Pósch J., — Sopronban: Pachofer L., Müller P.,
Mezey A, — Szckesfehérvártt: Legmann A. L., Kovács P., — Szegeden: A'gner, —
Selmeczcn: Dimák, Zelenka, — Szepesvarailyán: Fest J.B , — Szolnokon: Scheftsik
István, — Sziszeken: Dietrich A , - Temesvárit: Maxer és Saüer A., Bubusnik, —
Trencsénben: Kulka és Weisz, — Váezon: Bodendorfer, — Varazsdon: Halter F. és-

Koterba. — Veszprémben: Láng J. és Tuszkau M. 1151 (4—9)

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

oly értékpapirok, melyeknek összegei földbirtokra első helyen történt betáblázás által biztosítva, s hivatalos
kimutatások szerint két-háromszoros értékű jelzálog állal fedezve vannak.

E jelzálog! biztosítékon kivül kezeskedik még a záloglevelek biztosságaért:

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

az intézet valamennyi adósának, kik egyetemlegesen, egy mindnyájaért és mindnyája egyért, egész ingó és ingatlan
vagyonukkal kezeskednek a záloglevelek birtokosainak az intézet kötelezettségeiért.

A záloglevelek, melyek 31'/. év alatt, félávenkinti nyilvános sorsolás utján teljes névértékök szerint visszafizet-
tetnek, 1000, 500 és 100 ftra szólnak, 5'/» %-kal kamatoztatnak, s a jelenlegi árfolyam szerint évi 7 %-ot jövedelmeznek,
nem számítva bele azon töke-nyereményt, mely a teljes névszerinti értékben visszaváltás folytán a vásárlási ár és a
névérték közötti különbözetnél fogva a vevő javára esik.

Minden záloglevél félévi kamatszelvényekkel van ellátva, melyek évenkint kétszer, és pedig május és november
1-sö napján, minden adólevonás nélkül, váltatnak be, s pedig nemcsak Pesten az intézet pénztaránál, hanem minden
európai börzepiaczon, valamint azon kereskedő-házak által is, melyek a záloglevelek eladásával foglalkoznak.

A záloglevelek legfelsőbb rendelet szerint <•

á r v a p é n z e k , a l a p í t v á n y o k ,
8 egyebek biztosítására is fordíthatók, különösen pedig alkalmasak

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

7% évi jövedelmet és biztos tökenyereményt
nyújtanak.

8 ^ * Az emiitett záloglevelek, a napi-arfolyam szerint, kaphatók PESTEN: Malvienx C. J., Wahrmann és fia
Báron testvérek czimü kereskedő-házaknál; - BÉCSBEN: M. Schnapper, Joliann Rlbarz, L. Epstein uraknál; —
vidéken: a Magyar biztoiitó-társasííg fóiigynökségeinek legnagyobb részénél; bérmentesítve küldött pénzért azonban
posta utján magától az intézettől ; 3 megszerezhetők. 1083 (11—0)

PÁLYÁZAT
tanítói állomásra.

A győri ágost. evang gyülekezet részérőí
a III. és IV-dik elemi osztályú 500 ft. évi
fizetés, 2 öl kemény és 2 öl lágy tiizelő fa,
ugy szabad lakás illetményével egybekötött
tanitói állomásra pályázat hirdettetik. A
megválasztandó köleles leend egyszersmind
a vasárnapi iskolában is külön díjazás mel-
lett tanitani s állomását még folyó évi szep-
tember hó l-sej(in elfoglalni.

A pályázni kívánók felhivatnak, hogy
szakképzettségükről szóló bizonyítványok-
kal ellátott folyamodványaikat legfeljebb
folyó évi augusztus hó 10 kéig alulírotthoz
beküldeni el ne mulaszszák. — Győrött,
július 9-én 1865.

PERLAKY DÁNIEL,
a győri ágost. evang. gyülekezet fel-

ügyelője. 1217 (3—3)

Bérbe adandó

angol gőzcséplök
iránt

szóbeli vagy levél általi megkeresésre érte-
sítést ad

VIDATS ISTVÁN
gépgyára Pesten, két nyul-utcza 8. sz.

1194(2—3)

Zongora.
Egy, még igen keveset átjátszott 7 nyol-

czadfogásu s jó hangzatu szárny-zongora-
eladandó, Kerepesi-ut, Zeilinger-féle házban,
1-só emelet 12. sz. a. ajtd. 1227 (1-3)

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

Tizenkettedik évfolyam.32-ik szám.

Pest, augusztus 6-án 1865.

Előfizetési föltételek 1865-dik évre: a Vasárnapi U>á>r és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

O Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai l'j donságokat illetőleg, 1863. november 1-től kezdve: Egy, négyszer hasábzott p.-tit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba j
háromszor- vagv többszöri igtatásnál csak 7 krba számitutik. - Külföldre nézve kiadó-hivatalunk száraára hirdetme'nyeket elfogad, Hamburg és Altoaában : Haaseustein és Vogler. - M.-Frankrurtban:
Otlo Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos. - és Pesten: a kertész-gazdászati ügynökség is. József-tér, 14 sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

D r . B u g á t P á l .
(1793-1865.)

A nagyszerű hadjáratban, mely a ma-
gyar nyelv uj birodalmának meghódításáért
Kazinczy vezérsége alatt folyt, egy fö dan-
dárt, a természettudományok dandárát azon
férfiú vezette, kinek arczképét ime közöljük:
Bugát Pál. Ama hősök egyike ö, kik nyel-
vünk területéről a betolakodott idegen és
Ízléstelen kifejezések légióit elűzték, s azt
derék magyarokkal népesítették meg.

Bugát működésének java több mint egy
embernyommal mögöttünk van, s részben
ez az oka, hogy a mai nemzedék szinte nem
is tudja már, mi az voltakép, a
mit Bugátnak köszönhet. Régi
bajnok, a kit az uj kor inkább
nevéről ismer, mint tetteiről. —
Egyike a Magyar Akadémia ős
tagjainak, kik közül jelenleg már
csak hárman vannak életben,
Bitnicz, Gebhardt és Toldy.

Bugát 1793-ban april 19-kén
Gyöngyösön született. Az orvosi
tudományokat a pesti egyetemen
elvégezvén, 1818-ban tudorrá
lett. Már a következő évben ta-
nársegédképen működött, 1822-
ben pedig az orvosi kar tagjául
vétetett föl. A következő két év
alatt, 1823-ban és 1824-ben, há-
rom felföldi városunkban, Baka-
bányán, Selmeczen és Bélabányán
— mindenütt csak néhány hóna-
pig— főorvoskodott, s még 1824-
ben visszakerült Pestre, hogy azt
többé el se hagyja. Az 1824/5-iki
tanév elején ugyanis az orvosi
egyetem egyik tanárává nevez-
tetvén ki, megnyílt előtte a tér,
helynek mivelését élete fölada-
tául tűzte ki. E föladat nem volt
csekélyebb, mint meghonosítani
a magy a r nyelvet az orvosi és
átalában a természeti tudomá-
nyokban, meghonosítani azt a
tudomány csarnokaiban is, először neveze-
tesen a magyar egyetemnél. E nagy fölada-
tot Bugát fényesen meg is oldotta.

Számos idegen tankönyvet ültetett át
a magyar irodalomba, 1831-ben megin-
dította, Toldyval, s folytatta később Flór-
ral, az első magyar orvosi folyóiratot, az
Orvosi Tárt; 1833-ban, ugyancsak Toldy-

val, orvosi szókönyvet adott ki, résztvett
az akadémiai Zsebszótár szerkesztésében.
1843-ban pedig fő munkáját, a Természettu-
dományi Szóhalmazt bocsátotta közre.

A természettudományok mivelését elő-
mozdítandó az egyetemen és akadémián ki-
vül is — mely utóbbinak fölállása óta rendes
tagja volt — külön társulatot indítványo-
zott, mely mint Magyar Kir. Természettudo-
mányi Társulat csakugyan megalakult s
máig is virágzik. E társulatnak Bugát több
izben, az utóbbi évek alatt is, elnöke volt.

Dr. Bugát Pál. — (Schrecker fényképe után.)

Mivel 1849-ben az ország főorvosi hiva-
talát elvállalta, 1850-ben elvesztette tanári
állomását, s ezóta, magánzóul, visszavonulva,
csak kedvencz foglalkozásának, a magyar
műnyelv mivelésének élt mind haláláig,
mely f. évi jul. 9-dikén, élete 73-dik évében
következett be.

Másnap Toldy Ferencz az Akadémiában

emlékbeszédet tartott fölötte, példákkal
mutogatva, mily rendszeresen, mily szeren-
csével s mily nagy mérvekben alkotta meg
Bugát természettudományi műnyelvünket.
Az alapfogalmak megjegyzésére elvont gyö-
köket válogatott ki csodálatos tapintattal
mind az avult és tájbeli, mind a közönsége-
sen divó szókincsből; ezekből származékokat
alkotott ritkább képzőink (acs, ecs, am, em,
any, eny, or, b'r, asz, esz, stb.J segedelmével:
így támadtak oly rövid és bánhatós műszó-
ink, melyeket könnyen lehetett akár össze-

tétel utján más szókkal egybe-
forrasztani, akár közönséges kép-
zőkkel igékké s mellékszókká
módosítani. A láz és lob (hideg-
lelés és gyuladás helyett), lobláz
(gyuladásos hideglelés helyett),
izom (inashus helyett), mirigy
(ikráshus helyett}, ideg és dúcz,
szalag és sejt, ütér és viszér,
gátőr és rekesz, csip és agy, stb.
stb. mind őneki köszönhető mű-

% szavaink. Mily csinosan és sza-
batosan pótolja például a 11 tagú

ígj^ musculus sternothyreoideust, a 4
í S ^ 5 * tagú mellszakizom, a 13 tagú

musculus sternocleidomastoideust,
* az 5 tagú mellkulcs-csecsizom!

De a tudományból a közé-
letbe is átment számtalan mű-
szava Bugátnak; és midőn ma
valamely szerelmes kisasszony
szive hajlamát emlegeti, vagy a
közkatona rohamról beszél, vagy
a szolgáló jó étvágyat kivan, már
nem is tudják, hogy mindezen
eszméket magyarul Bugát fogal-

•'•% mázta nekik.
-.•ff:-. Szerencséje s könnyüsége a

; ' szóalkotásban Bugátot tulságokra
is ragadta, gyakran vakmerőén
bánt a nyelvvel, gyakran tulment
a szükségesen, s különösen a Szó-

csintan (a mi alatt ő a szócsinálás tanát érti)
sok gúnyt és megtámadást zúdított ellene.
De tévedései nem csökkentik valódi érdemét,
az pedig elég nagy arra nézve, hogy a nem-
zet mellette felejtse el tévedéseit, ö volt az
első, ki tudományos műnyelvünket rendsze-
resen fejlesztette, számára bánhatós és mó-
dosítható, rövid és szabatos műszókat alko


