
416

A marhavész s marhabetegségek ellen mint óvszer ajánltatik a

KOEt\i:i IKI lt<<l MARHAPOR
lovak, szarvasmarhák és juhok számára,

az ausztriai császárság, Porosz- és Szász királyságok által engedményezve, kitüntetve a londoni 1862-iki,
párisi, müncheni és bécsi érmekkel, ő felsége az angol királynő, valamint ő felsége a porosz király főudvarmesteri
hivatala részéről a készitő irányában történt leghizelgőbb elismerési iratok szerint — a legkitünőbb eredménynyel

használtatik, s hathatósnak bizonyulván be különösen:
m « m T « l r f i » » l « m ' r 'gy6s és torok fáj il almák eseteiben s
l ^ i O V c l l t l l f l l • bélgorcs ellen, s különösen hogy a lovak

jó testben, teljes erőben s vidámságban ienntartassanak.
Y l l l w k l t l l *\\ * a m^jm (ítely eltávolítására, a rothadás s

J U H O I k l I c l l • aZ aítest minden fájdalmainál, hol tét-
lenség szolgál alapul.

i ; henek felfúvódásánál,
kevés vagy rosz tej-adásánál, melynek minősége a marhapor
használata által szembetünöleg megjavul,— tüdöfájdalmaknál,
a borjuzás alatt annak használata megmérhetlen előnynyel jár.
gyenge borjuknak beadván, azok szemlátomást gyarapodnak,

Haszonbéri hirdetmény.
Békésmegyében kebelezett Körös-Ladánjr

községéhez fél órai távolságra fekvő Vermesi
puszta, —mely 1250 holdra terjed — 2 nagy
birkaistálló és 1 lakházzal együtt több évre
haszonbérbe bdatik 1865. év szept. 29-től
kezdve. — A feltételek Körös-Ladányban
székelő Farkas Gábor Ügyvédnél megtud-
hatók. — Körös-Ladány, julius 11-én 1865.

1215 (3—3)

Titkos

BETEGSÉGEK,
ujonnan keletkezettek

8 nap alatt
minőségre nézve

48 óra alatt
meggy ógyittat nak

dr. Fax J.
23 év óta fenálló rendelési intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságá-

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

Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leg-
gyorsabban eszközöltetnek.

Lakása: Király-utcza, 24. sz. a. I-ső
emelet 1193 (4—12)

Továbbá:

Virággyanta (Blütheiiharz)
a házi-állatok terméketlensége ellen.

Valódi minőségben kapható:
• Török J. gyógyszertárában, király-utcza 7-ik szám alatt, — Thalmayer és társa,— Halbauer
• testvérek, — CÍIAÍI I. F. — H ÍJ D Á N : az udvari gyógyszertárban. H49 (3—3)

Kitünö zongora.
Egy egész jó állapotban levő 6 és '/» ok-

távás zongora jutányos áron kéz alatt el-
adandó. Aranykéz-utcza, 5. sz. II . emelet,
l l . szám. 1239 ( 1 - 3 )

lI i a d u e f i

takarópapiros
(Ufakulatur)

kapható Pesten, egyetem-uteza 4-ik sz.

Végképeni eladása
egy nagy halmaz valódi rurr.burgi és hollandi vásznak, rumburgi asztalnemilek,törülköző
kendők, szines kanavásznak és 2500 tuczat a legszebb vászon- és batiz-zsebkendóknek a
vászonáruk valódisága s teljes rőfmérték biztositása mellett "*~" e tárgyak sürgetett
eladása tekintetéből

a bees-árnak felényi
Levélbeli megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy postai utánvét mellett a lehető leg-
gyorsabban s a leglelkiismeretesben eszközöltetnek, — s kívánatra mustták is küldetnek

A leveleket kérjük e czim alatt küldeni:

„S. M e t í i , liotheuthurmstrasse Nr. 2 9 in Wien."
1 vég mángolatlan vászon, becsár 12 ft., most csak 6 fr. 50 kr.

1 vég 30 rófós jóféle fehér fonalvászon, becsár 18 ft., most csak 9 lt. 50 kr.
1 vég 30 rőfós kitünő sziléziai vászon, becsár 20 ft, most csak 10 ft. 60 kr.

1 vég 30 röfös mángolatlan kreaszvászon, becsár 22 ft., most csak l l ft.
1 vég 30 rőfös rumburgi vászon, beesár 24-40 ft., most csak 12—20 ft.

1 vég 38 röfös hollandi ezérnavászon, becsár 28 ft., most csak 14 ft.
1 vég 40 rőfós rumburgi ezérnavászon, becsár 32—40 ft., most csak 16 - 20 ft.
1 vég különösen jó rumburgi vászon 6 inghez, becsár 28 ft., most csak 14 ft.

1 vég kitünő rumburgi vászon 8 inghez, becsár 30 ft., most csak 15 ft.
1 vég 50 rófós hollandi vagy irlandi vászon, beosár 40—60 ft., most csak 20—30 ft.

1 vég 50 rőfös kitünő jó kézifonatvászon, becsár 50 ft., most csak 25 ft.
1 rég 54 rófós legkitünőbb rumburgi vászon ára most csak 23, 2tí, 28, 30, 35, 40, 45

50—60 ftig a legfinomabbak.
1 vég 30rófös legjobb rumburgi ágybéli kanavászon, becsár 15—SOft., most csak 7—10 ftig.
Á legfinomabb s legjobb 3—4 nyüstös oroszvászon nyári öltönyökre urak számára, rófe:

80, 35, 40, 45 krjával.
1 tuczat kisebbszerü fehér vászon zsebkendő, becsár 2 ft. 40 kr., most csak 1 ft. 20 kr.

l tuczat jóféle fehér vászon zsebkendő, becsár 5 ft, most csak 2 ft. 50 kr.
1 tuczat jóféle rumburgi vászon zsebkendő, becsár 8 ft., most csak 4 ft.

X tuczat legfinomabb fehér és szines rumburgi vászon zsebkendő, becsár 12 ft., most csak 6ft.
1 Tuczat franczia batiz-zsebkendó ára most csak 4, 5, 6, 7 - 8 ftig a legfinomabbak^

1 darab pamut-abrosz, becsár 1 ft., most csak 50 kr.
1 asztalteriték 6 személyre, azaz: 1 abrosz és 6 db. hozzáillő asztalkendő ára most csak

6. 6, 7—8 ftig a legfinomabbak.
1 asztalteriték 12 személyre, azaz: \ abrosz és 12 db. asztalkendő ára most csak 10, 12,
^ " — 16 forintig a legfinomabbak.

1 tuczat jóféle cseléd-jvagy^konyhakendó ára most csak 2 ft. 50 kr.
1 tuczat damasz törülkózó-kendó vagy damasz asztalkendő ára most csak 5, 6 7 - 8 ftig

a legfinomabbak.
3000 db. a legszebb rumburgi vászon-ingek férfiak és nök számára — hogy azok minél

gyorsabban eladathassanak, 3, 4—5 ftjával a legfinomabbak — áruba bocsáttatnak.
Férfiingek megrendelésénél a nyakbóség pontos mértéke kéretik. 1179 (6—6)

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

A fentnevezett biztositó-intézet alólirt főűgynöksége biztosításokat
eszközöl:

aj tűzkárok ellen lakházakra, gyárakra, bútorokra és mezei
termesztinényekböl álló készletekre, valamint

házbérbeni veszteség ellen is;
b) szárazon és vizen szállitott javakat érhető elemi károk ellen;
c) jégkárok ellen, mindennemü földtermesztményekre nézve.
Az életbiztosítási üzlet később fog megkezdetni.
A biztositási feltételek lehetőleg a közönség előnyére vannak össze-

állitva.
Bővebb értesítéssel szolgál, és biztositási foladmányokat, valamint az

alólirtt fő-, ugy a kerületében létező minden alügynökség elfogad

-d „Pesti biztositó-intézet" pécsi főűgynöksége
1218(3-3) Hartmann Antal.

Stájer növénynedv
mell- és tüdö-betegek számára,

egy üveg ára 88 kr. o. é.

Engelhofer izom- és ideg-essentiája,
egy üveg ára 1 ft.

Dr. Krombholz gyomor-liqueurje,
egy üveg ára 52 kr.

Dr. Brünn szájvize (Stomaticon),
egy üveg ára 88 kr.

Folytonosan valódi és legjobb minőségben kaphatók:
Török József gyógysz., király-utcza 7-dik sz. a.,Ebenfűhrer A.T

D I 7 f i i T P l V • Gindele G., Gindrich J., HausnerF. L., Höffler unokái, Kindl
r £ ( ~ * JCíll • és Frühwirth, König N., Oszeczky és Schieszler, Reitszam

F., Szenes Ed., Tobtsch V , Tunner J., Vághy K., Weiss FI.
, uraknál.

D FT T ) Á ÍV • Branner G. F., Steden J., Prohászka, Schwarzmayer gyógy
m* %J ** -ra. l* • szerész viziváros és Wlasek gysz. Krisitina-város.

1230 (2—6)

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

34-ik szám. Tizenkettedik évfolyam.

Pest, augusztus 20-án 1865.

Elöfizetési föltételek 1865-dik évre: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft — Fél évre ő ft.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnap! Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november l-töl kezdve: Kgy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hainburg és Alionában: Haasenstein és Vogler. — M.-Frankfurtban:
Otto Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos, — és Pesten: a kertész-gazdászati ügynökség is. József-tér, 14 sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás utón 30 njkr.

D r . T ó t h >T. ,1 a n o s .

Boldogok, kik az ifjuság zajos küzdel-
mei után, a férfikor erejével élvezhetik az
élet gyümölcseit, s az aggkor bölcseségével
tekintvén vissza a lefolyt évekre, elmond-
hatják : „Ime valósult az eszmény, mely
előttünk lebegett, mi nem éltünk hiába!"...

Boldogok, kiknek a halál az a jóltevö
kéz, mely az átküzdött harcz után oda tüzi
keblökre az érdemjelt, mig a hálás utódok
ajkain megzendül az elismerés győzelmi ;
dala!

De boldogtalanok azon ifju hősök, kiket
akkor sujt le egy gyászos pilla-
nat, midőn az elsö, legnehezebb
küzdelmeken már áttörve, csak
nehány lépés választja el még
a teljes győzelemtől! A sors
vértanúi ök, kik szellemüknél
fogva fényes jövőre vannak hi-
vatva, mely felé lényök összes
lelkesedésével törekszenek, mig
egy végzetszerü perczben betel-
jesedik rajtuk a Sysiphus re-
géje s fény és dicsőség helyett
csak száraz göröngyök hullnak
alá hamvaikra.

Ez dr. Tóth N. János törté- ^ .
nete is, kinek arczképét e lapon
veszik olvasóink. Egyik neveze-
tesebb pesti orvos volt, kit rö-
vid pályája alatt szerencse és
siker kisért s ki ugy élt, hogy
szélesb körökben maradandóvá
tette nevét.

A főúri körökben, gyógyitá-
sainak sikerteljessége és szere-
tetreméltó modora miatt igen
keresett egyéniség volt, a szegé-
nyek tódultak hozzá, tudván,
hogy e nemes emberbarát ajtaja
előttük mindig nyitva van; a
tudományos szakirodalomba egy ,
minden igénynek megfelelő és
még több reményre jogosító
munkával igtatta be nevét s
midőn elhunyt, ama szellemnek megfelelő-
leg, mely egész életében lelkesité, több pesti
közintézetben nevezetes adományokkal tette
felejthetlenné emlékezetét.

Tóth János 1833-iki ápr. 7-kén fehér-
megyei Tabajdon született, szerény házi-
körben. Atyját korán elvesztvén, anyja, ki

(1833—1«65)

nagyon beteges volt, a gyermek neveltetését
rokonaira bizta. Az elemi iskolákat honn
végzé, a gymnasiumot Magyar-Óvárott kez-
dette meg. Ekkor egy szerkovácsnál lakott
s az orvosi pálya iránti hajlama itt lobbant
fel először lelkében, midőn gazdája orvosi
tartalmu könyveit mohó vágygyal olvas-
gatá.

Majd beköszöntött ama korszak, melyben
lobogó zászlók alá gyült minden ifju, ki lel-
kesedni tudott. Toth sem késett. Mint tüzér
állott a 15 éves ifju a dörgö ágyuk füstje

között, s a halál annyi tragoediájának látása
közben itt fejlett ki benne ama humánus
szellem első csirája, mely késöbbi gyógyítá-
sai alkalmával betegeire oly jol hatott. Mig
dicsőségért rajongott, megtanulta ismerni a
fájdalmak oly sok változatát s ez szerezte
meg neki a szeretettel párosult ama stoicus

nyugalmat, melyet az orvostudomány gya-
korlati bölcsészetének nevezhetünk.

A forradalom után Tóth Pestre jött s az
érettségi vizsgálat ugyanekkor hozatván be,
az elsők egyike volt, kik azt letették.

Majd a pesti egyetemen az orvosi tanfo-
lyamot végzé; 1857-ben orvos, 1858-ban
sebésztudor és szülészmester lett. Említendő,
hogy már mint ötödéves orvosnövendék az
egyetemben segédtanárkodott

A tudori fokok elnyerése után a Rókus-
kórházban mint másodorvos müködött. Köz-

ben a volt pesti országos tör-
vényszéknél mint fölesküdött
orvos alkalmaztatott, de legne-
vezetesb s forduló pont életé-
ben^ midőn Balassa vette maga
mellé mint segédet a fiatal or-
vost s e helyzetben s mint ösz-
töndíjas mütönövendék szerezte
meg ama magasb kiképeztetést,
mely Pest egyik első orvosává
tette.

Balassa különös bizalmával
tüntette ki Tóthot, s ez később
a legnagyobb elragadtatással
szólt ama napokról, melyeket a
hirneves tanár mellett töltött.
Mint mütönövendék is annyira
kitüntette magát, hogy nevét e
körökben ma is például emle-
getik, s a mint a műtői okleve-
let megnyerte, már is azonnal
a közönség bizalma nagy mér-
tékben fordult feléje.

1861-ben a magángyakorlat-
tal foglalatoskodott; 1862-ben
„Az elsődleges bujafekélyek kór-
és gyógytana" czimü munkáját
adta ki, mely e nemben az első
magyar mü. Ezen és a következő
években több érdekes értekezés-
sel lépett fel az orvosi szakla-
pok és folyóiratokban. (Igy a

gége vizsgálati és világítási esz-
közökről.) 1863-ban a gégetükrészet egye-
temi magántanára lett. E tudománynak ő
volt nálunk egyik első kezdeményezője.

Közben már 1861-ben a Rókuskórházban
tiszteletbeli főorvosnak neveztetett ki, 1864-
ben pedig ugyanitt valóságos főorvos lett s
egy külön osztály vezetésével bízatott meg.

CÜ3***

Dr. T ÓTH N. JÁNOS.
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A kórházban való hivatalos elfoglalt
sága mellett magán orvosgyakorlata igen
nagy volt, s ama szeretetreméitó modor,
mely kiváló sajátsága volt, a betegágy
mellett szintoly keresetté tévé, mint a tár-
sasélet köreiben, hol mindenki szivesen
látta. Tetőtül talpig modern orvos volt, ki
átértette ama magasb princípiumot, mely
az orvost müködése száraz skáláiból kie-
melve, azt egyedül képes lelkesedetté tenni
pályája iránt. Ö tudta, hogy az orvos a hu-
manitás elő-örse is, s a kéznek, mely segélyt
nyujt a betegnek, fórendeltetése egyszer-
smind az, hogy utját egyengesse ama társa-
dalmi eszméknek, a melyekről való megfe-
lejtkezésnek a betegszobában oly sokszor
láthatók leggyászosabb következményei. S
pályáj ín a legteljesebb önfeláldozással mü-
ködött s e lelkiismeretességének áldozata
is lett.

A folyó év telén uralgott hagymáz-
járvány alkalmával a R^kus-közkórházban
összehalmozott typhosus betegek körében
megkapta a hagymázt s az érdemteljes fia-
tal orvos, élte 32-dik évében, 1865-diki ja-
nuár 23-án jobb létre szenderült.

Halála után — szóbelimeghagyásafolytán
— nagy könyvtára, képei s különösen becses
boncztani készülékei az orvos-segélyzö egy-
let, magyar képző müvészeti társulat, a
gyermek- és Rókus-kórház között osztattak
meg, az utóbbiban külön Tóth-alapitvány
tartja fenn nevét. A kórháznak ajándékozott
boncztani szerek oly teljes és értékes gyüj-
teményt képeznek, mely hazánkban a nagy
ritkaságok közé tartozik.

És most mondjuk el ujra, hogy oly eröt
fojtott ol benne a halál, mely a legnemesb
társasági érdekek nevezetes előmozdítására
volt. hivatva, s lehetlen róla szólni a nélkül,
hogy a köztisztelet mellett a közrészvétnek
is ne adjunk kifejezést. Dr. F. Gy.

Emlékezem . ..
Emlékezem . . . dühöngött a vihar;
llettentö volt a vész, a fergeteg;
Kgekre volt emelve annyi kar . . .
S riidva jártak szét az emberek.

é

Hullt a villám, dörgött; — és reszketett
Bérez, róna, völgy mindegyik oldalon;
A négy folyam vérezve sietett
S felhőkben állt a szent hármas halom.
Aztán éj lett, gyászos, komor, sötét;
Kísértetek lidérczek keltcck;
Nemes sólymok szabad lakóhelyét
Hitvány baglyok csoportja szállta meg . .

A bús éjben sehol nem láthatánk
Stuart, a mely felénk csillog1, ragyog;
Csak távolból néztek busongva ránk
A szertoszórt bujdokló csillagok . . .

S mert éj után a napnak jönni kell,
A hajnal már felettünk H pirul;
Az a szellő, mely virradáat. jelel,
Alálendült a bérezek ormirul.

S kik virrasztánk a hosszu éjjelen,
Ébren várjuk a felkelő napot,
ll'>gy uj tsuk a fölépíthessük azt,
M.t a vihar megtépett, szaggatott.

Várady Gusztáv.

Ks/köz é s czél.
(Válaszul a V. U. mult számában közlött „Játdk és

munka" czimü czikkre.)

E lapok utóbbi számában görög G. betü
(r.) aláírással egy valaki a „sportról okos-
kodott." Nagyra becsülöm a czikken elömlö
jó akaratot; de alaposság tekintetében lé
nyeges kifogásaim vannak ellene. A czikk
irója merev elmélet embere, ki él hal meg-
győződésnek vélt hitéért; legalább oly posi-

tivitással beszél, mint a ki nem is tévedhet. ]
Holott folyvást csak a „szürke elmélet"
felszínén lebeg, s gyakorlati ismeretek és
körültekintő tárgyilagos-tág hiányában mé-
lyebbre nem hatol és e miatt egyoldalúvá,
igazságtalanná válik. Nehogy másokat is
tévutra vigyen, kénytelen vagyok czikkére
reflectálni s észrevételeimnek e lapok hasáb
jain tért kérni.*)

G. czikkének értelme abban összponto-
sul, hogy „nálunk a komoly munka és a
könnyed játék (sport) között nincs igazsá-
gosan megosztva a reájok forditott erő, a
szellemi és anyagi töke, mert például, a ki
egy jóravaló lóval szapor'rja a ménest, tiz
akkora jutalomban részesül, mint a ki egy
jóravaló munkával gazdagitja az irodalmat

- s ennélfogva nálunk, hol az akadémia,
Kisfaludy társaság, nemzeti szinház és mu-
zeum pangó állapotban vannak, hol a mü-
vészet, ipar, gazdaság, népnevelés tere
várakozik éltető versenyre; nem volna-e
minden okos és kötelességtudó polgár ki-
vánsága szerint, hogy X. ur egy két lóval
kevesebbet nevelne a gyep számára s az
ugy megtakarított összeget például egy
minta népiskola felszerelésére forditaná?"

Kétségkivül sokkal nagyobb hasznára
válnék az országnak, ha nehány népiskolá-
val többje s ezen az áron nehány telivér
lóval kevesebbje volna. Mindenekelőtt azon-
ban legyünk igazságosak (a méltánytalan
vád és illetéktelen szemrehányás a legvisz-
szariasztóbb ártalmak egyike) s ne kiván-
juk, hogy mindenütt, hol tenni, alapitani,
áldozni kell, mindig e<ry és ugyanazon osz-
tálylyal, majdnem ugyanazon nevekkel ta-
lálkozzunk; ne követeljük, hogy azok, kik
az utóbbi évtized sanyaru viszonyai között
önmegeröltetésükkel is el»ök valának a tett
és áldozat mezején, utolsó kényelmi fillér-
jüket is a „haza oltárára" tegyék le, hova
ezt a többi osztály (s közöttük alkalmasint
G.) sein teszi le; s főkép ne hányjuk szemére
ép azon osztálynak, mely a m. t. akadémiát
mcgalapitá, melynek köszönhetjük, hogy n.
muzeumunk van, s hogy n. színházunk fenn-
állhatott, mely a nemzet árva nak, a Kazín-
czy-alapitványnak. a Széchenyi-szobornak,
az ínségeseknek stb. a legjelentékenyebb
adalékokat nyujtani kész volt — ne hányjuk
szemére, hogy többet tart pár lóval, melyek
helyett minta-népiskolát kellene felszerelnie!
Szóval ne kivánjuk háladatlannl, hogy mind
azt, mit más államokban a kormány gon-
doskodó bőkezüsége s a vagyonos nemzet-
nek — nem áldozatkészsége — hanem a szép,
jó és nagy iránti éles érzéke teremtett: azt
nálunk mindig és stereotyp ugyanazon egy
osztály izzadja ki.

Vagyonos nemzet, melynek a szép, jó és
nagy irá-.t képzett, kiművelt, éles érzéke
van — itt a bökkenő. Képzeljük, hogy ilyen
nemzet vagyunk s a lóversenyen nyerhető
ezer, és az akadémia által kitüzött száz
arany közt meg lesz fordítva az arányimért
az akadémia által koszoruzott munkáért a
kiadók versenyre fognak kelni s tudván, hogy
a vagyonos nemzetnek a szép és jó iránt ér-
zékteljes fiai sok ezer példányban fogják azt
szétragadni, tiz és huszezer forinttal honorá-
landják a száz arany pályadijat nyert kézira-
tot, ha t. i. ez valóban jó s nem csak azért
nyert jutalmat, mert ezt az aránylag leg-
jobb, vagy inkább aránylag legkevésbbé
rosz munkának kiadni kellett. Igy aztán a
müvészeti világban is; azért a kitünö olaj-
festményért, azért a sikerült szép szoborért,
azért a tárlaton érmet nyert jeles iparczik-
kért a földbirtokosokkal vetélkedni {birnak a

•) A/on meg?)fl?rtdésben, hogv ez által igen tanul-
ságos és érdekes <>szmoes«réro nyújtunk alkalmat, a kivánt
tért a legnagyobb készseggul ajá íjuk tul. — Szerk.

gazdag kereskedők, gyárosok, bérlők s a t .
— s G -nak nem lesz szüksége felsohajtani,
hogy „Gladiateurt irigyelve ne feledjük,
hogy nyugaton a tudomány és ipar gladia
torainak is ke segtetöbb versenytér nyilik "
Nyilik — s ki nyitja? az arisztokratia? nem
csak ez, hanem az összes, vagyonos, müvelt
nemzet.

De fájdalom! mi ilyen nemzet nem va-
gyunk. Vagyonosságunk vagy inkább va-
gyontalanságunk nagy részben a kedvezőtlen
időviszonyoknak és intézményeknek róható
fel ugyan, de a „mea culpa"-tól se vagyunk
egészen mentek s itt a — ha nem is St. Si-
moni, de legalábbis Consideranti szigoru
G.-nak igen szép tere nyiihatnék „okoskodni"
s elmondani —

a föld népének, hogy dolgosabb legyen
és gondosabb s ha beszerezte a télrevalót
ne mondja, hogy az i—nek se dolgozik
többet; télen ne h-nyeljen, jó évben legyen
takarékos s e Kánaánban nem lesz inség,
melynek enyhitésére milliót kelljen fordi-
tani;

az iparosnak, hogy magár kiképezni s a
lehető legjobb munkát késziteni iparkodjék,
ugy aztán lesz jó keresete, csak a kék hétfön
el ne verje a hét keresményét s gyakran for-
duljon meg betéttel a takaréktárban;

a kereskedőnek, a gyárosnak, hogy ha az
Isten kissé felvitte a dolgát, ne akarjon urat
játszani, neje, a „nagyságos asszony" ne hö- .
zassa Párisból a selyemruhákat, a kisasszo-
nyok számára a gouvernanteot s a ház elé a
dobot;

a kis birtoka nemesembernek, hogy ne
borzadjon fiait kereskedőknek, gépészeknek,
iparosoknak látni s tegyen le a sovány ősi
büszkeségről, hogy az urnak született iva-
dék hét szilvafán osztozzék;

a jó módú, földbirtokosnak, hogy ne akar-
jon a tiz- husz-annyi jövedelemmel rendel-
kező gróffal egy lábon élni;

ö méltóságának, hogy ha az évi jövedelem
százezer s a költség száztizezer forint, ugy
inkább ma mint holnap adjon tul az egész
telivér ménesen s ugy csökkentse háztartá-
sát, hogy az évi kiadás a kilenczvenezeret
meg ne haladja ;

a napi lapokba stylistai gyakorlatlokat
firkáló fiuknak, hogy jobb lesz idejekorán
valamely szakhoz látniok s mérnökké, gaz-
dává, épitészszé s a t . képezvén ki magukat,
a haza munkás és hasznos polgáraivá vál-
niok, a helvett hogy 99/100-részük életfogytig
azon irodalmi napszámot űzze, melynél a
becsületes iparüzlet bármely neme a közre
hasznosabb s az illetőre háládatosabb;

valamennyinek, hogy körét és hivatását
ugy töltse be, a mint azt Isten tudnia en-
gedé s iparkodjék gyarapodni a helyett
hogy tönkre megy. A vagyonos egyesekből
lesz a vagyonos nemzet s magától megjö a
szép, jó és nagy iránti átalános érzék, mely

i a tudományt, irodalmat, müvészetét, ipart
stb élteti akkint, hogy ezek ne pártolásra szo-
rult mostohák gyanánt gyámolitva, hanem
mintegy élets^ükségül keresve legyenek.

Akkor talán majd G. látköre is szélesbedni
fog s rájövend, hogy — először egy osztály-
tól lehetlen követelni azt, mit teljesiteni
az összes nemzet feladata; másodszor, hogy
a játékról és munkáról — rávitelesen a
sportra — kellő ismeretek hiányával s igy
igen hibásan ,,okoskodot ," a lóversenyek-
ről pedig valóságos „non sens"-t talált irni
hirtelenében.

Felütötte a szótárban, hogy a sport:
tréfa, játék, mulatság, időtöltés, — tehát:
czél. C/.él tehát a lóverseny is, mely „legfö-
lebb félszeg virtuóz lovak nevelését mozditja
elö. „Mintha zenészek versenyeznének, ugy-
mond, arra nézve, ki birja leggyorsabban

lepörgetni a futamokat,ki birja a legnagyobb
accordokat fogni, stb."

G. azonban téved; a lóverseny nem czél,
hanem eszköz a lótenyésztés emelésére; esz-
köze a ló tüdeje, lába, tehetsége, vére kipró-
bálásának, hogy a jót további tenyésztésre
alkalmazni s a roszat kimustrálni lehessen.
S hogy mily hatalmas eszköze ennek: Anglia,
Francziaország s az északi német föld né-
hány országának példája bizonyitja.

G. nem tudja, hogy Anglia, melynek pár
század előtt nyomorult lótenyészete volt,
egyedül a lóversenyeknek s ezek által beho-
zott okszerű keresztezésnek köszönheti je-
lenleg azon iparág emelkedését, mely most
évenkint milliókat hoz az országba. G.
nem tudja, hogy Angi ának több mint 120
gyepén évenkint ezernyi ló fut s a falkás
vadászatokon évenkint tízezernél több van
forgalomban — és hogy e szerint a roppant
szükséglet fedezésére tömérdek jó lóralevén
szükség, a tenyésztő fáradsága hálásan térül
meg. Annál kevésbbé fogja tudni G., hogy
Francziaország, mely harmincz év elött még
lovasságát a külföldről remontirozni volt
kénytelen, az angol példán és nyomon járva,
ma már egyetlen külföldi lóra sem szorul és
lótenyésztés dolgában — legalább a belszük-
ségletre nézve — Angliával versenyez s
nincs franczia ember, ki kétségbevonná,
hogy e lendület leginkább a lóversenyeknek
köszönhető.

De ama neheztelt ezer arany se czél,
mintegy arra kitüzve, hogy a leggyorsabb
ló jutalmul nyerje. Minden nagyobb dij csak
eszköz és ösztönzés arra, hogy a tenyésztő
jó tenyészanyagot szerezzen Angliában sezr,
a díjért futtatva, aztán ménesében alkal-
mazza. Ezen az uton haladt Francziaország
is, csakhogy nagyobb áldozatokkal a kor
mány és egyesek részéröl é-s igy gyorsabban.
Mind a mellett bámulna G., ha statistikai
kimutatását látná lótenyésztésünk tiz év
alatti haladásának; s talán kezdené megér-
teni, hogy a tenyésztést csak felülről, a jó
tenyészanyagnak behozatalával s fokonkint
szélesebb és szélesebb körben tenyésztésé-
vel lehet elömozditarsi.

Mi az angol szokásokhoz való ragaszko-
dást s azon kérdést illeti, vajjon a magyar
ruha a versenylovarokon nem tenné-e meg
szintugy, mint az angol? — ez utóbbira ha-
tározottan azt felelem,hogy: nem. Valamint
a bányász és a szakács, ugy a versenylovar
is az egész világon egyenlő mezt visel, mert
ez a legczélszerübb. Más mint az ellenzős
könnyü sapka, más mint a felső test mozgá-
sát legkevésbé sem korlátozó könnyü selyem
ing, más mint a jelenleg használt börnadrág,
gyors futásoknál képtelenség volna. Lehetne
talán magyaros szint adni neki, de az egész
aztán könnyen káposztás plumppuddinghoz
hasonlithatna.

A sport egyéb nemeire kiterjeszked-
nem itt hosszadalmas munka volna s csu-
pán azt kivánom megjegyezni, hogy ezek
sem oly puszta mulatsági czél, mint a
„Panem et Circenses"-t Pesten helyettesítő
„Cerevisiam et cantantes!" — hanem eszköz
a test megedzésére és ügyessége kifejtésére
s ha az angol „out doors sport" különböző
nemeit a G. által ajánlott tornázás helyett
inkább szeretném meghonosulva látni, ez
csak egyéni Ízlésem és véleményem, melyet
egyébiránt Wellington és Raglan lordok
tapasztalása támogat, kiknek bizonysága
szerint a legjobb hadsegédek és tisztek a
legedzettebb sportsmanek soraiból kerül-
tek Id.

Bérczy Karoly.

Yárosépitkezés Észak-imerikában.
A most lezajlott polgárháború fejlődésüknek

közepette lepte meg az északamerikai Egyesült-
j államokat; mert noha ezek már fönnállásuknak

első évtizedeiben a hatalom és közjóllét igen ma-
gas fokára emelkedének, még mindekkoráig nem
érték el virágzásuknak tetőpontját, s még a leg-

i ujabb időben ia mind belsőleg, azaz hatalom és
gazdagság tekintetében, mind külsőleg, vagyis
területökre nézve szakadatlan fejlődés- és gyara-
podásnak öryendezének. E fejlődésnek az utóbbi
véres meghasonlás örökre véget vetni látszott,

| sőt a hatalmas köztársaságot a fölbomlás veszé-
lyével fenyegette. Most, midőn Amerika népe e
veszélyt dicsőségesen elháritá, s edzett erővel és
ujult önbizalommal munkálkodik jövőjének meg-
abipitásán, kétséget nem szenved, hogy az előbbi
jóllét csakhamar ismét visszatérőiül, s Amerika
ujólag az álladalmi üdvnek péMányképe leend.
Jelenleg tehát kétszeres érdekkel bir visszatekin-
teni ama tényezőkre, melyek a nagy köztársaság
fölvirágzását keídettől fogva eszközölték, s az
egyidőre megakadályoztatott fejlődést jövendőre
nézve is biztosítják.

A bevándorlás, mely uj elemekkel gazdagitja
a még aránylag gyer lakosságu államokat; az
ipar és kereskedés óriási fölvirágzása — egyrészt
uj közlekedési utak keletkezése, másrészt pedig
uj kincsforrások fölfedezése, a friss munkaerők
hozzájárulása által; a minden szabad törekvést
elősegítő és szentesítő alkotmány egyeduralma:
ezek az!>n tényezők, melyek mindeddig a köztár-
saság belső fejlődését eredményezték; a gyarma-
tosítás, a még ősállapotukban levő vidékeknek
ekevas és fejsze általi elfoglalása és népcsitése;
ez főleg azon eszköz, mely a szövetség területét
külsőleg is folytonosan növesztő.

Az Unio nyugati részén ugyanis még mindig
találtatnak kisebb nagyobb földrészek, melyek
eddig vagy épen nem, vagy csak részben kulti-
válta'tak, s a hova még merész vadászokon, s
egyes utazókon kivül fehér ember lábát nem titte.
Ezen vidékeknek a bennszül itt törzsektől való
megvásárlása, s gyarmatosokkal való népesitése
eleitől fogva a kormány egyik legfőbb törekvését
képezte. iS hogye törekvés mennyire sikerült, azi
legvilágosabban azon egyszerü tényállás mutatja,
hogy mig a köztársaság megalapításakor 13
állum szövetségéből állott az államok száma,
jelenleg már 36-ra növekedett. Már pedig,
hogy valamely ujonan gyarmatosított vidék ön-
kormányzatú állammá alakuljon, az alkotmány
szerint legalább is 60,000 főnyi lakossággal kell
birnia, s igy könnyen elképzelhetjük, mily óriási
mérvben fejlődnek ezen gyarmatok, ha tekintetbe
veszszük, hogy p. o. Arkansas vidékét 1819-ben
kezdték gyannatositani, s már tizenkét évvel
utóbb, az 1836-ik évi kongresszus alkalmával füg
getlen államnak nyilvánitották.

E folytonos gyarmatosítás eredménye az,
hogy a ezivilizatio szakadatlan folyamban halad
nyugat felé, s innen viszont az ujonan mivelt
földnek dus terményei folynak a keleti városok
piaczaira. Az ős erdők lassankint eltünnek, vagy
szükebb térre szorittatnak, a mocsárokat lecsa-
polják, s miután a fejsze és ásó munkáját meg
tette, az ekevau a parlagon heverő földet terméke-
nyíti, s ezzel az anyagi és szellemi fölvirágzás
kezdetét veszi. A városok, mintha csak a földből
nőnének ki, egymásután tünedeznek elő az ős erdő-
tisztásain, a közlekedés könnyitésére csatornák és
vasutak keletkeznek, a népesség száma és jólléte
egyaránt növekedik: szóval azon vidék, mely még
10—15 év előtt egyetlen végtelen rengetegből
vagy pusztaságból állott, s melyen a vadak silány
viskóin kivül emberi hajlék nem is létezett, a
hová egyátalában kóbor indián csapatokon ki-
vül emberi lény nem is tévedett, ezen vidék ily
rövid idő leforgása alatt népes és viruló, gazdag
városokkal boritott, jól mivelt és jól rendezett
országgá varázsoltatott. Az utazó, a ki ily ujonan
megszállt vidéket meglátogat, s annak diszes fő
városában tartózkodik, nem képes elnyomni cso-
dálkozását, midőn értésére esik, hogy e város
helyén még egy évtized elött szenet égettek, s
hogy most is az élők sorában van még azon ir-
landi favágó, — jelenleg a város egyik legelőke-
lőbb polgára — a ki itt az első fakunyhót egy-
be tákolta.

E fiatal városok keletkezési és fejlődési tör-
ténete egyátalában az amerikai társadalmi élet
legsajátságosabb és jellemzőbb mozzanatai közé
tartozik, s reánk nézve annál nagyobb érdek-
kel bir, miután európai városaink múltjában
hasonló jelenségeket hiában keresnénk. •- A

legelső és legátalánosabb jelenség, melylyel itt
találkozunk: hogy ezen olykor csak 50—60 em-
ber által rögtönözött városok rendkivüli gyorsa-
sággal fejlődnek és nagyobbodnak. — Valamint
a furfangos yankee, a ki 100 dollárral kezdvén
üzletét, egy két év alatt milliónáriussá növi ki
magát, mihelyt számára viríiani kezd a szerencse,
leveti durva köntösét, 8 tisztességes habár igény-
telen posztóruhát vesz fel, később aztán még ma-
gasabbra hágnak igényei, s finomnál finomabb
gyapot-kelmékbe burkolózik, majd utóbb ezzel
sem éri be többé, s a legelegánsabb viseletben
diszeskedik: ugy az amerikai városok is rövid
időközökben többször változtatják köntösüket; a
kezdetleges, otromba czölöpvárdák helyébe csak-
hamar csinos kis deszkaházak lépnek; nemsokára
ezeket is szét hányják, vagy föl perzselik, s egy-
szerü téglaházakat épitenek, végre aztán ezek
sem felelnek meg többé a lakosok növekedő gaz-
dagságának, s diszes és nagyvárosias épületek
keletkeznek. E lázas gyorsaságú fölvirágzás
azonban rendesen nem tart sokáig, s tetőpontját
elérvén, a körülményekhez képest két eset szo-
kott beállani. A város t. i. vagy megmarad egy-
behalmozott kincseinek birtokában, 8 azon fényes
polczon, a melyre oly rövid idő alatt fölemelke-
dett, vagy pedig a mi szintén igen gyakran meg-
történik, egyszerre csak csodás fordulat áll be, s a
mily gyorsan növekedett, ép oly gyorsan hanyat-
lásnak indul.

A mint föntebb emlitettük, átalában véve a
nyugatra nyomuló népözön, s az ezen irányban
terjedő polgíriasodás képezi azon varázs pálczát,
mely eme városokat egy ütéssel előteremti; külö-
nösen azonban három tényezőt lehet megkülön-
böztetni, melyek azoknak keletkezését és gyors
fölvirágzását, idővel pedig sok esetben szintolyan
gyors clhervadását eszközlik.

E városteremtő és romboló okoknak elseje:
valamely uj gazdagságforrás megnyílása egy még
eddig figyelemre nem méltatott vidéken. Egyszerre
csak hire terjed, hogy az Unio ezen vagy azon zu-
gában ólom- réz- vagy kőszéntelepekre bukkan-
tak, vagy mi tebb, aranyereket és kőolaj forrásokat
találtak, avagy pedig, hogy itt meg amott egy
gazdátlan vidék létezik, mely könnyen elszállít-
ható épitőfában, vadakban és prémnemüekben
bővelkedik. Sehol sincs annyi pénz és munka
után áhitozó ember, mint Amerikában, s igy igen
természetes, hogy e hir nagy mértékben á villa-
nyozza a kedélyeket, s ezerszeres viszhangra talál
a keleti városokban. A minden rend- és osztály-
beli elégületlenek kedvező alkalomnak tekintik
ezt balsorsukkal diadalmasan megküzdeni; s azon-
nal, minden irányból egyenkint és társulatokba
szövetkezve a vállalkozik seregcsen tódulnak az
igéret földe felé. Ezeknek persze eleintén eszök
ágában sincsen, itt állandóan letelepedni és vá-
rost alapitani: mindegyiküknek csak azon egy
végezel lebeg s?eme előtt, hogy minél hamarább
megszedje magát, s azután az ásót és kalapácsot
félrevetve, valamely nagy városban uri módon
élvezhesse fáradságának gyümölcseit. Ea még-
is e gyupontokon elébb-utóbb szükségképen váro-
sok keletkeznek. — Lássuk, miképen?

(Folytatása követk.)

Pozsony multja és jelene.
(Folytat&n )

Második közlemény.

Midőn e második közleményhez fogunk,
melyben Pozsonynak különösen jelenét akarjuk
szem előtt tartani, ujra emlékezetbe hozzuk a
kegyes olvasónak, mit már multkor is emlitet-
tünk, hogy t. i. távol vagyunk azon szándéktól,
e városnak szoros értelemben vett tudományos,
vagy akár csak kimeritő leirását is adni. Nem
sok t időzünk tehát e hely f öldirati fekvésének
meghatározásánál; valamint arról sem fogunk
vitatkozni: vajjon azoknak van-e igazságuk, kik
állitják, hogy Pozsony 310 lábnyira, vagy pedig
azoknak, kik szerint 409 lábnyira fekszik a tenger
szine fölött.

Annyi bizonyos, hogy Pozsony hazánk leg-
szebb fekvésü városainak egyike, mint arról az
el nem fogúit látogató ehö pillanatra könnyen
meggyőződhetik. Területe keletről nyugat felé
szabálytalan félkört képez, mely hátával az itt
emelkedni kezdő Kárpátokra támaszkodik. Dél
felől a nem sokkal elöbb hazánk^ határát átlépett
királyi Duna mossa, mely több izben, midőn ta-
vaszszal a jég összetorlódik, a város alantabb
fekvésü utczáiba is beküldi látogatásul felduzzadt
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hullámait. Szerencsére azonban az áradat nem
tart sokáig; mert a jég elvonulván, utána a ki-
emelkedett viz is rögtön eltakarodik.

Dunán tul a mosonymegyei sikság terül el,
melynek határai be nem láthatók; csupán néha
igen tiszta időben tünnek föl homályosan ké-
kellő távol hegyek. Kelet felé hasonlókép sikság
tárul föl előttünk, melyet szintén C3ak néha re-
kesztenek be láthatólag a nyitrai hegyek. És e
két ritkaság, hozzávéve az itt kezdődő Csallóközt
csaknem számtalan falucskával, kertekkel, rétek-
kel és szántóföldekkel van behintve. Észak felé
a Kárpátoknak itt még nagyon középszerű és
csupa szőlőkkel és kertekkel beültetett bérczei
emelkednek. Az ezek által képezett völgyek, me-
lyek nyáron mindenhol lombos fák árnyával kí-
nálkoznak, s átmenve a hajóhidon keresztül a
Duna tulsó partjára, az ottani gyönyörü ligetek
Pozsonyt egy nagyszerü angol kertté varázsolják.
Annyi bizonyos, hogy annyi és oly kényelmes
sétahelye Magyarország egyik városának sincs,
mert akármerre lépünk ki az utczákból, minden-
hol a legszebb panoráma tárul föl előttünk.

melyben a honatyák a nemzet javáért buzogva
annyi üdvös törvényt hoztak. Az épület nem
annyira szépsége, mint tömörsége és komolysága
által tünik 'ki. Épült négy régi ház helyén 1753-
ban. Van rajta négy sorban 60-nál több ablak s
közepe táján erkély, mely fölö;t fekete márvány
táblán e fölirat olvasható :

Curia Fisci Regli Hung.
Regnante

Maria Theresia, Austriae Archiduoe
Ut iancta Clementiae Justitia in ea

perennet
Amplior operibus a fundamentis

exstruxit
A. R. S. MDCCLIII.

Futura deserit
Qui praesentia negligit.

Hogy 1849 óta az országház is, mint sok
más középület idegen czélokra volt szentelve (ha
ugyan e szó itt alkalmazható) említenünk sem
szükséges.

Az első alak Minervát képezi, mint a tudományok ,
és művészetek védnökét, egyik kezében mérlag-
gel, számokkal és mértékkel, másikban nyitota
könyvvel, melynek lapján e szavak olvashatók:
„Minden egységből származik, és minden egy-
ségbe tér vissza". A másik alak kezében lándsa
van, s a kivívott, tevékeny erény jutalmául ba-
bérkoszoruval van diszitve. A harmadik a haza-
szeretetet ábrázolja, ifjui alakban, erőteljes és
izmos, a minta paizst és fegyvert bátran lábaival
tipor s a harcz dicsőségének mindent kész föl-
áldozni; egyik kezében Tűből és tölgylombokból
készült koszorut tart. A homlokzat közepén két
genius emeli az egyházi és világi érdemjelekkel
diszitett nemesi czimert, melynek magyarázatául
a baloldalon álló szobrok szolgálnak. Az e czimer
mellett legközelebb álló, babérkoszoruval diszitett
alak, mely mellén bepecsételt levelet őriz, bal
kezében pedig kardot tart, a tanácskozásokban
való titoktartást s egyszersmind a hazának fegy-
verrel is védelmezésére való készséget, tehát a
tanácsteremben és csatatéren szerzett érdemeket
jelképezi. A második alaknak, mely mindkét ke-

Képek a hazai népéletből : LI. Tutajos tótok. — (Lüders rajza.)

A természettől nyert e gyönyörü fekvésen
kivül az ipar is hozzájárult, a város közel vidéke
kellemeinek emeléséhez. Mert a kertek többnyire
ízletesen vannak berendezve, s a Dunán tul fekvő
ligetek azonnal elárulják az ápoló emberi szor-
galmat. Megjegyzendő, hogy a Duna azon számos
ága, melyek Pozsony fölött és alatt több kisebb-
nagyobb szigetet képeznek, a városnál mind egy
mederben vannak egyesülve.

Az eddig mondottakból nem nehéz követ-
keztetni, hogy az itteni levegő egészséges. Ehhez
járul, hogy noha a légmérsék itt is gyakran vál-
tozó, de a nyári forró napok és hideg éjszakák
közti ellentét mégsem akkora, mint például az
Alsó-Tisza vidékein. Vize pedig, minthogy a
kutak nagy része a szomszéd hegyek forrásaiból
van ellátva, kitünő.

Azonban tekintsük meg egy kissé magát a
várost. Miután egész látképét a Vas. Ujság 1862.
26-ik száma hozta, csupán azon részletekre kell
szorítkoznunk, melyek ott emlitve nem voltak.
Épületei közül legelőször is az országházát kell
említenünk, a Mihály-utczában. Ez azon épület,

A városháza a Vas. Ujság 1862-diki 26-dik
számában az ott lerajzolt főtéren volt közölve.
Azért külső alakjáról itt nem is szólunk, hanem
koráról kell valamit elmondanunk. Mikor épült,
bizonyossággal nehéz meghatározni. ̂  Hogy több
századot látott maga fölött elrepülni, azt alakja
azonnal elárulja. A városi krónika pedig arról is
tanuskodik, hogy 1388-ban az itteni zsidóságtól,
mely azt zálogban birta, kiváltatván, ujra a vá-
rosi tanács számára rendeztetett be. A legrégibb
okmány IV. Bélától való 1260-ból, midőn Otto-
kárral békét kötött. A régiebbek valószinüleg
épen az Ottokár-féle háborgások alatt vesztek el.

Megemlitendő továbbá az érseki palota a
János-téren. Ezt 1781-ben herczeg Batthyány
József primás épittette, és valóban izléses épület.
Csak az kir, hogy hozzá mindenfelől csupán kes-
keny sikátorokon juthatni s maga a tér is, melyen
áll, akár hosszaságát, akár szélességét tekintjük,
alig terjedelmesebb valamely középszerű utczá-
nál. Az épület homlokzatát allegóriái alakok
diszitik, melyeknek leirását Ballus, előbbi közle-
ményünkben emlitett müvében ekkép adja elő :

zével egy szivet szőrit magához, a sziv tisztasá-
gát, mint a fönebbi erények nélkülözhetlen fölté-
telét kell kifejeznie. Az utolsó csoportozat a papi
méltóságra vonatkozik. A religiót jelképező nő
egy golyón ül, jobb kezével kerékre támaszkodva,
annak jeléül, hogy a papnak mint a golyót és ke-
reket, ugy a földit csak kevéssé kell érintenie. A
csonka oszlopra támaszkodó az előbbi mellett álló
s hozzá arczczal fordult alaknak az állhatatossá-
got és magát Istennek átengedést kell jelképeznie.

A vármegyeház hasonlóképen Pozsony szebb
épületei közé tartozik. Továbbá kiemelendők még
a városi szinház és redoutépület, melyrek rajza
szintén közöltetett a „Vas. Ujs." 1862. évi 26-ik
számában, a volt Grrassalkovics-palota a hozzá
tartozó nagyszerü kerttel (melynek rajzát itt kö-
zöljük), a volt érseki nyári palota, mely most ka-
tonai kórházul szolgál, és a mult évben épült
nagyszerü országos kórház stb.

Valamivel részletesebben kell szólnunk a
,,Va3. Újság" emlitett számában szintén közlött
székes-egyházról, mely erős koczkakövekből góth
ízlésben van épitve. Építésének idejére nézve
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eltérők a vélemények. Némelyek szerint ugyanis
László király emeltette 1090-ben; mig mások
magától I. Istvántól származtatják, és ez is szt.
Mártonnak levén szentelve, eredetét a sz. Márton
hegyi benczés-apátsággal hozzák kapcsolatba.
Legvalószinübb, hogy épitéséhez több magyar
király hozzájárult, nevezetesen: Sámuel, Péter,
András, Béla és Salamon, mig végre László alatt
befejeztetett. A tem-
plomhoz három sekres- .-,.- ~,.-.-^-=^^?=:
tye van csatolva. Ezek- ^5^'-^=— — ^ i =
nek egyikében szokták JÉf:
koronázás előtt az or-
szág jelvényeit letenni
8 velök a királyt földi-
sziteni. Különös emli-
tést érdemel alamizsnás
sz. Jánosnak a tem-
plomhoz kapcsolt kápol-
nája, melyet Eszterházy
Imre érsek 1734-ben
épittetett. Ennek falai
aranynyal g a z d a g o n
ékesítve, egészen már-
ványnyal vannak bo-
ritva. A boltozat fölött
kupola emelkedik egy
kis toronynyal, honnan
világosság hat be a ká-
polnába. E kis épület
költségeit az épités ko-
rában 60,000 forintra
becsülték. Benne fek-
szik az oltáron a szent
teste, kinek tiszteletére
az épület szenteltetett,
és pedig két lebegő an-
gyal által tartott ezüst
koporsóban. Az angyal-
alakok, valamint az ol-
tár is, hazai fehér már-
ványból készitvék. Az
ezüst koporsó oldalfalai

félrehúzhatok s alattok üvegből készültek vannak,
melyeken keresztül a szentnek csontjai láthatók.
Mátyás király ez ereklyét, Konstantinápoly elfog-
laltatásakor, a török császártól kapta s elöbb
Budára szállittatta. De midőn Buda is ellenséges
kézbe került, az ereklyét Marienthalba, Pozsony
szomszédságába hozták, mely falu azelőtt a pá-
losok tulajdonához tar-
tozott. Innen hozta az-
tán át 1530-ban I. Fer-
dinánd parancsára az
akkori főispán Szalay
Márton Pozsonyba, és
Pázmán látta el az
ezüst koporsóval.

Nevezetes a székes-
egyház főoltára is a
szentélyben. Fehér már-
ványból van készitve s
rajta sz. Mártonnak fém-
ből öntött 90—100 má-
zsás lovag-szobra lát-
ható, azon jelenetet tün-
tetvén elő, midőn az em-
litett szent köpenyét

'kardjával kettévágja,
hogy egyik felét a mel-
lette földön fekvő mez-
telen koldusnak adja.
A szentély oldalfalait
több érsek családi czi-
mere és mellképe, a
hajóéit pedig számos
•oltár és emlékkő di-
sziti. Hajdan e tem-
plomban ment végbe a
tűzpróba is, mire az
különös szabadalommal
volt felruházva. Tör-
tént pedig az három
t a n u > u. m.: a bíró, a
pap. és a törvényszéki
jegyző jelenlétében. —
Kezdődött imádsággal,
mely után a vasat szen-
telt vizzel locsolták meg; azután pedig a pap azon
helyet is, melyen tüzet akartak rakni,megszentelte.
Az izzó vas miséjének elolvasása után az áldozár
feszülettel és szentelt vizzel a próba !helyére ment,
hol az előbb megáldozott vádlott e szavakkal fogta
kezébe az izzó vasat: „AzÜdvözitő JézusKrisztus
testével, melyet ma az áldozatkor vettem, fogom
«z izzó vasat, nem bizakodva a növények vagy

más kárhozatos szerek valami titkos erejében".—
A templom tornyát 1760-ban villám sújtván, tete-
mesen megr >ngálta, ugy hogy 1765-ben csaknem
egészen ujra épült és 13 öllel magasabbra emel-
tetett. A jelen század harmadik tizedében ujra
leégett a födele, és akkor hasonlókép több évig
csonkán állt. mig a többi részekkel nem egészen
öszhangzó mostani alakját nyerte.

Pozsony: A Grassalkovits palota. — (Fénykép után.)

; A székes-egyházzal egybefoglaltan megem-
lítjük az itteni káptalant is. Ennek eredetét né-
melyek Kálmán király előtti korra teszik, neveze-
tesen sz. László korába, és pedig azért, mivel
az előbbinek 1100-diki decretumában első izben
van róla emlités. Mások nagyon valószinünek
tartják, hogy az itteni káptalan az esztergomi
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Pozsony : Részlet, a sétáiéiról. — (Fénykép után.)

érsekséggel egy eredetü. Sőt vannak, kiknek
az sem látszik valószinütlennek, hogy ha Po-
zsony I. István kora előtt csakugyan Német-
országhoz tartozott, mi iránt kétségünket első
közleményünkben kifejeztük, még N. Károlytól
vagy valamely más német fejedelemtől szárma-
zott. Mindez"azonban történeti tényekkel nem
igazolható gyanitás. Régibb korban a prépost

székhelye a várban volt, honnan Imre király alatt
1204-ben költöztek a városba III. Imre pápa
helybenhagyásával. A káptalan levéltárában ritka
becsü régi okmányok vannak, legrégiebbek sz.
László korából, mivel a korábbi keletűek az Otto-
kár féle zavargásokban elpusztultak. IV. László
megujitotta a IV. Béla alatt 1250-ben irásilag,
biztositott szabadalmakat; azokat 1287-ben ki-

terjesztette, s az utóbbi
királyok megerősitet-
ték. I I I . András 1292.
és 1293-ban még ujab-
bakkal növelte. A káp-
talan pecsétjén a világ
Megváltója látható, a
mint a templom tetején
két torony közt állva,
bal kezében a világ-
gömböt tartja, jobbját
pedig áldásra terjeszti.

A székesegyházon
kivül mind régiségre
nézve, mind más tekin-
t< tben is nevezetes a
Ferencziek temploma,
melyet IV. László 1272-
ben III. Miklós pápa
parancsára épittetett, és
pedig, mint állitják,
vagy hálául az Otto-
káron nyert győzelem-
ért, vagy korábbi épen
nem keresztyénies bün-
bánó emlékéül. Azon
helyen, hol áll, már
azelőtt is létezett tem-
plom, és pedig a mino-
ritáké. Nevezetessé te-
szi e templomot az is,
hogy koronázás után
az uj király itt szokta
az arany sarkantyus vi-
tézeket ily lovagokká

ütni. A sekrestye melletti torony koczkakövekből
van összeállitva, és pedig a bécsi sz. Istvánéhoz
hasonló alakban.

A jezsuiták temploma az evangélikusoké
volt, mint közönséges lakházhoz hasonlító
alakja is bizonyitja, kik azt 1636-ban épitették.
Kolonics érsek azt 1672-ben elvevén, a jezsuiták-

nak adta. Építették volt
pedig az evangelikusok
német templomnak. A
küzdelmes épités törté-
netét részletesen adja
elő Pogner Jánosnak
Lichner Pál által 1861-
ben kiadott egykoru
naplója. Hasonló sorsa
volt az Orsolyaszüzek
mostani templomának,
melyet szintén az evan-
gelikusok é p i t e t t e k
1640-ben, és pedig ma-
gyar és tót imaháznak.
E zárdánál meg kell
emlitenünk, hogy az
1701-ben Szőnyön szü-
letett, hátul összenőtt
iker nővéreket életök
vége felé itt tartották.
— Tiz éves korukban
ugyanis bizonyos Csuzy
nevü orvos szerezvén
meg őket, pénzkerese-
tül Német-, Angolor-
szágban és Hollandban
hordta őket, mig végre
az akkori esztergomi
érsek a szerencsétlene-
ket kiváltván, a po-
zsonyi Orsolya-szüzek
felügyeletére bizta, hol
a keresztyén vallásban
és kézi munkákban
nyertek oktatást, mig
— mint tudva levő do-
log — 21 éves ko-

rukban csaknem egy pillanatban meghaltak.
— Ezeken kivül van még a r. katholikusoknak
valamint a belvárosban, ugy a külvárosokban is
több templomuk, melyeknek részletes leirása
azonban e lapok körén tul terjed. Az evangeli-
kusok, kik itt különösen a bécsi békekötés után
kezdtek a szomszéd országokból számosan ös?ze-
gyülekezni, most is két templommal birnak. El-

F.VS2 K.
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Tesztvén ugyanis iskolájukkal együtt a fönnebb
emiitetteket, egécz 1681-ig nélkülözték a nyil-
vános vallásgyakorlatot. Az ez évi soproni or-
szággyülés után az apáeza-utczáb;in emeltek két
ideiglenes imaházat. Midőn pedig ezek részint
roskadozó állapotba jutottak, részint szűkekké
váltak, elöbb a mostai.i német templom építésé-
hez fogtak, mely 1776-ban, azután pedig a ma-
gyar-tótéhoz, mely a következett évben készült el.

Ua az elmondottakhoz hozzá teszszük, hogy
Pozsony a szinház előtt 170 lépésnyi hosszu,
mintegy 80 év előtt alakított csinos sétatérrel,
több közteremmel, mulató-kertekkel, köve-
eztt utczákkal, uszodákkal, gázvilágitással stb.
bir, fővonalaiban lerajzoltuk mintegy külsejét.
Csak azt említjük még, hogy a belvárosi házak
Csaknem kizárólag 1 — 3 emeletesek, és noha nem
a legujabb "ízlésben épültek, mert hisz-n nagyobb
részben még a mult századból maradlak, s c mel-
lett, a mi a városnak különös sajátsága, többnyire
erkélyekkel cllátvák: de azért tis/.tasájíuk és sza-
bálvossiguk által a nézőre kellemes benyomást
gyakorolnak, miről a mellékelt rajz után is, mely
a sétatér egyik házsorát ábrázolja, könnyü meg-
győződni. (Yc'go kövttkezik.)

Képek a hazai népeiéiből.
LI. Tutajom Jótok.

Midőn a tél mérge langy fuvahnaknak enged
8 a folyam dermesztő jégkapcsaitól megszabadult:
a későbben ébredő Kárpátok közt is jótékony
élénkség kezd nyilatkozni. A lanyha szellő ugyan
ide Cíak akkor ér ol, midőn az alföldön verse lyt
hullámzik a vetés a Tiszával, melynek zajláaa
már rég elmult, midőn a Vág még keményen bir-
kózik a fagygyal. De elvégre oromról s meredek-
ről bőven patakzik ar, olvadt hó, mely alámosva
a partra torlódott jégréteget, ezt magával ra-
gadja s a szabadságra vágyó folyót végkép föl-
menti bilincseitől.

Tót atyánkfiai, kiket a mostoha talaj, melyen
születtek, a drótozá-*, faragás 8 egyéb, a földmi-
veléstől távol cs > életmódokra szoritott: fakercs-
kedéssel is foglalkoznak, azaz, a télen át vágott,
ékekkel összeábdált fenyőszálakut, a Vágnak
zuhogó ere8zkcdőin a Dunára s ornan le Buda-
pestre hajtják.

Az ily talpakon való utazás természetesen
hetekig tart, a miért is a liptói vagy trencsényi
ember a vizen valóságos tűzhelyet épit, mely
köré családostul megtelepedik. Ez uszó tűzhely
természetesen csak addig áll fönn, mig a haza fő-
városába ért le, hol aztán szétbontván tutaját:
felesége nyaka közé kanyaritja az utközben szü-
letett Janókát, maga pedig holmi fényüzési czik-
keket, mint szegedi szappant, debreczeni szalon-
nát stb. szerezvén be a szálfák árából, vidáman
gyalogolnak vissza hegyvölgyes hazájukba.

A tutajozás rendesen életveszélylyel jár, mig
a Vágnak hánykódó derekán történik az. A foly- (

tonosan lejtő viz számos zuhatagot képez, ezeken !
pedig, mórt más utja nincs, át kell hatolnia a
talpnak. Midőn a kataraktához közelednek, vala-
mennyien hasra fekve kapaszkodnak bele az
egyik vagy másik kiálló ékbe, még pedig oly mó-
don, hogy sulyegyenben tartsák a naszádos Mi-
dőn a nagy szökkenésnek vége, fölugranak ismét
8 szabatos irányban hajtják tutajukat, mely irány
annál biztosabb, mentői közelebb érik a Dunát.

Megesik néha, hogy valami világfáradt, va-
dászó angol, tanulmányozó festesz, vagy váká-
cziózó diák-legény kapaszkodik föl a tutajra. A
csöndesen u<-zó talp. melyet csak ritkán tánczol
tat meg valamelyike a Bécs éi Pest közt prüsz-
szögő, hullámkorbácso ló gőzhajóknak; a szigetek
8 félszigetek ingó lombozata, a láthatárral össze-
olvadó zöld lapályok, vagy a rommal koronázott,
erdőövezte hegyek: mind oly pontok, melyeket
teljes szépségükben csak tutajon lehet élvezni. Kü-
lönösen érdekes az éj, midőn a fáradt munkások
partra hajtva tutajukat, a kozéjök keveredett
idegen elemekkel egy családot képeznek. Nem
értik ugyan egymás nyelvét; de az angol buty-
kosa, a tót keserü túrója s a festő szalámija sze-
rencsés közvetítők, a diáknak pedig egy nyakon
csípett csuka szintén ad szavazati jogot. A tót
atyafi számára a puskás vendég utazó egy, a talp
fölött vijongva elrebbenő kacsacsoportból egyet-
kettőt ledurrant, mely jelenetet vagy ehhez hason-
lót a müv'sz a „Vasárnapi Ujság" számára akár
ie is rajzolja, a deák ak;:r meg is énekli, vagy h a

rcm énekli meg, legalább igy futtában leirja,
noha élénken sajnálja, hogy rajza oly messze ma-
rad eJ a festői való mögött.

Felköszöntés Liszt Ferenczre.
Liszt Ferencz tiszteletére e hó 15 kén délben

Schwendtntr Mihály plébános ur mintegy 60 teri-
tékü diszebédet adott, melyre a helybeli papságon
kivül a zenede tagjai és a közreműködő müvészek
voltak hivatalosok. Ez alkalommal az áldomások
hosszu sorában Liszt Ferenczet, egyik régi ba-
rátja, báró Augui-z Antal, poharat emelve, a kö-
vetkező szavakkal köszöntötte föl:

„Huszonhat éve, hogy koszorus költőnk, ,,a
világ hírhedett zenészét" üdvözölt — és Hazád
babéraidért koszorut nyujtott; Te ped'g válaszo-
lád: hogy azon erő, mely egykor harczi dicsősé-
get aratott, ezentul hivatva legyen a béke müveit
e honnak megszerezni. Mit az ember érez, gondol
és akar, azt hangokban, szavakban és tettekben
fejezi ki.

Ta, Istentől ihletve, a kedély és érzelmek or-
szágát, a zenét választáii, mint minden magasb
müveltség alapját.

Szellemed azonban a szép, a nemes, és dicső
köreiben is a legtökélyesbre vágyott, s igy lőn,
hogy magasb hivatásod sejtelmében a dicsőség
tetőpontján kezdetied komolyabb munkadat.

Minden históriai müvelt nép szertartásaiban
az isteni tisztelet lényeges részét a zene képezte,
— és e szerint művészeted csak is ebben találta ,
czélját, körét és alanyát.

Hazafi érzelmeid a nemzeti induló magyará-
zatában kerestek kifejezést.

Vallási buzgalmad az Esztergomi misében
szárnyalt alkotód felé, midőn egy ország imáit
egyesíted szent zenédben a magyar Sión magas-
lat ín, honnan — szerinted — a keresztyénséggel
a polgárisulás, a müvelődés terjedett el Isten ál-
dotta hazádon.

Tanúi vagyunk, miként fokozta művészete-
det szentséges atyánk áldása, midőn Erzsébetünk
szent fény korét zengomínyed halhatatlanságával
egyesi'éd.

Időről időre Hazádba visszatérsz, hogy uj ba-
béraidat neki ál.lozd, hogy ünnepeit dicsőitsd, és
remény táplál, hogy közel jövőben az ország nagy
ünnepén, midőn Szent István koronája a király
os nemzet közt alkotmányszerüleg létrejött frigyet
szentesíti — nagy és dicső hivatással a koroná-
zási miséddel megjelenez, és

Ze.n̂ eményed nagy szavára
Milliók egygyé leszünk,
S lészen egy nemzet zsoltára,
Egybezengő énekünk.

Liszt Ferencz — a müvész !
a világ hírhedett zenésze! Éljen!"

a honfiú! —

Nagy kort ért embereink,
többnyire a XIX. századból.

ö s s z e g y ű j t ö t t e : Inkey Adam.

(Folytatás )

! 0. Nendtvich Tamás. természettudós Pe
esett, Baranya, 1781 —1858; — 77 éves.

91. Pálóczy László , országgyülési követ,
Borsod, 1783 — 1861; — 77 éves.

92. Palugyai Imre, nyitrai püspök, Nyitra,
1781-1858; — 77.

93. Sebes Pál, 50 évig tanár a toroczkai
unitár. gymn., Erdély, 1787 — 1864; — 77.

94. Svajczer Katalin, Tolna, 1787—1864;
— 77 éves.

95. Vertán János, régi megyei tisztviselő,
Bihar, 1784—1863; — 77.

96. Bartakovics János, megyei tisztviselő,
Nyitra, 1789—1865; — 76.

97. Garay János anyja, szül. Walter Zsu-
zsanna, Tolna, 1789-1864; - 76.

98. Gvadányi József gróf, magyar tábornok
és iró, Nyitra, 1725-1801; — 76.

99. Morny Mihály, jeles magyar gazda,
Nyitra, 1780—1856; — 76.

100. Illyésházy István gróf, főispán és akad.
igazg. tag, Trencsén, 1762 1838; — 76.

101. Kassay József, m. akadémiai tag, Zem-
plén, 1767-1843; — 76.

102. Kiss János, superintendens, akad. tag,
Sopron, 1770—1846; — 76.

103. Kondor Ferencz, a franczia háborúk
eo-yik vet< ránja, Pest, 1787 — 1863; — 76.
° 104. Konigsegg-Aulendorf Xavér gróf, föld-

birtokos, Trencsé.í, 1787 — 1803; ~- 76.
105. Kürthy Lajos, régi alispán, Komárom,

1787 1863; — 76.

106. Szabó Péter, alispán és országgyülési
követ, Győr, 1780—1857; — 76.

107. Alvinczy József, magyar tábornok, Er-
dély, 1735-1810; — 75.

108. Benkő József, erdélyi történetire, Er-
dély, 1740-1815; - 75.

109. Bercsényi Miklós gróf, Rákóczy főve-
zére, Nyitra, 1650 — 1725; — 75.

UO. Erdődy György gróf, földbirtokos, Vas,
1784-1859; — 75.

111. Faludy Ferencz,"jezsuita, jeles költő,
Vas, 1704-1779; - 75.

112. Földváry Pál, régi megyei főügyész,
Szabolcs, 1788-1863; — 75.

113. Glacz József, főmérnök, Arad, 1790—
1864; — 75.

114. Jeszenszky Lajos, több megye táblabi-
rája, Tolna, 1700-1865; — 75.

115. Kral József, pécsi püsp. helyettes ea
kanonok, Baranya, 1788 —1863; — 75.

116. Leska Ferencz, váczi kanonok, Pest,
1788-1863; — 75.

117. Majláth György, idősb, országbíró és
főispán, Hont. 1786—1861; — 75.

118. Nagy Ferencz, nyugalm. huszárőrnagy
Pécsett, Baranya, 1788 — 1863; — 75.

119. Pyrker László, egri érsek, Fehér,
1772—1847; — 75.

120. Amade Antal gróf, zalamegyei főispán,
Veszprém, 1761 — 1835; — 74.

121. Lenhossék M., orsz. főorvos özvegye,
szül. Nyizsnyánszky Lud., Pest, 1790 —1865; —-
74 éves.

122. Pá?mándy Dénes, id. alispán és ország-
gyülési követ, Komárom, 1781 — 1854; — 74.

123. Zeyk János, iró, Erdély, 1786 — 1860;
— 74 éves.

124. Apor Pál, báró, megyei táblabiró, Er-
dély, 1792-1865; — 73.

125. Apostol Pál, superintendens, Borsod,
1787 — 1860; — 73.

126. Csillagh Lajos, alispán, Zala, 1787 —
1860; — 73.

127. Dembinszky Henrik, magy. tábornagy,
1791 — 1864; — 73.

128. Görög Demeter, iró, Szabolcs, 1760 —
1833; — 73.

129. Horányi Elek. kegyesrendi tanár és iró,
Pest, 1736-1809; - 73.

130. Hubay József, hétszemélynök, Pest,
1791—1864;- 73.

131. Jankovics Miklós, régiségbuvár, Fehér,
1773—1846;— 73.

132. Jeszenszky Mihály, insurgens kapitány,
Pest, 1790—18(53; — 73.

133. Juhász György, orvos Nagy-Kanizsán,
Zala, 1791-1864; -~ 73.

134. Kostyál Ádám, in. szabómester, Pest,
1790—1863;— 7H.

135. Mócsy Antal, földbirtokos és iró Kött-
sen, Somogy, 1791-1864; - 73.

136. Pergő Celestin, szinész, Erdély, 1784-^
1858; — 73.

137. Podmanitzky Lajos báró, a keresked.
társulat elnöke, Pest, 1792-1865; - 73.

138. Pogány József özvegye, szül. báró Pe-
rényi Borbála, Beregh, 1790-1863; — 73.

139. The dorovics Theodor, Tomori Anasztáz
atyja, Pest, 1783—1856; — 73.

140. Rudnyánszky József, beszterczebányai
püspök, Pozsony, 1786 — 1859; — 73.

(.Folyt kav)
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Az ó-budai hajógyárból.
Aug. 15-éről veszszük innen e sorokat:
Az ó-budai hajógyár melletti Dunágat most

mélyitteti a gőzhajó társaság, és az onnan nyert
földdel, m= ly többnyire kovács, a császárfürdő előtti
Dunapart szélesbittetik ki. Mult szombaton e hó
11-én, a müködő medertisztitó gép egy csinos
faragványu emlékkövet emelt, melynek alakja és
fölirata római eredetre mutat. (Megjegyzendő,
hogy itt alacsony vízállással a Duna fenekén egy
hajdani épitmény romjai láthatók). Ezen felül ta-
láltak ugyan itt egy 8 hüvelyk magasságú érez- em-
ber alakot, mint szintén egy pénz forma lemezt is.

E tudósitásom által egyedül csak régészeink
figyelmét akartam felhívni a tárgyra, kik ha ér-
demesnek találják a megszemlélésre, a hajógyár
igazgatósága, azt hiszem, szives készséggel fogja
megmutatni, s meglehet, a nemzeti muzeumba
szállittatni a talált régiségeket.

Ürömmel olvassuk napi lapjainkban, a poli-
tikai kérdések vitatása mellett, a nemzetgazdá-

Bzatról, anyagi viszonyainkról, s töbféle intézete-
inkről irt tudósitásokat is, kivált ha azok alapos
nézpontból indulnak ki. De annyival inkább ro-
szalható,ha valamely jó akaratu, de roszul értesi-
tett hazánkfia, holmi nem igazolható állításokkal
áll elő. Igy a mult héten a „Pesti Napló" ban
legnagyobb csudálkozásuokra egy czikk jelent
meg, mely megtámadva a „Magyar biztositó-tár-
saság" és „Pannonia" hivatalnokainak magyarta-
lanságát *), azt is állitja, hogy a gőzhajó-társaság
elbocsátotta magyar ajku hivatalnokait.

Alólirt 10 év óta van alkalmazásban a gőz-
hajó-társaság hajógyárában, de olyasmiről nem
hallott, hogy valakit csupán azért, mert magyar,
elbocsátották volna; sőt ha végig nézünk a hajó-
kapitányok, és számvevő tisztek névsorán, megle-
hetős számu magyar neveket találunk, nem is
emlitve, hogy gépészeink jelesbjei szintén ma-
gyarok. Ua pedig a tisztelt czikkiró ur nem res-
telné a hajógyárt meglátogatni, meggyőződhet-
nék, hogy az ott alkalmazott iparosok egy har-
madrésze (ha nem több) masyar; pedig most
körülbelől 1500 iparos működik a gyárban. Eny-
nyit az igazság érdekében.

Szabó József, iparos.
•) A. két tírsulatra vonatkozott emez állitás már hi-

vatalosan meg lön czáfolva.

E g y v e l e g .
** (Asttások Pompéjihan.) Közelebbről egy

Juno tempóm omladékait ásták ki Pompejiban, 8
az oltár előtt több mint 300 nő csontvázára akad-
tak. Valószinü, hogy e nők, Junó papnőivel együtt,
ide a nagy veszedelem alkalmával az istennő se-
gélyét kérni csoportosultak össze. A csontvázak
egyike, melyben a rajta levő sok ékszerből a fő-
papnőt akarják felismerni, arany gyűrű által kar-
jához csatolt füstölőt tartott, elszenesedett illat-
szerekkel. A füstölő nagyon hasonló azokhoz,
melyeket ma használnak a templomokban. A mint
a csontvázakat elővonták, porrá hulltak szét. Juno
istenasszony szobra, mely előtt a csontvázakat
találták, a legszebb müvekhez tartozik, melyek
Pompejiban találtattak. A szemek zonánczból van
nak, a karok és nyak drága ékszerrel diszitettek.
A mellette álló páva, Juno madara, majd egészen
drágakövekből van. Találtak ezen kivül egy pom-
pás triposzt s lámpákat aranyból, ezüstből és
bronzból. Az áldozat«zerek és szentelt erdények
egy bronz asztalon voltak. — Hir szerint azon
földet is kisajatitni akarják, mely alá Herculanum
van eltemetve. Azt reménylik, hogy e régi görög
gyarmat romjai között még érdekesb dolgokat
tanálnak, mint Pompejiban.

** (A legmelegebb napok.) A lipcsei észlelde
följegyzéseiből kitünik, hogy eddig századunkban
a f. é. julius 20-diki és 21-iki napok voltak a leg-

melegebbek. Utánuk következnek 1862. júl 7, 8,
éj 9 dike; 1832. júl. 14-dike; 1834. júl. 13; 1842.
aug. 17, 18, s 19-dike; 1845. julius 8-dika; 1846,
augusztus 5, 6, és 7-dike.

** (Nevezetes végtárgyálás) volt e hó 11-ikén
Bécsben, mely alkalommal azon rablógyilkos fö-
lött m mdtak végitéletet, ki Obristnét fényes nap-
pal saját boltjában életveszélyesen megíebzé a
kirabolta. A bűnös Bieringer Jozsef, bevallotta,
ho^y rablási szándékkal ment az Obristféle
boltba, Obristnét azonban nem akarta meggyil-
kolni, és csak azért mérte fejére a csapásokat,
hogy elkábitsa. E mellett némileg tanuskodik az,
hogy a fejsze élét, melylyel Obristnéra vágott,
papirosba göngyölgeté. Obristné sebeitől már
felgyógyult, bár a sérülések utóhatását az orvo-
sok véleménye szerint igen sokáig, talán egész
életén át fogja érezni. A törvényszék Bieringert
életfogytig tartó börtönfogságra itélte.

** (Német fejedelmek magyar gulyás-húsnál.)
Az öreg Lajos bajor király, e napokban a Salz-
burgban állomásozó Ridetzky-huszárok kaszár-
nyájából egy adag gulyás-hust hozatott s meg-
hívta reá a darmstadti nagyherczeget is. A nagy-
herczegnek a gulyás nem igen izlett, de a király
a legnagyobb étvágygyal ette.

** (A hadseregleszállitás,) mint Velenczéből
jelen'ik, folyvást foly, sőt az eddig tervezett intéz-
kedéseknél tovább terjed, a a lovas és gyalog
tisztikart is érinti

T A R
Tasárnnpi beszélgetés.

(A. zenedéi üiiíicp első napja — Liszt Ferencz.)

Pest, sz. Is'vín napján.

Ünneplő, vidám tömegek növelik a testvér
főváros élénkségét. Megjöttek a dalárdaliák az
ország közel és távol vidékeiről s f ignak énekelni
a hazáról, a hazáért, a hazának. A magyar nem-
zet legfényesebb ünnepét, a? első alkotmányos
magyar király névnapját üli meg a Királyhágón
innen és tul lakó n ;p, moly balsors között s annyi
vész után. s/.ámban erőben meg nem fogyva, ren-
dületlen uiittl a nrigyarok istenében, bátran ha-
Lul cl őre a polgárosod is 8 müvelődés, ez igazi
szabadság nvigasztos czéljai felé.

A nemzeti ünnep fényességét még sugár-
zóbbá, jelentősségét még erősebbé teszi a zciede
negyedszázados jubileum,i, melynek első napja az
általunk közölt rendben ment véghez.

T'u-ol megyékből, sőt idegen országokból is
távini'o tnk jegyekért s az ünnepély rendezősége
a legelőzékenyebb módon tartott fenn az érkezők
számára jó számmal üléseket s ép e körülménynél
fogva számos fővárosi még csak gondolni sem
inert azon lehetős-gre, hogy a vigadó termeibe
bejuthasson — s a kisebbik terem csaknem üres
volt. Annál hatalmasabb szorongás uralkodott a
nagyobbikban, melyet fényes közönség töltött
tneg minden részében. Átalán véve a roppant
hallgatóscreg, mintha csak összebeszélt volna,
nemcsak ünneplő hangulatban, hanem ünneplő
öltözetben is jelent m"g, s a farsang zajos napjai
"óta disiCscbb közönséget nem láttak e ragyogó
termek.

JErki-l Ferencz „Dózsa György" 'legujabb
dalművének egyik hymnusi szinezetü, méltóságos
menetű, fenkölt kanhila nyitá meg az estélyt; e
szám után Feleki »é tartott egy prologfélét, mely-
ben azonban több szó volt Lisztről mint a zene-
déről, ki tagadhatlanul igen sokat tett e mű-
iiit<'zetüiikért; a kissé esetlen ovatióért azonban,
inelv et Ftlekiné az ő szokott lágyságával s szép
szemének kifejezésteljes járásával mondott el,
"em tehetjük felelőssé azon férfiut, ki Róma mel-
leitiTuseulumából jött el hazája fővárosába,hogy
ihletének s lelkesedésének legujabb s talán terje-
dolmiit.g iá legnagyobb müvét, véreinek bemu-
tassa

Könnyen elképzelhető azon kiváncsiság, mely-
lyel mindenki a nap legnagyobb hősének megje-
lenés t vára s a;on feszült érdek, melylyel az
oratórium elé nézett. Végre az ötszáznál több
zenészt, foglaló emelvény hátterében, a bögő-erdő
mögül megjelent egy karcsu, reverendás alak,
n i e ly lassu ^ ptekkel 'közelitett az állvány elejéhez.
Ez Liszt I'enncz, Alig vette észre a közönség,
midőn a zenekar háromszoros tus-sa után, oly
hars inv ria lásban tört ki, milyet e falak bizonyára
nem hallottak még. A taps- és éljen vihar perczekig
tartott, s LUzt, mélyen meghatva, szinte megren-

dülve köszöné meg e fogadtatást, melynél mele-
gebbel s közvetlenebb őszinteségüvel, azt hiszszük,
sehol sem találkozhatik. Maga Liszt, külsejét
illetőleg, semmit vagy legalább nagyon keveset
változott azóta, hogy utószor láttuk őt Buda-
Pesten. A bokáig érő papi ruhában oly otthonosan
mozog, mintha abbénak jött volna a világra, még
pedig római abbénak, ki formáinak előkelősége s
mozdulatainak elegancziája által tünik ki. Ez
arcz, melybe a szenvedély, lángelme, erély s ra-
jongás véste jellemző vonásait, egyike a legkife-
jozésteljesebb arezoknak. A haj, noha megszür-
kült, még ifjui teljességben és geniális bomlott-
ságban lóg halántékai körül. Arczizmainak be
széde3 mozgása, taglejtésinek jellemzést tehetsége
s szemének szinte bűvölő hatása leginkább akkor
vehető észre, midőn azt a tenger hegedűt, kürtöt,
bőgőt stb. igazgatja, mihez csaknem jupiteri ha-
talom kell, ha ugyan szabad az újdonsült papot a
vén pogányistenhez hasonlítanunk.

A „Szt. Erzsébet'1 czimü oratórium pedig
egyike a legnagyszerűbb műveknek átalán véve,
s különösen az egyházi zenében! Ez oratóriumba
Liszt egy csende-s, egyszerü migyar népdalt vett
föl alapul 8 ráak magyarokra különösen, saját-
szerü benyomást gyakorolt az, midőn ez igényte-
len dalocska, mint valami parasztgyermek, Liszt
nemcsitő lángelméje által királyfivá lesz, nagy
fényes vértü vitézzé, s ugy ére/zük, mintha azon
kicsiny ablaku s fehérházu falu, melyben született,
a nagy zeneszerző varázsvesszejének legyinté-
sére fényes nagy várossá lenne, melynek bástyáit
ellenség döngeti s melynak égbenyuló tornyaiban
azután diadalmas, mosszehangzó harangszó kezdi
el zúgva zengeni a győzelmet, vagy a haza dicső-
ségét. Bizony nem álmodta volna meg ez a kis
nóta: „Nem ettem én ma egyebet — fekete retket
kenyeret", hogy mily nagyra fogja vinni dolgát a
jó isten; egyben természetesen megjárta, a mint
nincs is teljes boldogság a világon, s ez az, hogy
dallamos ügyes verséről le kellett mondania s rá-
ültetni magát egy feszes, kipeczkelt magyar szö-
vegre, milyennél furcsább fordítást még a nemzeti
szinháznál sem ismerünk. Liszt zenéje azonban
teleragyogja e fogyatékos foldozmányt is, mely
eredetiben tán türhető, de igy, a mint elénekelték,
igazi vásári munka, melyet még az idő rövidsége,
mely átdolgozásához kellett, sem menthet ki.

A zenére viszszatérve, őszintén bevalljuk,
hogy egyes részleteit inkább mesterségesnek mint
művészinek tartjuk s hogy az ihlet mellett ott
van a csinálmány is. A hangszerelés hatása:nak
legmerészebb, legelmésebb^ combinatiói sem kár
talanithatnak a lelemény hiányáért. Ez apró kifo
gásaink azonban ép oly kevéssé csorbítják meg
az egész iránti lelkesedésünket, mint akissé inga-
dozó előadás a mű becsét. Az oratórium, mely
mélyreható benyomást tett a jelenvoltakra, több-
ször fog ismétlődni s mindannyiszor tökélete-
sebben.

A fővárosi köz és magánkörökben csak is ez

előadás képezi a beszélgetés tárgyát s azok, kik-
nek nem jutott hely, ismerősöket fognak mög uton
s útfélen s legalább az elbeszélésből akarják is-
merni az ünnepély* részleteit.

Budapest valóságos kis népvándorlást fogad
magába e napokban, mert a zenedéi jubileum,
LÁszt s az országos ünnepen kivül még a vásár is
élénkíti a fővárost s ha ideveszszük még azt is,
hogy 0 Felsége legmagasabb születésnapját is meg-
ültük:, a sok vigalointól s zajtól szinte nem tudunk
hova lenni. Az ország főpapj i, mint minden év-
ben, ugy ez idén is fényes segédlet mellett fogja
elvégezni a „dicsőséges szent jobb kéz" körüli
ájtatoskodást Budán, melynek bájos hegyei közé,
ugyszintén a városligetbe riadó dalárdisták rán
dúlnak ki, hogy amott a viszhangot keltsék, emitt
meg fegyelmezett tömörségben együtt adjanak
elő jelesebb karénekeket. A ki énekel, az meg
mind szomjas s hogy a eör- és borbiró, ezerét
fölülhalad.) dallos torkokról városligeti kocsmáro-
saink bőven gondoskodnak, azt hazafias élelmes-
ségükről fölteszszük.

Az ember hajlandó a pénzhiányról valo siral-
makat valóságos képmutatódnak tartani,ha a szin-
házakba s mulató-csarnokokba betekintünk. A
vasárnapra következett ünnepen zsufolva volt
minden, a mulatságnak szánt közhelyünk. A nép-
dalárok a ,,Komló'-bans Beleznayban, a Tüköry-
sörcsarnokban négy katonabanda, kik Liszt tisz-
teletére rendeztek monstruozus hangversenyt, a
nemzeti szinházban az „idegesek1' — s minden a
fuladásig telve vala, pedig azt hitte volna az em-
ber, hogy Pest ez este csak a vigadó termeiben
van. Zaj, pezsgés s jó kedv mindenütt s nem me-
hetünk el egy, három emberből álló csoport mel-

! lett, mely ne az országgyűlésről, követválasztásról
beszélne, mig a második csoport az oratóriummal
s ünnepelt szerzőjével foglalkozik.

A zeneitészet kiváló képviselői mulatnak ez
idő szerint köztünk. Igy Schelle, Hanslik, Speidel
stb., mig a derék, honvédviselt Zellnert, ki Bécs-
ben egyikét szerkeszti a legtekintélyesebb zenei
szaklapoknak s ki históriai hangversenyei által
még igen jó emlékben áll nálunk, a meghívandók
sorából kifeledék s nyilván ez okból el sem jött;
kífeledtek többeket is, kiket ugy látszik előítélet
vagy személyes ellenszenv zárt ki a vendégkoszo-
ruból pedig ilyen alkalommal, midőn csak jelen-
tőségét s fényét̂  akarjuk emelni m ünnepélynek,
le kellene vetni az ily kicsinyes elfogultságot.
Neveket, illetőleg nevet nem emiitünk; elég
legyen itt ez átalános megjegyzés.

A másik napról, melyben Volkmann ünnep-
nyitánya s Liszt „Dante symphoniájának" egyik
részlete (a pokol) s a Rákóczy-\n<X\ú6 átirata
képezték a főpontokat, s a különféle LisztA&ko-
mákról jövő alkalommal. Annyit előleg is, hogy
a >,pokol" zenédhez képest a „Walkürök lovag-
lása" ártatlan gyermekgagyogás. Megdöbbentő,
megrázkódtató hatást szült. Forgó János.
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Irodalom és müvészet.
** (Az Erzsébet oratóriumot), mely első előa-

datása alkalmával oly nagyszerü hatást aratott,
e héten, valószinüleg szerdán, Liszt személyes
vezetése mellett ismételni fogják.

** (A „Hon" felelős szerkesztését) az aug.
17-iki számtól kezdve ismét Jókai vette át, ki a
provisorium alatt hozott katonai törvényszéki
itélet által, ettől több mint két évig el volt tiltva.

** (El nem fogadott szinmüvek.) A nemzeti
szinházi drámabiráló-bizottmány „A csehek Ma-
gyarországban" czimü 3 felvonásos történeti víg-
játékot, és „A boglyas" czimü 5 felvonásos nép-
színművet előadásra nem ajánlotta.

** (Pályadij-kitüzés.) A „Növendékek lapja"
nyolcz aranyat tűzött ki egy növendékek felfogá-
sához mért vigjáték inegirására. Lehet egy, két
vagy három felvonásos. Beküldési határidő okto-
ber elseje. A pályadíj okt. 20-dikán adatik ki. A
művek a ,,Növendékek Lapja" szerkesztőségének,
Kolozsvárra küldendők.

Egyház és iskola.
** (Magyarország bibornok-primása), eszter-

gomi érdek ő eminentiája e hó 17-dikén főváro-
sunkba érkezett a sz. István napi egyházi kör-
menet személyes vezetésére.

** (A kegyesrendiek pesti nagy-gymnáziumá-
ban) a tanulók száma a lefolyt iskolai évben 640
volt; ezek között magyar 574, német 12, szerb 3,
oláh 1, cseh 4, magyar izraelita 43. Eendes tanár
a kegyes tanitórendiek közül 12, rendkivüli tanár
pedig 5 müködött.

** (A bdnyekerületi ág. hitv. ev. szuperinten-
denczia) ez évi egyházkerületi közgyülése e na-
pokban foly. A közgyülés 15-ikén kezdődött s
19-ig tartott. Az egyetemes gyülés okt. 5-én lesz.

** (A szarvasi főiskola) növendékeinek szá-
ma, a Tatay István igazgató tanár által közzétett
iskolai értesítő szerint ez évben 414 volt; ezek
közt ág. hitv. 275, helv. hitv. 18, róm. kath. 53,
görög keleti vallásu 13, Mózes vallásu 55. — Az
iskolai alumneum jótékonyságát 144 tanuló élvezte.

** (Uj lelkészek fólavaUatása.) Debreczenben,
mint a ,,H—gy" irja, e hó 13-kán délelőtt a ref.
nagytemplomban 42 uj lelkész eskettetett és avat-
tatott fel főtiszt. Balogh Péter ur által, ki ez alka-
lommal kenetteljes beszédet s könyörgést tartott.
Egyházkerületi kijelölés folytán Soltész László h.-
gzoboszlói lelkész tartá az egyházi beszédet.

** (Nöneveldei vizsgálat.) Nyiregyházáról ir-
ják nekünk : Julius hó 27-dikén mentek végbe
városunkban a Kozák Eliza kisasszony által másfél
évvel ezelőtt állitott nőneveldében a vizsgák,
díszes és nagyszámu közönség előtt a legjobb
sikerrel. — Délelőtti 8 órakor a kisdedóvoda ter-
mében nyitották meg ft. Simon Endre esperes
elnöklete alatt a vizsgát, mely délutáni 1 órakor
végződött be. A nőnövendékek helyes, szabatos s
határozott feleletei és a kitünő kézimunkák váro-
sunk értelmiségét s a jelenvolt nagyszámu vidé-
kieket meggyőzték e nőnövelde jelessége s
tulajdonosnő kitünő képzettsége felől. A sz
lők jutalmazva látták gyermekeikre tett fárado-
zásaikat. — Délutáni 6 órakor a nagy vendéglő
termében szavalás és zenéből tartattak próbatétek.
A terem egészen megtelt hallgatósággal; a játék-
sorozatból kiemelendő a Rákóczy-induló, 18 kézre
három zongorán, a növendékek, — s a Hunyady
László opera, négy kézre, a tanitók által játszva.
Hosszan tartó taps és éljen követte a szavalatokat
és játékokat. Ezután a növendékek tánczpróbája
következett s l l órakor a közönség a legnagyobb
megelégedéssel oszlott szét. /.

** (Két tanyai iskolát) állitottak s láttak e
rendes tanítókkal ujra Hód-Mező-Vásárhelyen
Hasznos lépés anépnevelés emelésére.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
/ (A könyvnyomdászat tökéletesbitésére) egy

öreg nyomdász egy inditványnyal áll elő. A
könyvnyomdászat — ugymond — a mindenféle
szedő-, osztó- és nyomógépek föltalálása, a betük
anyagának ügyes vegyitek módja, a minden szük-
ségletre alkalmas festéknemek föltalálása és tö-
kéletesbitése által folyvást emelkedik; csupán a
henger javítására nem gondolt senki, mely a festé
ket a betűkkel megosztja; ez ma is csak régi kez-
detleges állapotában van s a mint ma öntik, sok-
szor 24 óránál tovább alig használható. — Azért
azon inditványnyal fordul szaktársaihoz, hogy a
nyomdászok tegyenek össze jutalmat, külön a
közönséges, külön a finomabb vagy illustrált műre

alkalmas, legjobb, legtovább tartó henger-vegyi-
ték kitalálására és összeállítására. Ez öreg nyom-
dász maga, indítványával egyszerre, 2 aranyat
ajánl föl e czélra.

Eözintézetek, egyletek.
** (A magyar képzőmüvészeti társu'a*) e hó

7-re összehivott rendkivüli válasitmányi ülésében
az idei albumpályázat ügye levén eldöntendő, a
beérkezett több rendbeli pályamüvek közöl a vá-
lasztmány Székely Bertalannak Arany János
,Ágnes aszony" czimü balladájából meritett hár-

mas képcyklusát fogadta el az idei album három
műlapjául, s hogy a közönség kebeléből fölmerült
azon igényeknek is eleget tegyen a társulat, me-
lyek sürgetik, hogy albumában idönkint szent
tárgyu müvekkel is kedveskedjék tagjainak : rend-
kivüli kedvezményül a folyó évre még egy negye-
dik műlap kiadása is határoztatott, mely az emli-
tett kívánalmaknak megfelelőleg Than Mórnak
nemrég befejezett „Krisztus keresztsége a Jordán
vizében" czimü szép oltárképe után készül. E ne-
gyedik műlapot mindazonáltal — minthogy a tár-
sulat körülményei azt különben nem engednék —
;sak előlegképen kapják a tagok, ugy, hogy a jö-

vő évi album csak kit lapot fog tartalmazni s csu-
pán az ujonan belépő tagnk fognának jövő évre is
3 műlapot kapni, azaz Thaa Mórét is az ujak mel-
lé. A választmány intézkedett, hogy a f. évi al-
bumot legfölebb uj év táján szét lehessen a tagok-
nak küldeni. ,,Ágnes asszony", képcyclusát maga
a szerzőmüvész, Than Mór müvét pedig Marasto-
ni József fogja kőre rajzolni.

** (Az elsö magyar iparbank) közgyülése ál-
tal a 2-dik részvény-sorozat kibocsátása ügyében
hozott határozatot a helytartótanács megsemmi-
sitette, és pedig azon oknál fogva, mivel a részvé-
nyesek a közgyülésre nem külön meghívó jegyek,
hanem hirlapok utján lettek meghiva, holott az
alapszabályok szerint az előbbi összehivási módot
kellett volna megtartani. Sajnos, hogy ifju intéze-
tünket érdeklő ezen felette nagyfontosságu ügy
már oly hosszu idő óta huzódik és ez által iparo-
saink hitelügye nem csekély hátrányt szenved.

** (A budai dalárda) legközelebb tartott
közgyülésén, a leköszönt elnök helyébe Nagy
Gusztáv választatott meg. Ugyanezen gyülésben
uj jeligét választottak az egylet számára, mely a
következő:,.Dalra szivvel, tettre észszel". Egyleti
zászlótartó Gretschel József pesti ékszerész lett.

** (A pesti tűzoltó-egylet) alapszabályait a
városi tanács ajánlólag terjesztette föl a helytar-
tótanácshoz.

** (A „Solt-vidéki vadász-társulat") szept.
1-én Duna-Vecsén közgyülést tartand, melynek
tárgya az agarászati dij-futás határnapjának ki-
tüzése leend.

Balesetek, elemi csapások.
** (Leszakadt házbolt.) A kereszt-utczai Köl-

ber-téle házban e hó 15-re virradóra nem kis sze-
rencsétlenség történt. A házi ur nevezetesen
padlást e napokban kiadván raktárul, a kereskedő
ötezer mérő kukoriczát hordatott azonnal föl rá,
ugy hogy e nagy suly az éjfél utáni órákban az
egyik szoba stukaturáját benyomta, s Hubenai
János nemz. szinházi tag ifju nevelt leányát oda
temeté. Szerencsére a nagy robaj sokakat föléb-
resztett az udvarban, kik siettek a megmentéshez
látni, s fél órai munka után sikerült is nekik az
egészen elalélt ifju leányt kiszabaditani. Orvosi
segély nemsokára életre hozta. Intézkedni kel-
lene az ellen is, hogy a padlásra ne legyen szabad
annyi terményt s más egyebet halmozni, a mennyi
könnyen veszedelemmel jár.

** (Tüzvész) Csombord erdélyi községnek
hó 11-ikén majdnem fele leégett. Szám szerint
30—40 ház s a gazdák behordott takarmánya.
A gyulás vigyázatlanságból épen a leghőbb dél-
ben keletkezett. Az oltást az enyediek eszközöl-
ték, kik azonnal a vész helyére siettek. Biztositva
alig volt valami. A kár tetemes. Enyeden gyűjtés
foly a szerencsétlenek részére.

** (Tüzvész és gyilkosság.) Porcesd erdélyi
oláh faluban e hó 4-dikén tüz tört ki, mely 63
gazda, lak- s gazdasági épületeit hamvasztá el.
Egy falubeli lakót a felizgatott nép gyujtogatásról
gyanusitott, miért is azt vizsgálati fogságba he-
lyezték. Másnap a falubeli lakók ujra összegyültek,
hogy az állitólagos gyujtogatón boszut álljanak.
Megrohanták a házat, melyben az illelő fogva volt,
elhurczolták az égés színhelyére s ott nagy ke-

f yetlenséggel megölték. A jelen levö felügyelő,
ét csend- s három pénzügyőr nem voltak képesek

a feldühödt naptömeget, mely között fanatikus
nők játszották a főszerepet, visszatartani. A tör-
vényszéki vizsgálat foly.

lli ujság?
** (A föváros ünnepi díszben) volt a legkö-

zelebb lefolyt hét alatt. A zenede ünnepélyéhez
még kettős ünnep: ő Felsége születésnapja,
(melyen egy nagy esemény megtörténtét, az or-
szággyülés egybehivását várták,) s szent-István
királyunk napja csatlakozott. Pest polgári bizott-
mánya előre gondoskodott, hogy mindez a lehető
legnagyobb diszszel folyjon le; 17-dikén este hat
katonai zenekar egyesülve játszott a vártéren, a
ágyudörgések adtak jelt az egész város kivilágí-
tására, mig délben a városi polgárság diszlako-
mát rendezett a lövöldében, füszerezve lelkes ál-
domásokkal. Egész mai napig mindenütt nemzeti
zászlók és szőnyegek lengenek, s szent István
napja, ez országos ünnep is, Pesten és Budán a
lehető diszszel lesz megülve. Az indóháznál lelkes
dalárok várták az érkező pályatársakat, kiknek
nagy előadása ma délután lesz a városligetben. A
főváros telve vidékiekkel és idegenekkel. — A
hármas ünnepről, mely most is, midőn lapjaink
sajtó alatt vannak, javában foly, jövőre bővebben
lesz alkalmunk szólani, midőn egyes főbb mozza-
natait képekben is fölmutatjuk. Addig is együtt
örvendünk a mindenfelé örömtől sugárzó arczok-
kal, melyek ez örömünnepekben hajnalsugárát üd-
vözlik az egész hazára földerülendő szebb na-
poknak.

** (Liszt, a zenedéi ünnepélyek után), mint
halljuk, báró Augusz Antalhoz Szegszárd™ rán-
dul néhány napra, hol a vendégszerető házi gazda
előre gondoskodik a zene nagy mesterének barát-
ságos fogadtatásáról. Szegszárd, mint tudva van,
boráról hires város, de a legkitünőbb borok báro
Augusz pinczéiben vannak, s igy Lisztnek alkalma
lesz a legközvetlenebb forrásból, pap létére is meg-
izlelni báró Augusz azon hires borát is, melynek
neve a külföldi kereskedésben: „vinumAuguszta-
nae confessionis."

** (Liszt Ferencz tiszteletére) mult szerdán
főt. Danielik János püspök ur rendezett egy fé-
nyes estélyt, melyre az ünnepelt művészen,
leányán és vején (Bülow J. úron) kivül leginkább
a hírlapirodalom képviselői voltak hivatalosak s
hol Patikárus zenéje mellett vidám és kedélyes
pohárköszöntések között telt el az idő.

** (Az ideiglenes országház) telkének áten-
gedése ügyében e hó 14-dÍKén tanácskozott a
pestvárosi gazdasági bizottmány, s a föltételeket
a következőkben állapitá meg : 1. A város, a
Sándor-utczában most laktanyául használt telket,
minden kárpótlás nélkül 10 évre adja át, csupán,
a földesuri jog elismerése fejében, évenkint 1 ara-
nyat fizessen érte az országos alap. — 2. A tiz év
leteltével a városi hatóságnak szabadságában
álljon, az e telekre épitendő házat becsértékben
átvenni, vagy ellenkező esetben az országos alap
a telket akkori becs-árában átveheti. — 3. Te-
kintve, hogy a városnak e telek átengedése a
ennélfogva a rajta álló lovas laktanya nélkülözése
miatt az elszállásolás eszközlése végett évi 2000
forinton fölüli bérért kellene más hasonló helyi-
ségekről gondoskodnia: ennélfogva a kitüzött tiz
év alatt a kérdéses laktanyára eső beszállásolási
teher az országos alapot, illetőleg a magas kor-
mányszéket illesse. — Az épitendő országház terve
iránt is megegyeztek már, ugyanis az ez ügyben
működő bizottmány e hó 15-ikén tartott ülésében
a tárgyalás alá került 4 terv közül Ybl tervét
fogadta el, azzal a módositással, hogy keresztfal-
épités helyett szilárd, később más czélokra, pél-
dául kiállitásokra is használható épület állittas-
sék s a homlokzat stylje is jobb öszhangzásba
hozassék a körülötte lévő épületek, ugymint a
Festetics-palota és a muzeum styljével.

** (Erdélyben is tavaszodik.) Az erdélyi fő-
kormányszék, mely nem rég a mostoha időjárás
alatt kénytelen volt Kolozsvárról Szebenbe ván-
dorolni át, most ismét visszaköltözik. A „K. K."
mint biztos hirt irja, hogy a főkormányszék föld-
tehermentesitési osztálya már e hó 16-dikán
visszatér Kolozsvárra.

** (Uj dalárda.) Pesten „Nemzeti dalkör"
czim alatt uj dalárda alakul, s alapszabályai már
föl vannak terjesztve a helytartótanácshoz.

** (Ajándékok a nemzeti muzeumnak.) A
nemzeti muzeumban a természetiek osztálya ér-
dekes ajándékot kapott Mexikóból, Scherzenlech-
ner mexikói államtanácsostól. Ez ajándék 150
kitömött madárból s egy jókora csörgő kígyóból
áll, mely szintén ki van tömve.
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Melléklet a Vasárnapi ujság 34-ik számához 1865.
** (Az ez évben oklevelet nyert ügyvédek) |

30 aláírással ellátott folyamodását, melyben a
mult évben kiadott s őket az önálló űgyvéd-
kedhetésben még két évre gátló udvari rendel-
vény megyszüntetését kérik: Kempelen Béla és
Pisztory Mór fiatal ügyvédek mint küldöttségi
tagok 14-dikén vitték föl Bécsbe, azt a főkan-
czellár kezeibe átnyujtandók. A folyamodás alá
azok nevei is oda vannak jegyezve, kik e végre
vidékről meghatalmazást küldöttek be.

** (A losonczi vaspálya-küldöttség) tagjai
néhány nap óta Bécsben mulatnak, hogy a társu-
latnak engedélyezendő kamatbiztositékot illetőleg
kérvényt nyujtsanak át Ó Felségének. A küldött-
ség egyelőre az udv. korlátnok által fogadtatott.
Mindenekelőtt a pályarész kiépítésének befejezé- |
sére törekednek. Azt hiszik, hogy a megnyert
engedély által mind a vállalat fennállása, mind a
társaság függetlensége biztositva lesz. '

** (A szolnoki műkedvelők) közelebbről elő-
adást tartottak az erdélyi inségesek javára. Szigli-
geti „Fenn az ernyő nincsen kas" czimü darabját
adták s a jövedelem 100 ft. volt. A Csabi Imre
igazgatása alatt levő szintársulat, neki boszon-
kodva, ugyanaz napra jótékony czélu előadást
hirdetett, de csak 3 ft. bevétele volt.

** (Jótékony czélu hangverseny.) Szliácson e
hó 10-én délután szavalattal egybekötött hang-
versenyt tartottak a sulyos szembajának gyógyí-
tása végett már huzamosb idő óta ott tartózkodó
festesz hazánkfia Mezey részére. Nagy közönség
nyilvánitotta részvétét megjelenésével, 8 mind a
közreműködő tagok, mind pedig a közönség azon
öntudattal oszlott szét, hogy emberbaráti köteles-
séget teljesitett. A hangverseny 194 ftot jövedel-
mezett Mezey javára, mely összeget két tagból
álló küldöttség azonnal kézbesítette a nemes em-
berbaráti tett által mélyen megindult szerencsét-
len müvésznek. A hangverseny létrehozásában a
szintén Szliácson mulató Székely Imre zongora-
művészünket is elismerés illeti, ki benne tettleg
is közremüködött.

** (Egy nagyszerü tervet) készitett Reiter
Ferencz mérnök, mely ha valósulna, Pest egyik
elsőrangu világvárossá lenne általa. Ugyanis egy
kibocsátott füzetben egy hajózható csatorna ter-
vét fejtegeti, mely a Ferencz-, József- és Teréz-
várost ketté szelve, a feldunasoron térne ismét
vissza a Dunába. A csatornán 32 hid tartaná fenn a
közlekedést. — Van e füzetnek más gyakorlatibb
hasznú része is, az előbbi tervvel szoros összefüg-
gésbe hozva: a soroksári Duna-ág partján fekvő
roppant ártér vizmentesitése, és Pestnek a Duna-
szabályozás által az árviztől biztositása. A füzet-
ben föl vannak sorolva a részletes költségvetések,
a csatorna biztosan várható jövedelme, és az a
mód, miként lehetné fedezni az egész szükséges
költségeket. Mindenesetre érdekes munka, s mint-
hogy szakavatottan van irva, s fővárosunk emel-
kedését, biztonságát czélozza, érdekes volna, ha
illető helyeken figyelembe vennék.

— (A párisi magyar egyletet) illetőleg aug.
10-ről ezeket irja hozzánk egyik jelenlegi tagja:
Miután többször azon panasz jött tudomásunkra,
hogy honfitársaink, kik Páriát meglátogatják,
vagy kik egy időre itt mulatni akarnak, igen
félreesőnek találták eddigi szállásunkat, ennek
következtében az utóbbi havi gyülésben elhatá-
roztuk, egyletünket az előbbi helyről („Boulevard
Beaumarché" 60. sz.) most Boulevard Sebastopol
17. sz. alá átvinni. Ide járnak ezentul magyar
lapjaink is. A párisi magyar egylet nevében Bre-
zina János.

** (Névmagyaritás.) Veszelovszky János
István kereskédősegéd, vezetéknevét felsőbb en-
gedély folytán „Vigassi"- ra változtatta.

** (Ritka természeti tünemény) volt látható e
hó 3-ika és 4 dike közötti éjjel Nagy-Kanizsa kör-
nyékén. Mint a „Z. S. K." irja, éjjel egy negyed
12-kor az égboltozat délkeleti részén egy gyö-
nyörü szivárvány látszott. Nagysága megközelité
a rendes nappalit, de hiányzott benne a szinezet,
hanem fehér és kiseé ibolyába ment át. A déli
részen sokkal jobban és tovább kivehető volt,
|niíit a keletin. Először puszta szemcsalódásnak
vélték; de a felhők mind inkább összetömődve,
rémitő fekete lapot képeztek, melyben, mint ezüst
szalag, látszott egész fél óráig a szivárvány; ez-
után a hold alatti felhők fölfelé tolulván, ezek
növekedtével a szivárvány alulról kezdve lassan
fogyott, mig végre elenyészett.

A magyar akadémia palotája.
(LXXIV közlés.)

A m. akadémia palotájának épitése alkalmá-
ból a Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez ujabban
beküldött adakozások:

LXXIV közlés: Nemes-Dédről Becsák Zsig-
mond, ref. lelkész 2 ft. 50 kr.

Az előbbi 1—LXXIII közlésekkel együtt a
V. U. szerkesztőségéhez az akadémia számára
beküldetett összesen 15,600 ft. 51 kr., 1 régi ro-
mai arany, 1 husz frankos arany ,112 db. cs, arany,
22 db. kétpftos tallér, 1 orosz tallér, 4 db. uj ftos,
146 huszas, 18 4-edforintos, 1 db. 100 p. forintos,
10 db. 10. — p. forintos nemzeti államkölcsön-
kötelezvény, és 1 db. 100 pftos erdélyi urb. kö-
telezvény.

Nemzeti szinház.
Péntek, aug. l l . „Bíbor és gyász." Eredeti

dráma 5 felv. Irta Hegedüs Lajos.
Szombat, aug. 12. „Faust." Opera 5 felv. Ze-

néjét szerz. Gounod.
Vasárnap, aug. 13. „Peleskei notárius."

Eredeti énekes bohózat 4 felv. Irta Gaal József.
Hétfő, aug. 14. „A troubadour." Opera 4

felv. Zenéjét szerz. Verdi.
Kedd, aug. 15. ,,A& idegesek." Vigjáték 3

felv. Sardoutól.
Szerda, aug. 16. „Bánkban." Eredet, szomo-

rujáték 5 felv. Irta Katona József.
Csütörtök, aug. 17. „Charlotte kapitány."

Franczia vigjáték 2 felvonásban.

Szerkesztői mondanivaló.
7816. IV. Körös. G. S. A czikksorozat igen értelmes,

gyakorlati becsü tanácsokat s fejtegetéseket tartalmaz,
melyeknek, ha illő köntösbe öltöztetjük, nagy hasznát re-
méljük vehetni, ha majd az országgyülési előmunkálatok
megkezdődnek.

7817. Méhész. 6 I. A 4 ft. ön krt. vettük s a köny-
vek megkaphatása iránt intézkedni fogunk.

7818. Pálfalva. P. Gy. A keresett P. K.-nal mintegy
két héttel ezelőtt személyesen találkoztunk itt Pesten.
Akkor szándéka volt egy kis körutat tenni a Balaton vidé-
kén, s azután haza térni. Eddig már talán ott is van. — A
mi a kérést illeti, szivesen, ha lehet s alkalom adja elő
magát,

7819. Svábhegy. B. K. Ut figura docet, megtörtént.
A többit csakugyan ott fenn a magasban kellene már egy-
szer elintézni.

7820. Vigasztalás. Nagyobb benne a szónoki erő,
mint a költöi ihlettség. De amaz nem elégiti ki érveivel
az észt, ez hidegen hagyja a szivet.

7821. Margitta. S. P. A küldött kéziratra nézve a
kiadótól, kivel azt közlöttük, még nem kaptunk választ.

7822. Kis-Czell. K- si. A „czimezgetés"-ről irt czikk
nem viszi előbbre a kérdést. A kor szelleme lassankint meg
fogja hozni az egyszerüséget, a szabatos rövidséget a mi
társadalmi életünkben is, mint az minden más művelt nép-
nél kifejlett. Már is sokkal előbbre vagyunk az elmult
időknél. Az élet logikája e részben is kérlelhetlen.

7828. Mult és Jelen. Bizalom. Szeretnök ha a gon-
dolatok szépségének a külső forma jobban megfelelne.

SAKKÜÁTÉK.
294-ik sz. í. — Szirmay Jánostól.

(Olmüczben.)
Sötét.

a b e d e
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

68-dik sz. játszma. (Olasz megnyitás.)
Egy mult századbeli játszmát ismertetünk meg itt a

sakk-kedvelőkkel, mely ROUSSEAU J. J. és CONTI
herczeg közt folyt, midőn ez utóbbi, Bouffleurs grófnő és
Lorency lovag társaságában, a hires bölcsészt 1759-ben
akkori lakásán Montmorency-ben meglátogatta. — Mind
a bölcsész, mind a herczeg, nagy kedvelője volt a sakk-
játéknak, s a játék akkor meglevő theoriáját is mindketten
jól ismerték s azonkivül e játszma Rousseau élénk szelle-
mének bélyegét is magán hordja.

Világos. (R.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

e2-e4
Hgl-f3
Ffl-c4

c2 —cS
0—0

d2—d4
Fel—g5
Fg5-h4

Sötét. (C.)
e7—e5

Hb8-c6
Ff8-c5

Vd8—e7
d7—d6

Fc5—b6
f7-f6
g7-gö

Világos. (R.)
9. Hf3~gö:

10. Vdl—hö-r
l l . Fh4—gö:
12. f2—f4
13. f4-fö
14. K g l - h l
15. Fc4—g8:
16. fö—fo"

Sötét. (C.)
f6—gö:

Ke8-f8
Ve7-g7

eö—d4:
d4-e3:f
cS-b2:
b2—al:(V.

Sötét föladja

289-dik számu feladvány megfejtése.
(Meyer Henriktől)

Világos. Sötét.
1. Fd6-c7 f4-f3
Si. Fc7—b8 f8-g2:
3. f2-f4 g2—gl(V.)
4. Fb8—a7 tetsz. szer.
5. Fa7—b6:fmat.

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

Nyilt tér. *)
P. Kálmán felkéretik egy sürgős családi ügy

elintézése végett Pálfalván haladéktalanul meg-
jelenni. — Pálfalva 1865. aug. 9. X.

*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóható-
ság irányában vállal felelősséget a szerk.

Melléklet: Elöfizetési fölhívás gr.
Bruaszvik Teréz képére, és „A legnagyobb
magyar honleány és ennek müve" emlék-
könyvére.
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TARTALOM.
Dr. Tóth ÜT. János (arczkép). — Emlékezem . . . —

Eszköz és czél. — Városépitkezés Észak-Amerikában. —
Pozsony multa és jelene (két képpel). — Képek a hazai
népéletből: LI.Tutajos tótok (képpel).—Felköszöntés Liszt
Ferenczre. — Nagy kort ért|embereink (folyt). — Az ó-
budai hajógyárból. — Egyveleg. — Tárház: Vasárnapi
beszélgetés. — Irodalom és müvészet. — Egyház és iskola.
—- Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek.
— Balesetek, elemi csapások. — Ml ujság ? — A magyar
akadémia palotája. — Nemzeti szinház. — -Szerkesztői
mondanivaló. — Sakkjáték. — Nyilt tér. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza 1- «•)
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HIRDETÉSEK.

ELÖFIZETÉSI
ily czimü legujabb s

FÖLHÍVÁS
legterjedelmesebb naptárra:

ORSZÁGOS NAPTAR
1866.

Magyarország és kapcsolt részei számára.
ELSŐ ÉVFOLYAM.

Hunfalvy János, dr. Henszlmann Imre, Jókai Mór, dr. Kőnek Sándor m. kir. egyetemi jogtr., dr. Gerlóczy Gyula és dr. Sporzon Pál, budai
müegyetemi tanárok, Lövészy György és dr. Pauler Gyula ügyvédek, dr. Farkas Mihály, a „Falusi Gazda" szerkesztője, a Magyar Sajtó ea

Vasárnapi Ujság szerkesztői stb. közreműködésével.

szerkeszti ÖRRÖSS BÁLINT,
köz- és váltóügyvéd és váltójegyző.

tanulságos
k f l

E nagy naptár czélja s rendeltetése, hogy segédkönyv legyen, mindenek fölött
ágos és utba igazító. Legyen tehát közhasznu ismeretek közlönye s a közélet éstanulságos és utba igazító. Legyen t e á y

közforgalom adattára; legyen kimeritő s rendszeres gyüjteménye a tudnivalóknak, me-
lvek a nagy közönség minden osztályát érdeklik; legyen évkönyv, hü képe az idönek,
maradandó becsü krónikája a közérdekü eseménynek, melyekkel á tudomány, a gazdá-
szat ipar, és kereskedelem évről évre gyarapodnak.

A tartalom, melyet a jelen 'fölhívás terjedelméhez képest csak a főbb osztály
czimei szerint jelezhetünk, meggyőzi, — a tisztelt férfiak névsora pedig, kiket ál-
landó munkatársakul megnyerni szerencsénk volt, — biztositja a t. közönséget arról,
hogy az „Országos naptar" irányát és tartalmát tekintve, minden várakozást ki fog
elégiteni.

Az „Országos naptár" következö részekből álland:
I. Naptári rész,

minden vallásfelekezet használatára, az uj év pontos csillagászati ismertetésével dr. Monté
Desói Albert Ferencznek az Egri csilagda igazgatójának szerkezete szerint. Ezen rész-
hez* napi számvitel és jegyzetek fölvételére egy napló s a határidők, hivatalos ügyle-
tek és teendők bejegyzésére egy jegyzéknaptar járul.

ll. Átalános tiszti névtár,
a legfóbb'törvényhozó hatalomtól le a végrehejtás legkisebb közegéig Magyarország
és a kapcsolt részek számár*. Ide tartoznak különösen :

A) A felséges uralkodóhaz, a magyar királyok névsorával uralkodási rend és
é»ek szerint, s a királyi méltóságot szabályozó alaptörvényekkel.

B) Az országgyülés, mint a törvényhozó hatalom másik tényezője, valamint az
országgyülések rendso'ra, alapszabályai, a felső- és alsóház tagjai s bivatalszemélyzete.

C) A végrehajtó hatalom közegei, névszerint: a magyar kir. helytartótanács,
kir. hétszemélyes tábla, kir. itéló-tábla, kir. váltófeltörvónyszék, kerületitáblák, első
bírósága k. váltótörvényszékek, megyék, szabad kerületek, szab. kir. és rendezett tanácsu
mezővárosok, pénzügyi és rendőri hatóságok stb. Végre az Ügyvédek névsorsa a fő-
városban és vidéken.

Kiemelendőnek véljük, hogy mindezen hatóságokat, naptárakban még eddig sehol
elő nem forduló bővítéssel fogjuk ismertetni, a mennyiben minden egyes hatóságoknál
egyszersmind a birói illetőség, terület- és ügyek szerint, a hatósági szervezet és ügyvitel,
végre a hatóságoknak és birói kerületeknek rövid történelmi és statistikai ismertetése is
közöltetik. , r . . . . .

111. L g y n a z a k es i skolák,
valamennyi vallásfelekezeteknél, és a szentszékek, terület- és ügyilletöség szerint. Végre
a maqdnnöveldék. . . . . . . . r

IV- Rözintezetek es egyletek,
névszerint: a magyar tudom, akadémia, KUfaludi-társaság, magy. nemz. muzeum, termé-
szettudományi társulat, orvosegylet, magy. földhitelintézet, a magyar és egyéb biztositó
társulatok, gazdasági, ipar- és kereskedelmi egyletek, nemzeti szinház, zenede, miitárlat,
takarékpénztárak, kárházak, és egyéb közintézetek.

V. Közlekedés,
t. i. a postaügy, vasutak, gőzhajózas s közlekedési magánvállalatok.

Okross Bálint,
szerkesztő. -

VI. Magyarország a mult évben,
és pedig:

A) A mult év történelme. Ez állandó rovat hü és rendszeres rajzát adja a fon-
tosabb eseményeknek, melyek az „Orsz. naptárt" megelőző évben hazánkat illetőleg1

fölmerültek, — fentartváti évről évre a napi lapokból azt, a mi a történelemé.
B) Statistikai adatok mult évből, a népesség, hivatalos ügyek, gazdászat, ipar

és kereskedés stb. köréből.
C) Törvényhozás a mult évből, ismertetése a megelőző évben kelt törvények-

nek és rendeleteknek; tájékozásul a gyakorlati életben, s adalékul a jogtörténelemhez.
D) A mult év irodalma, nyomdák, nyilvános lapok és müvek ismertetése.
E) Pest mult évben, — különösen a főváros statistikája, házai, háztulajdonosai,

s az évenkinti birtokváltozások.
VII. Birodalmi ügyek,

melyek részint hazánkat az osztrák birodalommal közösen, részint a német örökös tarto-
mányokat különösen illetik, s államjogi, történelmi és statistikai érdekkel birnak.

VIII. Külföld, különösen:
A) Az Európai uralkodók és államszerkezet.
B) Egyetemes világtörténelmi adatok a megelőző évből.
C) Statistikai táblázatai a különböző államoknak, népesség, kiterjedés, vallás,

nyelv, haderő, pénzügy stb. tekintetében.
]>) irodalom és müvészet.

IX. Gazdászat, ipar és kereskedelem,
a legujabb fölfedezésekkel, gyakorlati szabályokkal s tudományos értekezésekkel.

X. Életrajzok,
a jelenkor legkitünőbb szereplőinek rövid életirása, sikerült arczképekkel.

XI- Szépirodalom,
jelesebb iróink belletristikai dolgozatai.

XII. Különfélék,
mint: a bélyeg törvények, állampapírok értéke s huzási ide.je, számtani táblázatok, ügyvi-
teli szabályok, pénznemek és mértékek, vásárok stb.

Heckenast Gusztáv,
_ _ _ kiadó-tulajdonos.

Elöfizetési föltélelek:
1. Az „Országos naptár", hogy annál pontosabb adatokat szolgáltasson, s az

időközi változásokat is felvehesse: szeptember és október hónapokban fog nyomatni, s
november elsö napján szétküldetni.

2. Az „Országos naptár"'körülbelől 24-25 legnagyobb nyolczadrét ivből, s igy
mintegy 800 hasábból áll.

3. Elöfizetési ár egy példányra 1 lt. SO kr. o. ért., mely összegért az „Országos
naptár" csak szeptember 6-káig, elöfizetés utján lesz kapható. A bolti ár 2 ft. leend.

4. Az elöfizetési pénzeket szeptember hó tizedikéig kérjük beküldeni, hogy ma-
o-unkat a példányok száma iránt tájékozhassuk, mert a vállalat oekonomiája nem engedi,
hogy a megrendelt példányok számát a nyomtatványoké sokkal felülmulja.

5. Gyüjtőknek 10 előfizető után, egy, s 24 előfizető után három ingyen példány-
nyal szolgálunk.

6 Egyes megrendelt példányok az elöfizető költségére, — legalább 2 vagy több
példány megrendelésnél pedig dijmentesen küldetnek meg.

7. A szerkesztő lakása és irodája, hová a kéziratok intézendők: Pest, hatvani ut-
cza, 1. sz. Az előfizetési ivek és pénzek pedig e czim alatt kéretnek beküldetni: ,»A*
Orszag«s naptár kiadó-hivatalának, Pest. egyetem-utcza 4. üz. a."

Al „Ors/igos naptár" kiadó-hivatala.

Árverési-hirdetés.
A CSÁSZÁR (t FELSÉGE 1864-ik évi augusztus hó 22-ikén legmagasabb

elhatározása folytán a bécsi cs. kir. kincstári

PORGZELLÁÜ-KÉZfflÜ-GYÁR
megszüntetése iránti előterjesztést legkegyelmesebben helyben hagyni méltóztatott.

Ezen legmagasabb elhatározás következtében egyszersmind a Pesten létezett
cs. kir. porczellángyári bizományraktár megszüntetvén, az itt létező porczellán-ámk
árverés utján eladandók lesznek.

A tisztelt közönségnek alkalom nyujtatván ezen, egy évszázad óta kitünő tulaj-
donairól hirneves bécsi porczellán legkülönnemübb, átalános háztartási, szállodai,
éttermek, kávéházak sat. felszerelésére megkivántató, mint városi ugy vidéki haszná-
latra alkalmas czikkek, névszerint: ét, kávé, thea, ozsona-edény s mosdó-készülékek,
virágedények és tartók, alakok, mellszobrok, képek sat. előnyös megszerzésére,
mely összes tárgyak tetszős idom, megnyerő diszités és állandó aranyzásuk miatt kitűnők.

Az árverés a főúton Tüköryféle (ezelőtt Spiegl) házban levő cs. kir. fővámhivatal
5-ik számu raktára helyiségeiben, folyó évi augusztus 20-kán kezdődik és után követ-
kező napokon 3-dik szeptemberig folytattatik..

Ezen áruraktár különösen gazdag választékát képezik : a gyógyszertári, vegy-
tani, fényképészeti sat. czikkek készülékei.

Netaláni további felvilágositások végett a fent kijelelt 5. számu raktárban szóbeli
vagy irásbeli megkereséseket készségesen elfogadván, minden megbízás legkielégitöbben
teljesittetni fog. — Pesten, 1865-ik évi augusztus hó 10-kén.

A cs. kir. kincstári

1240 (2 2) porczelláii-kézmű-gyar-igazgatóságtól.

A legnagyobb vászonrulia-raktórban
váczi-utcza,

„Ypsilantihoz" Pesten,
kaphatók a legolcsóbb árakon és legnagyobb választékban minden-

nemü fehérnemüek férfink, hölgyek és gyermekek számára,
ugymint:

20000 darabnál több férfi-ingek rumburgi vagy hollandi vászonból darabja 3 ft
3 ft 25 kr, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 60 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8 ft,
10 ft, 12 ft. '

10000 darabnál több szines férfi-ingek 1000 különböző mintában, régibb mintája 1 ft
80 kr, 2 ft, legujabb minták és U^divatosabban varrva 2 ft 50 kr, 3 ft.

Fehér pamut madapolan férfi-ingek 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr.
Férfi-Bátyák vászonból, magyar vagy félmagyar mintára 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 25 kr,

2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr.
Női ingek rnmburgi vászonból, simák 2 ft 25 kr, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 5 ft
Női ingek rumburgi és hollandi vászonból hímezve 4 ft, 5 ft, 6 ft 7 ft, 7 ft 50 kr,

8 ft, 9 lt, 10 ft, sveiczi és franczia mellmustrával 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr
6 ft, 7 ft. '

Fin-ingek vászonból 4 éves 1 ft 80 kr, 2 ft 10 kr, 6 éves 1 ft 85 kr, 2 ft 40 kr, 8 éves
2 ft, 2 ft 45 kr, 10 éves 2 ft 10 kr, 2 ft 65 kr, 12 éves 2 ft 40 kr, 2 ft 90 kr, 3 ft
50 kr, 14 éves 2 ft. 65 kr, 3 ft 15 kr, 4 ft 20 kr, 16 éves 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr.

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

Mindennemü téli alsó mellények, nadrágok, harisnyák és egyéb téli czikkek
fernak es hölgyek számára nagy választásban.

Főraktár a legjobb amerikai krinolinnak fehér vagy hamuszin, darabja 2 ft 50 krtól
6 ftig, vörös 5 fttól 8 ftig.

Szines alsó szoknyák legfinomabbak, darabja 6 ft 50 kr, 7 ft, 7 ft 50 kr.
Ferstel orvos tyúkszem-irtószere egy üvegecske 50 kr.

Es sok egyéb kész fehérnemü czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmen-
tesen elküldetik.

Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rnmburgi, hollandi, irlandi, kreasz- és
bórvásznakban a legolcsóbb gyári árakon.

Vászonzsebkendők tuczatja 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft
7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft, 10 ft, egész 20 ftig. '

TörfllkAzők tuczatja 5 ft 50 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8—16 ftig.
Szines agyi kanavász vége 9 ft, 10 ft, l l ft, 12 ft, 13—16 ftig.

Valoságos vászon-asztalnemű.
Asztalkendők tuczatja 5 ft 30 kr, 6 ft 20 kr, 6 ft 60 kr, 7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft.
Abroszok minden nagyságban hat személytől 24-ig. Asztali készletek 6, 12, 18 és

24 személyre. Legjobb minőségü kötö-czérna csomója 1 ft 20 kr, és 1 ft 60 kr.
Nagy választás ágyteritők, pique és tricot-paplanokból, kávés-kendőkből és

minden e nembe vágó czikkekböl.
Raktárunkban vett ezikkeknél nagy előnyül szolgál az, hogy minden megvett, az

írjegygyel ellátott czikk 14 nap alatt nemcsak kicserélhető, hanem egyszersmind ki nem
elégitési esetben az ár vissza is adatik.

Szállitások minden irányban, az ár előleges beküldése mellett vagy utánvétellel
gyorsan és legjobban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemü megrendelések mustra sze-
rint leghamarabb elkészíttetnek.
1213 (3-6) Kollárifs József és fiai.

Lég-viz (iuftwamr)
mint hűsítő ital különösen azok számára, kik aranyérben szenvednek — rendes
nasznaiatra ajánltatik, megbecsülhetlen hathatóssággal bir továbbá rögzött főfá já-
soK,ie|köszvény, mellszorongás, emésztési ba.jok, altesti bántalmak, lépkór
es anguiasok eseteiben és az epe elkülönítés megtámadásainál.

1 palaczk ára 40 kr.
Valódi minőségben kapható: Pesten, TÖRÖK J Ó Z S E F gyógyszerész urnál,

király-utcza 7-dik sz. a. 1229 (6—12)

1065 (12—12)

SIGL 6.,
Bécsben,

IX. Bezirk, Eisengasse Nr. 5,
ajánlja az általa készitett mezőgazdasági gépeit.

ugymint:
Locomobile cséplőgéppel egyfltt:

egyszerü tisztitó-müvel,
8 10

kettős tisztító-művel
8 10 lóerőre

270

4600 5100 4750 5250 ft. a. é.
Cséplőgépek emelő-csigaval:

3 4 6 lóerőre, kézi-cséplőgépek
200 ft. a. é.300 350 400 ft. a. é.

Garret-féle 13-soros,
400

1

Vetőgépek:
Hornsby-féle 13-soros,

500

Myitvaalló emelő-csigák
2 3 4

Smith-féle széles szórással
200 ft. a. é.

:

6 lóerőre
250 360 360 450 550 ft. a. é.

Örlo-malmok, tisztító-malmok, kukoricza-morzsolók , répametszö-
gépek, szőgirányos boroiták, szecskavágók stb.

Eredeti angol gépekből saját gyáttmanyainkkali összehasonlítás végett
szintén raktár tartatik.

A gépek szilárdsága- s hasznavehetőségeért jótállás biztosittatik, s különleges
kivánatra a gép itt próbakép mozgásba tehető.

Részletes árszabályokat a legnagyobb készséggel s bérmentesítve bocsátók
rendelkezés alá.

Ajánlom továbbá a már évek hosszu során a legjobb hirben álló telepit-
vényemet, mindennemü álló-gőzgépek, gőzmozdonyok, hajógépek, örló-,
fűrészelő-és olajmalmok elkészitésére; elfogadok továbbá:

Papir- és czukorgyár, valamint serfőzési és kőszénbányai felszerelé-
seket, mühelyek berendezését, szivattyuzó-müvek, rézműves munkálatok,
könyvnyomó-gépek stb., és vasöntödei tárgyak elkészítését.

Az imént elősorolt tárgyak szemügyre vételével mindenki könnyen meggyőződ-
hetik arról, miszerint habár mezőgazdasági gépeim raktára Bécsben a legnagyobb
s tartalomra nézve a leggazdagabb is, a készlet előmunkálataira megkivántató nagy
tőke befektetését feleslegesnek tartom, minélfogva tisztelettel felkérem mindazokat,
kik elébb idézett géptárgyak kivitelével engem megbízni óhajtanának, hogy meg-
rendeléseiket mihamarább hozzám intézzék, mely által azon helyzetbe jutok, hogy
rendkivüli kívánalmaknak is gyorsan és tökéletesen megfelelhetek; a nálam vásárolt
és hosszabb használat után megrongált gépeket a lehető legrövidebb idő alatt ismét
haszonvehetővé teszek.

Ez alkalommal nem hagyhatom érintetlenül, miszerint azon cselfogások, melye-
ket egy angol czég itteni fiókraktára ez eddig vállalataim ellen intézett, — csak is
arra alkalmasak, hogy versenyzésem jelentősége, s azon fokot, mely őneki semmi-
esetre inyére nem lehet — világossá tegye —anélkül, hogy engemet hasonló eszközök
követésére birhatna, a fennérintett czég ezen eljárására jobb és olcsóbb gépek kiálli-
tásával felelek.

Végül azon biztosítással lépek a nagyérdemű gazdaközönség elé, hogy gyárt-
mányaim jósága, szilárdsága, czélszerüsége és munkaképessége felett mindazon
kezességet átvállalom, mely csak egy tisztes üzletczégtől várható, s kérem, legcse-
kélyebb próbamegrendelés által az itt mondottakról szives meggyőződést szerezni

/
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PETROLEUM
55 foknyi melegségnél meg nem gyuladható tiszta, hamísitlan min
ségü Petroleum, Petróleum-lámpák, a legnagyobb választékban
és szerfelett olcsó árakért, továbbá henger lámpa-üvegek, melyek
a folytonos szétrepedésnek nincsenek kitéve, s melyek ha egy keveset
drágábbak is, de kitünő minőségüknél fogva mégis tetemes megtaka-
rítást eszközölnek, a következö nevezet alatt kaphatók:

MendFs Petroleam-CylJnder,
a cylinderek mindegyike M. betűvel van jegyezve. Árszabályok és

mustra-könyvecskék kivánatra bérmentesen küldetnek meg.

MENDL ISTVÁN Pesten,
raktár király-utcza 18-dik szám, gyár nagy diófa-utcza 10-dik sz. a.

1246 (1—6)

Viz által légzárolt szoba-ürszékek, r
letesen elzáratik, darabja 5 - 8 ft., kettős zárral, csinos szerkezetű 15 ft
^ 7 Í l f k é k h l k l h

m e l v minden árnyékszékhez alkalmazható, s mely által a légvonal és
f bűz tökéletesen eltávolittatik, darabja 10 ft.

E két tárgy királyi szabadalommal láttatott el.
Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott

f W I Ó I k m e lyek alkalmazása által afüst a konyhából és
l I I d l J l C U L I M lakhelyiségekből nyomtalanul eltünik, dbja 10 ft.
A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 ft. számittatik.
Felnőttek számára fürdőkádak 13—15 ff., házteíozésck s más egyéb érczmun-
kálatok uj s régibb épületekre a legjutányosb áron számittatnak, s még a legcse-
kélyebb tárgyak is kijavítás végett elfogadtatnak. J245 (1—6)

MIKSITS KÁROLY,
bádogos-mester.

RAKTÁRA: rózsatér 2-ik szám, a városháza mögütt.
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Csak a jelen pesti vásár alatt
mindennemü vászonáriik végképeiii eladása,

nagyhid-uteza 14. sz. a., Warmann-féle házban.
Ez alkalommal egy megbukott csődtömegéből átvett rumburgi és hollandi vász-

nak, rumburgi asztal-készletek, törülköző-kendők, kanavásznak, és 2000 darab a leg-
szebb rumburgi vászon férfi és női ingek, melyek minőségre nézve kitűnők és olcsók

gp£' 50°/„ a gyári áron alul olcsóbbért "^Kl
el fognak adatni.

A vászonárnk valódiságaért és teljes i of mértékér! jótál lás biztosittatik.

Férfi-ingek, a legjobbféle rumburgi vagy hollandi vászonból, melynek ára ezelőtt 6, 8,
10 ft. volt, most csak 3, 4, 5 forint a legfinomabbak.

Férfi-gatyák, valódi rumburgi vagy házi vászonból, a magyar gatyák 1 db. ára 2 ft.,
félmagyar 1 ft. 60 kr.

Női-ingek, rumburgi vagy hollandi vászonból, melyeknek az ára ezelőtt kétszer annyi
volf, most csak 2 ft. 80 kr. 3 ft 40 krig a legfinomabbak.

Női-ingek, rumburgi vagy hollandi vászonból, finom himzéssel, melyeknek az ára ezelőtt
háromszor annyi volt, most csak 3 ft. 50 kr. 4—5 frtig a legfinomabbak.

1 tuczat kisebbszerü fehér vászon zsebkendő,elöbb 2 — 4 ft., most csak 1 ft.20 kr.—2 ftig.
1 tuczat nagyobbszerü fehér vászon zsebkendő, előbb 4 —8ft., most csak2ft. 50 kr. — 4ftig.
1 tuczad legnagyobbszerü rumburgi vászon zsebkendő, elöbb 10—16 ft.,most csak 5 — 7 ftig.

1 db damasz asztalterítő 6 személyre, most csak 5, 6, 7—8 ftig a legfinomabbak.
1 db. damasz asztalteritő 12 személyre, most csak 10, 12, 15—16 ftig a legfinomabbak.

1 tuczat cseléd- vagy konyhakendö most caak 2 ft. 50 kr.
1 tuczat damasz asztalkendő vagy damasz törülköző-kendő 5, 6, 7 — 8 ftig a legfino-

mabbak.
1 vég 30 rőfós jóféle fehér fonalvászon, elöbb 18 ft., most csak 9 ft.

1 vég 30 rőfós kitünő kreaszvászon, elöbb 22 ft., most csak l l ft.

1 vég 37 rőfös kézifonatvászon, előbb 28 ft., most csak 14 ft.
1 vég 30 rőfös rumburgi vászon, előbb 30 ft., most csak 15 ft.

1 vég 40 rőfös hollandi ezérnavászon, előbb 28 ft., most csak 14 ft.
1 vég 38 rőfös rumburgi ezérnavászon, előbb 35—40 ft., most csaklő - 20 ft.

1 vég 50 rőfós hollandi vászon, elöbb 40—60 ft., most csak 20—25 ft.
1 vég 50 rőfós legfinomabb irlandi vászon előbb 50 —60 ft., most csak 25 - 30 ft.

1 vég 54 rőfös kitünő rumburgi vászon, most csak 25, 27, 29, 33, 86, 40—50 ftig a
legfinomabbak.

Mesés olcsó áron kaphatók továbbá 8/i és % röfös széles vásznak lepedőkre varrás nél-
kül, vászon és gyapot csinvat, kanavásznak s a legszebb cachemirok, asztal- és ágy-

teritők minden színben.
Mindazok, kik 25 forinton tul áruezikkeket vásárolnak, az összeghez megfelelőleg,

egy igen csinos tárgyat kapnak ráadásul.
SPF" Levélbeli megrendelések a pénzösszeg beküldése mellett vagy postai

utánvéttel, a leglelkiismeretesebben teljesittetnek.
S V ~ A levelek ekép lesznek czimzendök :

An S. Meth, grosse Brücfegasse Nr. 14 Pest."
Férfi-ingek megrendelésénél a nyakbősége szükségeltetik. 1258 (1—i)

Főnyeremény 250,000 ft. Évenkint 5 huzás.

Legnagyobb nyereménykilátások.
Csak 6 ujforint az ára '/» sorsjegynek, 12 ft. egész sorsjegyé, az 1865. évi szept.

1-én történendő és 1866. évi junius l-ig tartó legujabb

CS. KIR. AUSZTRIAI ÁLLAM-KÖLCSÖN
ö t s o r s h ú z á s á r a .

5 db. fél sorsjegy ára 28 ft. a. é.
5 „ egész sorsjegyé 56 ft. a. é.

10 „ fél sorsjegyé 50 ft. a. é.
10 „ egész sorsjegyé 100 ft. a. é.

Minden kihuzott sorsjegynek a legmagasb 250,000 ft., a legalantabb 140 ft.
összegig okvetlen nyerni kell. Ezen sorsjegyekkel 5 húzásban lehet résztvenni, s
igy azokkal 5-ször nyerhető. Érintett 5 húzásban 4500 nyerőszám huzatik ki,
következő főnyereményekkel: 250,000, 220,000, 200,000, 50,000, 25,000,
15,000,10,000, 5000 sat. forint.

A legkisebb nyeremény 140 ft. Tekintve ezen olcsó árakat s tetemes nyere-
mények kilátását, feltehető, hogy a sorsjegyek is keresettebbek leendnek; minél-
fogva tisztelettel felkóretnek az illetők, hogy szives megrendeléseiket a pénzösszeg-
gel együtt mielőbb és közvetlen az alólirt nagykereskedői házhoz intézzék.

A hivatalos sorshuzási lajstromok közvetlen a huzás után minden részvevőnek
ingyért szolgáltatnak ki. A nyeremények azonnal ki fognak fizettetni.

B1NG ANTAL,
1244 (1—4) m. Frankfurtban.

ROBITSCHEK LIPÓT
ujonnan nyitott

férfi ruha-raktára
Pesten, uri-utcza I-ső %%ám, az úgynevezett „párisi udvar"-ban

a Trattner-Károlyi-féle ház átellenében
ajánlja dús-választéku mindennemü magyar és franczia viseletmód szerint

készitett

férfi-, gyermek-, és utazó-öltönyökből
álló készletét a legjutáuyosb áron.

Megrendelések 12—24 óra alatt eszközöltetnek. 1248(1—6)

Van szerencsém magas uraságoknak és
a t. cz. gazdaközönségnek 4 jj

takarinányfíillesztó-

gözgépeimet
ajánlani, melyek az id«i pesti gazdasági
kiállításnál elsö rendű éremmel di-
jaztattak, és nevezetesen már több ura-

dalomban 3 évi használat után, a legjobb állapotban! létele, a tulajdonosok teljes meg-
elégedésökre müködnek.

Rétek öntözésére marhavizelet felszívására igen jeles, és a czélnak megfelelő
vizemelő Képeket jutánvos árakért készítek. »-•» > w > 4.

Eisele Jozsef,
1244% (1 — 3) Pest, Steiner-utcza, a vasut-közelében.

Rendkivüli elöfizetés
a

Politikai Újdonságok
két és öt havi folyamára.

Nagy napok előestéjén állunk s fontos események bekövetkezését várhat-
ják. Minden nap uj meg uj hireket hoz az eddigi politikai rendszer megváltozásáról, s
azon uj és czélszerü tervekről, melyeket a kormányra legujabban meghivott férfiak a
birodalom és hazánk ügyeinek rendezésére, életbeléptetni szándékoznak.

Hazánk sorsa végre komoly fordulópontra jutott. Mindnyájan hiszszük és
reméljük, hogy Magyarország jogos igényei s buzgó óhajtásai most már nem csak az
idők tanusága 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 hirt tiszta forrásból, nem holmi utczai pletykákból s haszontalan mende-
mondákból meríteni ?

Arra valók a hirlapok, hogy minden afféle közérdekü eseményt necsak rögtön
elmondják a nagy közönségnek, hanem azok értelmét és jelentőségét még nseg is
magyarázzák olvasóiknak.

Majdnem 12 év óta ezt teszi a „Vasárnapi Ujság" testvérlapja, az átalánogan
ismeretes és legelterjedtebb pesti hírlap, a „Politikai Újdonságok", mely minden
szerdán sok ezer példányban küldetik szét a haza egyes részeibe, s utját megtalálja mind
a fényes uri házakba, mind a szegény ember kunyhójába, szóval, mind áron helyekre, a
hol tiszta érzésü magyar emberek laknak, s a hol kedves hazánk és a nagy világ esemé-
nyeivel, változásaival foglalkozni szeretnek.

Az országgyülés összehívását illető s egyéb közérdekü rendeletek kiadása
naponkint várjuk. Közönségünk türelmetlenül várja a jó h<reket. S több oldalról
kaptunk felhivást, hogy miután a „Politikai Újdonságok" mult hónapi számai már
teljesen elfogytak : nem volna-e kedvünk, ezuttal rendkivüli uj előfizetést megindítani
lapunkra?

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

két külön elöfizetést nyitunk,
ugymint:

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

JP£"" Minden előfizető kéretik, hogy nevét, lakását s az ntolsó posta helyét
pontosan kiirja s a pénzt az alulírott kiadó-hivatalhoz bérmentesen beküldje.

Hĵ g- Minden tiz előfizető után egy tiszteletpéldány jár.
Pest, julius 20-án 1865.

Heckenast Gusztáv.
kiadó.

(6-6)
A Politikai Újdonságok kiadó-hivatala

(Pest, egyetem-uteza 4-dik szám).

Pákh Albert,
szerkesztő.

BELHÁZT A.
első magyar petróleum-lámpák gyári raktára

Pesten, széntér, az uj evang, iskola-épületben,
ajánlja jól rendezett konyha, asztali, fali- s függő-petroleum-lámpáit és csillárait
nagyban s részletben! eladásra a legjutányosb árakon.

Az ezen gyárban készitett petroleum laposlánggal-égők a cs. kir. szab. állam-
vasut világítási bizottmánya által, a kül- s belföldi gyártmányokkal összehaaonlit-
tatván, azt a legjobbnak ismerte el és használatba vette.

Ezen lámpák előbbeni jó hirét fenn akarván tartani — csakis legjobb minőségü
olajakat tartok raktáramban s a legolcsóbbért adatnak el.

A t. cz. közönség nagyobb kényelmére Moderateur-lámpák átalakítása s kijaví-
tása is a legolcsóbb árért eszközöltetik s legfinomabb Moderateur-lámpaolaj szol-
gáltatik ki. — Gyár Ó-utcza (Altgasse) 88. sz. a. 1249 (1 — 6)
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Császári királyi szabad. ti«zn-vidéki \t\ui.

MENETREND.
1864. deczember l-töl kezdve további rendelésig.

I. Bécs- és Pestről Kas«a felé.
Bécs
Pest
Czegléd . . .
Szolnok . . .
Ptisp.-Ladány

Bécs . . . .
Pest . . . .
Czegléd . .

indulás
6
9

10
1

8 óra — percz este j Debreczen . indulás
25
27
27
26

reggel
8 óra — percz délut

Nyíregyháza „ 4 „ 28 „ „
Tokaj 5 „ 25 „
Miskolcz . . „ 7 „ 29 „ ,"
Kassa . . . . érkezés 10 „ 34 ..

l l
indulás

délután

Bécs- és Pestről Nagyvárad felé.
percz este Püsp.-Ladány indulás 1 óra 58 percz délutóra

6 „ 25
9 „ 27

reggel B.-Ujfalu . . „ 3 „ 18
, Nagyvárad . érkezés 4 „ 88

III. Bécs- é« Petitről Arad felé.

5f° s i n d u l á s | ó r % T P e r c z e s t e : Mezó-Túr . . indulás 12 óra 39 percz délut.
r e n *> •• io reggel j Csaba "Czegléd .
Szolnok .

Kassa . . . .
Miskolcz . .
Tokaj
Nyíregyháza
Debreczen .

9
l l

25
47

2
Arad. . érkezés

56

IV. Kassáról Pest és Bécs felé.
idulás 5 ó r a - p e r c z reggel Püsp.-Ladány indulás 1 óra 45 percz délut.

7
9

10
12

52
85
34
12 délután

Szolnok
Czegléd
Pest . .
Bécs . .

44
. érkezés 5 óra 41 percz este

Nagyvárad
B.-Ujfalu . . „ „
Püsp.-Ladány érkéz. 12

V. Nagyváradról Pest és Bécs felé.

| » 87
6 .. — reggel.

indulás 10 óra 6 percz reggel
84
48 délután

Czegléd . . . érkéz.

Bécs

5 óra 41 percz délut.
8 » 87 „ este
6 » — „ reggel.

Csaba . . .
Mező-Túr .
Szolnok

VI. Aradról Pest és Bécs felé.
Czegléd . . . érkezés 6 óra 83 percz este
Pest , 8 ,. 87 ..

indulás 10 óra 15 percz délei.
12 ., 14 „ délben

82
22

délután Bécs 6 „ - „ reggel.

kifüggesztett részletes

^ r ^ ' Í Í r 0 „ k ^ " ^ S » é d é s **««« között a csász. kir.

A vasúthoz csatlakozó postakocsik menetrendé:
Arad-Szeben: Indulás Aradról naponkínt este 7 órakor. Érkezés Aradra naponkint
W J ^ S ? á™, 8 P<?rczk

T
or- < A z u t a s < * korlátlan fölvétele mellett.) naP°n*>nt

N v á r a d - K o l o z s v á r : Indulás Nagyváradról naponkint este 6 óra 30 perczkor
meílett) g J r a d r a n a P O n k i n t r e ^ e l 6 *» «> Perczkor. (7-8 utas E t e l e

Nyíregyháza -Beregszász : Indulás Nyiregyházáról naponkint reggel 7 órakor. Érkezés
Nyíregyházára naponkint este 6 órakor. (3 utas fölvétele mellett.)

y f y ó k Ő 7 | Z t f^ :-Indnlás Ny i regyházár<51 vasárnap, szerdán és pénteken estet t " í t S d á n & b t * 2

kedden, csütörtökön és
k e d d e n '

- T—Pest: Indulás Miskolczról naponkint reggel 5 órakor. Érkezés Mi»
kolczra naponkint este 6 órakor. (3 utas fölvétele mellett) ^rxezés Mis-

Kassa-Löcse: Indulás Kassáról naponkint éjjel 12 órakor. Érkezés Kassára naponkínt
éjjel 12 óra 15 perczkor. (3 utas fölvétele mellett.) '"ponmnt

Kassa—Przemysl: Indulás Kassáról szerdán és szombaton délután 2 órakor Érke é
Kassára hétfön és pénteken délelőtt 10 órakor. (3 utas fölvétele mellett)

Kassa-Munkács-Szigeth: Indulás Kassáról naponkint éjjeli 12 óra 80 perczkor
Érkezés Kassára naponkint éjjeli 12 óra 50 perczkor. (3 utas fölvétele mellett ) '

Kassa-Vacz: Indulás Kassáról hétfőn éjjel 2 órakor. Érkezés Kassára pénteken
éjjel lu órakor. (1 utas fölvétele mellett.) "'esen

9725 89ő (32-0) Az igazgatóság.

LANG M.
Pesten, nagy hid-uteza, báró Sina-házban 2-ik sz. a., az „angol

királynő" szálloda mellett,
ajánlja nagyban szintugy mint kicsinyben legjatányosb áron-szép és dúsválasztéku

belföldi, szász, angol és franczia

PORCZELLÁN és WEDGEW00D
*s*tali-, thea-, kávé., csemege-edényei t , fényüzési

czikkeit, pipere- vagy mosdóasztali-disiárait,
vendéglők, kávéházak, gyógyszertárak és vegyészi szerműhelyek számára

valo készületeket,
továbbá az átalánosan

minél

lovaoDa az átalánosan

kedvelt bécsi kőedényt.
lenféle megrendelések elfogadtatnak, s a legrövidebb idő alatt legjutá-

<r~x* V 'k nyosb árért teljesittetnek.
kevesebb költseseH f l k u l d é 8 e , k n é l » gondos elpakolás, valamint a gyors, biztos és
KevessDD KOttseggei helyreállítás iránt legjobban lesz intézkedve (1247 (1-3)

Elöfizetési fölhívás

VASÁRNAPI UJSÁG
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK

1865-i julius-deczemberi folyamára.

Előfizetési föltételek:
(a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vaoy

Buda-Pesten házhoz hordva)
Félévre (julius—deczember) 5 forint.

Csupán a Vasárnapi Újságra:
Félévre (julius- deczember) 3 forint.

Csupán a Politikai Újdonságokra:
Félévre (julius—deczember) 3 forint.

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám).

GUBITZ ANDRÁS
gazdasági gépgyára

Pesten, belváros Lipótutrza 41. szám alatt.

Midöngépjryáramat ezennel a t. cz. gazdaközönség további becses pártfoeá-
Sába ajánlani bátor vagyok, szabad legyen k fl 1 ft n 6 s e n alább följegyzem

| o n u g o s magyar gazdarógl egyesület 1. évi junius 3-1-kén icudarigi
f í a»;*a«flkalmaval rendezett ekeversen jen elsö rendű éremmel kitűn-
letett ekeimre fölhívni a t. gazdaközönség figyelmét. '

Elsö rendű éremmel kitüntetett 4. sz. eke aeze'l szántóvassal
hhö rendű éremmel kitüntetett 8. sz. eke aczél szántóvassal
Első rendű éremmel kitüntetett 2. sz. eke aczél szántóvassal.

1208 (6—6)

Évenkint 38 húzásra játszhatni
Iminden Ausztriában létezö állam- s magánsorsjegyre, 1 badeni 35 ftos sorsiegy
1 hozzáadásával

évnegyedeiikiiiti csak 4 ft. befizetése meliett.
A társulat 20 résztvevőből áll, kik közöl mindegyik az elsd részletbefizetése

alkalmával egy részvényjegyet - melyre az összes sorsjegyek számai jegyezve van-
OK ' S m e l y e k nyereményeire az őt megillető nyereme'nyrész.'et kiszolgáltatik
•if é Z n e S y e < l e n k i n t i részletlefizetés után 4 ftjával, a társulati birtoklás meffl

szünik. Ezen sorsjegyek árfolyam szerint eladatnak s az azokból bevett pén?- 20
egyenlő részre felosztatik. P "*"

Azon oknál fogva, hogy az összes sorsjegyek árai jelenleg rendkivülileg le van-
nak szoritva „ nehány év leforgása alatt legalább is az előbbi álláspontot elérniök

knem egész bizonyossággal foltehető, hogy az ezen társulatokban!
uzásra) a legroszabb esetben csak is nehány csekély forintba kerülhet.

^AAT" • A z i l y t á r s u l a t b a n i belépés nem tételezi fel a többi társtagokkali közle-
tceaest es a részletfizetéseken kivül egyszermindenkorra csakis 68 kr. bélyegdij
leszen fizetendő. ,

ÍGÉRVÉNYEK.
^"^-'lri 100 ftos sorsjegyre (huzás szept. 1-én)
1864-iki 50 ftos sorsjegyre (huzás szept. 1-én)
Pálffj ( h á s szept 1 5 k é )

i jü ' i " " * " ' K I ly}v í t o s sorsjegyre v.uuza» az,ept. i-é n) 2 ft. — kr ^
i í ' 1 8 6 4 " i k i 50 ftos sorsjegyre (huzás szept. 1-én) . 1 ft. 50 kr f«
1 db. Pálffy-sorsjegyre (huzás szept. 15-kén) 2 ft. — kr./
1 db. Credit-sorsjegyre (huzás okt. 1-én) . . . . . . 3 ft. 50 kr.)

V 5 db. ígérvény egyszerrei vételénél 10% engedtetik.

50 kr.

H£RZBERGA..
Vidéki megrendelések gyorsan teljesittetnek

Bank-és pénzváltóüzlete
Pesten , Dorottya-utcza,
uj háznégyszög 8. sz. a.

** 1225(6-0)
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SKEl
a „jegyesekéhez czimzett

ujonnan megnyitott

Yászon- és fehéráruk raktára
Pesten, a bécsi utczában,

ajánlja jól berendezett

rimiburgi, hollandi, irlandl, kréasz-, fonal- és
sziléziai vásznak,

asztalneműéit-, kávés-, törülköző- e's vászonzsebkendök-, asztal- és
ágyteritékek-, fehér és színezett ísinvat és kanavász-, nanking-,
színezett perkai-, mindenféle fehérnemüek-, fehér és színezett par-
két-, pikét-szoknyák- és teritők- és minden e szakmába vágó czik-

kekböl álló készletét a legjutányosbra szabott ár mellett.
1242 (2—6)

Érczkoporsók főraktára

BESCHORNER A. M. és TÁRSA
elsö k. kizár. szab. gyárából

Pesten, kis-hidutcza. a ..vadászkürt*' mellett.

Ezen, minden hitvallásnál használható érczkoporsók csélszerübbik, tartósabbak,
szebbek és nem drágábbak a fakoporsóknál; nagy választásban, fi-lnőttek számára a •
'csekély áron 20, 2 5 , 3 0 , 4 0 — 5 0 frt. stb., kaphatók gyermekek számára, 4, 5, «
8—20, Itért, továbbá gazdagon ékesített disz-ércz-koporsók kettős fedéllel lég-
mentesen zárhatók 100, 200—250 ft. darabját ajánl a fenvezett főraktár mind
azoknak, kiknek szomorú kötelességük, drága halottaikat méltó és kegyeletes
módon eltakarítani.

Ezen ércz-koporsóknak tartósságuk és olcsóságuk mellett még azon nagy
előnyük van, hogy azoknak használása által a hulláknak oly kellemetlen átázása
egészen mellőztetik, és a koporsó bezárása minden zaj nélkül a legcsendesebb módon
egy kulcscsal történik.

A holtak épitett kriptákban! eltakarításánál az eddigi fakoporsók éppen nem
czélszerük, mert a temetőben levő épitett kripták természetük szerint nedvesek, mi
által a fakoporsók a hullákkal együtt gyorsan rothadásba mennek át; a mi pedig
nem czélja az oly költséges csnládi kriptáknak. Ennek mellőzésére nincs más mód,
mint érczkoporsókat választani; azok a hullák átszállítására is nagyon czélszerüek,
és ajánljuk szolgálatunkat a hullák átvitelére sírokból kriptákba sat-

A halottak átvitelére távolabb nyught-fyekre ezen érczkoporsók nélkűlöz-
hetlenek; azok illyen alkalommal, ha kivántatik,légmentesen elzárhatok. Egyeszers-
mind átvesszük a hívlak elszállítását minden irányban.

Mindennemű szrmfftdelek, koporsópárnák és mátráczok, virágok nálunk
a legolcsóbb gyári áron kaphatók.

8 Í S * Megrendelések a vidéki városokban és helységekben történő
halálozásoknál azonnal teljesittetnek, és a megrendelt tárgyak a legkö-
zelebbi vasuti vagy gőzhajózási állomásra küldettnek ugy, hogy távirat
utján történt megrendeléséknél a küldemények 30 mérf öldnyi távolságra
a temetéshez még jókor érkeznek. 1093 (6—10)

1864-iki sorsjegyek,
melyeknek huzása folyó évi szeptember l-jén történik,

200.000, 50,000. 15,000, 10.000, 5000 s a t
forint lónyereménynyel, kaphatók alólirott pénzváltó-irodájában készpénzfizetés
mellett a bécsi börzei napi árfolyam szerint, havonkinti 3 forint vagy évnegye-
denkinti 5'/» részletfizetés mellett, — továbbá :

ÍGÉRVÉNYEK.
2 ft. — kr.) Bélyeg-
1 ft. 25 ki.J- dij
2 ft. 50 kr.) 50 kr.

1 1864-iki 100 ftos sorsjegyre
1 1864-iki 50 ftos sorsjegyre
1 Pálffy-sorsjegyre (huzás szept. 15 én)
5 db. 1864-iki 100 ftos sorsjegyre 10 ft., 10 darabra csak 17 ft.
5 db. 1864-iki 50 ftos sorsjegyre 7 ft, 10 darabra csak 12 ft.
T t i S i t T r ? I M ' n d e n n e n i ü sorsjegyre akkép előlfgeztftik, hogy azt az illető
• 14 V^ M.i » teljes napi árfolyam szerint kapja, s a visszafizetés havonkinti
-*• M^ÁL^HLÁ • részletekben történhetik.

MORGENSTERN A. és TÁRSA.
Pénzváltó-irodája Pesten, nagy-hidiitrza 9 ik sz. a.

Levélbeli megrendelések gyorsan teljesittetnek. 1224 (5—0)

Sorsjegyek részletfizetésre.
K T Egyenkint. ~^g

i db 1864-iki 100 ftos sorsjegyre havonkint 3 ft., évnegyedenkint 5 ft. 50 kr.
1 db. 1860-iki 5% 100 ftos sorsjegyre havonkint 3 ft. 50 kr., évnegyedenkint 6 ft.
1 db. Credit-sorsjegyre havonkint 5 ft., évnegyedenkint 8 ft.
1 db. 1854-iki 250 l'tos sorsjegyre havonkint 8 ft., évnegyedenkint 14 ft.
1 db. 1860-iki 5° o 500 l'tos sorsjegyre havonkint 17 ft., évnegyedenkint 32 ft.
10 db. Rudolf-sorsjegyre havonkint 5 ft., évnegyedenkint 8 ft. 30 kr.
22 db. Como-sorsjegyre, mely még minden létezö serieseket magában foglalja, s min-

den húzásban egy seriesnek okvetlen nyernie kell, havonkint 15 ft, évnegye-
denkint 26 ft. 50 kr.

Csoportokban, 5 darabjával.
1 Windischgratz, 1 Como, i Waldstein, 1 Keglevich, 1 Rudolf-sorsjegyre havonkint I

3 ft, évnegyedenkint 6 ft. '
1 Pálffy, 1 Genois, 1 Windifchgriitz, 1 Como, 1 Rudolf-sortjegyre havonkint 4 ft..

évnegyedenkint 7 ft.
1 1864 iki 50 ftos, 1 Pá ffy, 1 Salm, 1 Como, 1 Windischgratz-sorsjegyre havon-

kint 5 ft., évnegyedenkint 9 ft.
1 1864-iki 100 ftos, 1 Pálffy, 1 Windischgratz, 1 Como, 1 Rudolf-sorsjegyre havon-

kint 6 ft., évnegyedenkint 10 ft. 50 kr.
1 Credit, l Windischgratz, 1 Como, 1 Keglevich, 1 Rudolf-sorsjegyre havonkint

7 ft., évnegyedenkint 13 ft.
1 Credit, 1 1864 iki 50 ftos, 1 Pálffy, 1 Windischgratz, 1 Rudolf-sorsjegyre havon-

kint 8 ft. 50 kr., évnegyedenkint 15 ft. '
gp^"" Az első részlet befizetése már minden nyereményt biztosit, '^p©

MORGENSTERN A. és TÁRSA
pénzváltó-irodája Pesten, nagy-hiduteza 9-ik szám alatt.
Levélbeli megrendelések gyorsan teljesittetnek, s részletes programmok
kívánatra ingyért szolgáltatnak ki. 1224 (4—0)

ban kaphatók:

Z S E F
Mindenféle

nagy választás-

LECHNER
órás jó hírnevű

1808-dik év

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

Ára a legjntányosb óráknak 1 évi jótállás mellett.

és legrégibb, már
óta fennálló

Ezüst henger-órák, hat kőre, 11—12—
13-14 ft.

Ezüst horgony-órák, 15 köre, 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-órák, dupla tokkal, 15
köre, 60—65—70-80—90- 100 ft.

Arany nfli órák, tiz kőre, 30—35—40—
50 ft.

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

ütó-órák, üveg-boritékkal, 32—35-
. 45-50 ft.

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

Legujabb franczia márvány-, ónix- és
ntazó-órák folyvást készletben vannak.

Régi órák becserélésre elfogadtatnak és javitások a legpontosabban
teljesittetnek.

P ^ 5 " Vidéki megbízások az előre beküldött összeg vagy postai utánvét mellett
a leggyorsabban eszközöltetnek. 1067 (6 — 6)

MÖSSMER JOZSEF
rumbnrgi vászon-raktára

„A MENYASSZONYHOZ"
Pesten, uri- és zsibárus-oteza szögletén, báró Orczy-íVle házban,
ajánlja igen jól rendezett árutárát, ugymint: rnmbnrgi, hollandi, creas, sziléziai

! e s fonal-vnsznak, •%, V4, ' % széles ágy lepedőknek való vásznak; 30 rőfos
I agzíalncin«ek, 6, 12, 18 és 24 személyre való asztalterit«kek,<örülközökendök,
i asz'alabroszok különféle nagyságban, asztalkrndök, kaveskendök, fehér és
[ szines vászon zsebkendők, angol és franczia batistkendök, fehér és tarka vászon
Icsinvat-ágynemíik, botorcsinvatok, nankingok, * z ' n e s perkálok, gazdasági
i ruhaszövetek, szines ingkelmék, asztal- és ágyteritök, ugyszinte mindenféle
(fehér szövetek, fehér perkál, batisí, clair, moul. nyári piké, madapolan,
i angol shirding, piké és zsinóros parkét, piké-szoknyak és takarózok különféle
I nagyságban; ezeken kivül angol gyapjutiársonyok, láma valmoll. orlean- és
lílster-szövetek, ruháknak való jutányos gyapjuszövetek, szines alsószoknyák,

amerikai bőrök, viaszos vásznakat és több itt meg nem nevezett czikket

S8BS" legjutányosbra szabott áron. "^K
A vásznak valósápért jótál lás biztosittatik.

Vidéki megrendelések, az előadás szerint, pontosan és jól teljesíthetnek.
1241(2-3)

431

ER TESTVÉREK
pénzváltó- és bizomány-üzlete Pesten, Dorottya-utcza 10-ik szám alatt,foglalkozik:
X. Mindennemü állam- és iparpapirok, sorsjegyek, földtehermentesitési és elsőbbségi

kötvények, záloglevelek, arany- s ezüstpénznemek, bankjegyek és devisek bevásár-
lásával s eladásával.

2. Magyar bank- és iparpapirok bevásárlásával s eladásával.
8. Mindennemü értékpapirokrai kölesönadással s az előlegezett összeg vagy egyszerre,

vagy részletenkint fizethető vissza.
•4. Utalványok s hitellevelek kibocsátásával, Európa bármely váltópiaczára, tetszés

szerinti látra.
4>. Lejárt szelvények és kötelezvények beváltásával s kihuzott sorsjegyek leszámíto-

lásával.
fi. Kisorsolható mindennemü értékpapírok megvizsgálásával.
"7. Működési körünkbe vágó minden megbízások elvállalásával s azok elintézésével,

a pesti, bécsi s kül börzék számára,

a legméltányosb föltételek alatt.
Ajánljuk továbbá értékpapiraink bevásárlását

részletfizetések mellett,
anint azok legkönnyebb beszerezhetési módját. — Az összegek, valamint a fizetési határ-
idők egészen a vevők tetszése szerint osztatnak fel, kisorsolható értékpapiroknál, az első
rászlet befizetésével a netaláni nyeremény már a vevőnek azonnal s egyedüli birto-
kába esik.

Kamatozó papirok azonban azon előnyt nyujtják, hogy a szelvények a vevő birto-
jtába mennek át, s igy a beszedendő kamatok csaknem azon összeg-többletet, melyekkel
az értékpapírok a napi árfolyam szerint magasbban vásároltattak meg, egyensúlyozzák.

Hogy a t. cz. közönségnek bárminemű sorsjegyek beszerezhetése megkönnyittet-
hessék, s hogy mindenkinek alkalom nyujtathassék, csekély havi részlet-fizetéssel saját
választása szerint egyidejüleg legalább is 5 darab különnemü sorsjegynek birtokába
Juthatni, alább következő összeállításokat rendeztünk :

4'/t ft. havonkint: 1 Windischgratz-, Waldstein-,Como-,Keglevich-, lludolf-sorsjegy.
m 1 Salm-, Genois-, Windischgratz-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.

1 1864-ki 50 ftos, Pálffy-,Genois-,Windischgratz-,Keglevich-sorsj.
1 4% trieszti 50 ftos, Como-, Pálffy-,Waldstein-, Rudolf-sorsjegy.
1 1839. 50 ftos, Salm-, Pálffy-, Windischgratz-, Keglevich-sorsjegy.
Eszterházy-, Clary-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
1 4% gőzhajózási, budai,Waldstein-, WindischgrStz-, Rudolf-sorsj.
1 1864-ki lOOftos,Pálffy-,Waldstein-,Windischgrá'tz-,Keglevich-sj.
4% trieszti 100 ftos, Salm-, Genois-, Waldstein-, Rudolf-sorsjegy.
1 hiíel, 1864-iki 50 ftos, Salm •,Waldstein-, Keglevich-sorsjegy.
1 1860-iki 100 ftos, 186á-ki 100 ftos, Salm-, Genois-, Rudolf-sorsj.
1 hitel, 1860-ki 100 ftos, 1864-iki 50 ftos, Salm-, Rudolf-sorsjegy.
1 4°/i 1854-i 250 ftos,1864-i50 ftos, Clari-,Waldstein-, Keglevich-s.
1 hitel, 1860-iki 100 ftos, 1864-iki 100 ftos, 1839-iki 60 ftos sorsj.
1 1839-iki egész, Salm-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
57. 1860-iki 500 ftos, 1864-iki 50 ftos, Genois-, Clary-, Rudolf-sj.

Különösen előnyösek az általunk rendezett

társasjátékok 10 részesre,
melynél a részvevők mindegyike vagy 20 hó alatt havonkinti, vagy 20 hó alatt '/, éven-
kinti részletben egyenlő öszletet fizet. Az elsö részlet lefizetése alkalmával a részvevők
mindegyikének részletfizetési levelek kézbesittetnek, melyen az illető 10 sorsjegy föl-
jegyezve vau, s a tagtársak mindegyike tizedrészre mind a 10 sorsjegyre játszik. Al
utolsó részlet lefizetése alkalmával a részvevők mindegyikének egy eredeti sorsjegy szol-
gáltatik ki. Ezen társasjátékok azon elönynyel kínálkoznak, hogy hosszabb idő alatt
10 különnemü sorsjegyre játszik, s végül az utolsó cseke'ly részlet-összeg lefizetése által
egy eredeti sorsjegy birtokába jut. A jelenre nézve ajánljuk következő társasági biztositd-
leveleinket:

A. 10 hitelintézeti sorsjegyre 7 ft. 60 krjával 20 havi részletfizetéssel.
B. 10 1864-iki 100 ftos sorsj. 5 „ 25
C. 10 1864-iki 50 ftos sorsj. 2 „ 65
D. 10 1860-iki 100 ftos sorsj. 5 „ 75
E. 10 hitelintézeti sorsjegyre 9 „ 75
F. 10 1864 iki 100 ftos sorsj. 7 „ 26
6. 10 1864-iki 50 ftos sorsj. 3 „ 65
II. 10 1860-iki 100 ftos sorsj. 8 „ —
I. 50 Rudolf-sorsjegyre 3 „ 60
K. Minden ausztriai sorsjegy 4 .. —

20 havi
20 havi
20 havi „
20 egy negyedévi részletfizetéssel.
20 egy negyedévi
20 egy negyedévi
20 egy negyedévi
20 havonkinti
25 egy negyedévi

O
7
8
8'/.
9
«

10
MV.

12
44
IS
18
22
*4
30

Az I. alatti társaságban 10 személv 50 különféle Rudolf-sorsjegyre játszik, azaz:
annak 10-ed részére, s az utolsó részlet lefizetése alkalmával a részvevők mindegyike
5 darab eredeti Rudolf-sorsjegyet vesz át.

A K. alatti társaságban 20 személy minden ausztriai sorsjegyre játszik, ehhez járul
egy bádeni sorsjegy, 6'/« éven át; az utolsó részlet lefizetésekor a sorsjegyek árfolyam
szerint eladatnak, s az abból bejött öszlet egyaránt felosztatik.

Ezen társaságok bármelyikébe egyesek is heléphetnek, anélkül, hogy egyik rész-
vevő a másikkal törődnék.

Ezen összeállításoknál s egyátalában részlet-fizetésekrei eladásoknál, a sorsjegyek
a napi árfolyam szerint számittatnak 6°, o hozzáadással évenkint és '/iVe provisio.

Még arra is bátrak vagyunk a t. cz. közönséget figyelmeztetni, hogy kívánatra
különnemü sorsjegyeket állítunk össze, s azokat tetszés szerinti határidőre'történendő
részletfizetésekre áruba bocsátjuk, melyet különösen alakuló magány sorsjegy-társula-
toknak ajánlunk.

&BT" Más pénzváltó-házak által — részletfizetési üzleteket illetőleg
hirdetett kombinátiók, általunk is eszközöltetnek, s az erre vonatkozó kérde-
zésködésre gyors kivitel biztosittatik.

ÍGÉRVÉNYEK
mindennemü sorsjegyekre és minden sorshúzásra, nálunk legjutányosb áron
Az 1864-!k évi deczember l-jén történt 1864-iki sorsjegyek ki/orsolásánál » « w í
sorozat huzatott ki 1-50 számmal, s Ígérvényekre általunk adatott ki - 2000 1000
400 stb. nvereménvnvel. 4 W U ' J-wv,

és pontosan teljesittetnek és azok postai
400 stb. nyereménynyel.

t j f " Vidéki megrendelések gyorsan
utánvét mellett is eszközöltetnek.

C 3 " Bizományosoknak, részletfizetési leveleink s ígérvényeink eladásánál a leheti
legnagyobb kedvezmény biztosittatik.

Részletes sorshnzási tervek, valamint részletfizetési programmok ingyért szolgáltatnak ki.
967 (21 -52)

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

oly értékpapírok, melyeknek összegei földbirtokra elsö helyen tértént betáblázas által biztositva, s hivatalos
kimutatások szerint két-háromszoros értékü jelzálog által fedezve vannak.

E jelzálogi biztosítékon kivül kezeskedik még a záloglevelek biztosságaért:

az intézet alapítványi tökéje, - a tartalék-alap, - a törlesztési alap,
1 1 1 ~~ — --Jótállása

A záloglevelek rendelet szerint

Haszonbérbe adó
Szeles Lajosféle csődtömeghez tartózd rész-
birtok Pest, Pilis és Solt t. e. vármegyék-
ben fekvő Apo«tag községben, mely fek-
szik a Duna balpartján, hol gdzhajóállomás
is van.

Áll ezen részbirtok mintegy 12 hold belső
telekből, melyen uri lakház és szükséges
gazdasági épületek vannak, — 418 holdnyi
szántó- és kaszálóföldből, 80 holdnyi erdő-
beni kaszálási használatból s a t.

Az egész birtok együtt, vagy a körülmé-
I nyékhez képest kisebb részletekben a t.
csődválasztmány határozata folytán egy
évre, folyó évi Sz. Mihályiéi jövő 1866. évr
Sz Mihályig fog haszonbérbe adatni, és
pedig folyó augusztus hónap 25-én Aposta-
gon, a község házánál délelőtti órákban tar-
tandó nyilvános árverés utján.

Mely időre és helyre haszonbérleni kivá-
nok szokott bánatpénzzel ellátva, ezennel
megbivatnak. a feltételek addig is alólirt
tömeggondnokná! személyesen, vagy bér-
mentes ievél mellett Pesten, egyetemtéren
2-ik sz. a- megtudhatók. — Kelt Pesten,
1865. évi augusztus 8-án.

árvapénzek, a l a p í t v á n y o k ,
8 egyebek biztositására is fordíthatók, különösen pedig alkalmasak

Mztos tőke-elhelyezések és az aggkor biztositására,
miután föltétlen biztositékot, s most vásárolva,

7% évi jövedelmet és biztos tőkenyereményt
^ ^ ^ nyujtanak.

Báron^vírek m c 'z?„?/; ! !^ PESTEX: Malvi*„x C . j W a l i r ,„ann és fia
vidéken: a Magvar bi!toskó t á , « r ! . r , B E ^ ^ : M ' ^ " P P " ' Johann Ribáry L . É p 9 t e in uraknál: _
posta utján magától « z inttwíSi l föU^nofse |einek leg»«gyobb récénél; bérmentesítve kfllddtt pénzért aeonban

12S8 (3-8) LÉGRÁDY IMRE,
tömeggondnok.

zongora.
^ y egész jő állapotban levö é és >/, Ok-

wvás zongora jutányos áron kéz alatt el
adandó. Aranvkéz-utoa, ő. sz. H emelet
^ S 2 á*"- 1289 ( 2 - 3 ) '

Egy oki. tanitó,
: ki az elemi . reál-tantárgyakon kivül a zene
: és franczia nyelvben is képes alapos okta-
: tástadn, nevelőül ajánlkozik helyben vagy
vidékre Személyesen vagy levélben érte-
kezhetn. Szvetenay M. ügyvéd urnálPes-
ten, uj viliig-utcza 4. sz. alatt. 1243 (1)

I
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Heckenast Gusztáv kiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4-ik sz.) megjelentek,
cs Ráth Mór pesti, Nágel és Wischáu baáni könyvárusoknál kaphatók:

történelmi emlékek.
Kiadja

SZALAY LÁSZLÓ.
Gróf Károlyi Sándor | Pulay Jánosnak

Ö N É L E T Í R Á S A szATIIMAlll BÉKESSÉGRŐL
naplój^sy^'tH* ir t munkája.

(A „Magyar Történelmi Emlékek" IV. és V. kötete.)
Nagy 8-rét, két kötetben (XXIV. 390—506 lap füzve 8 ft. 40 kr.

AZ AUSZTRIAI BIRODALOM
jelesen a magyar koronaországainak

statistikai kézikönyve.

Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetera-utcza 4 sz.) megjelentek
és Ráth Mór pesti, Nágel és Wischán budai könyvárusoknál kaphatók :

EMLÉKIRAT.
Irta

ü
Negyedik kötet.

8-rét (166 lap). Borítékba füzve 1 ft.
(Ezen kötettel az Emlékirat be van fejezve).

Irta

dr. KŐNEK SÁNDOR,
egyetemi jogtanár, magyar tud. akadémiai lcv. tag.

Nagy 8-rét (XIV. 670 lap), füzve 5 ft.

VILÁGTÖRTÉNET TANKÖNYVE
Tekintettel a műveltségre, irodalomra és vallásra.

ma Dr. Weber György.
A tizedik bővített eredeti kiadás után magyarítva.

Kilenczedik füzet.
Ezen munka 20 ötives füzetben jelenend meg. — Egy-egy füzet előfizetési ára 4 0 kr. —

A füzetek hónaponkint rendesen adatnak ki.

A MAGYAR NÉP

DALAI és DALLAMAI
Hangjegyekre tette és kiadta

S Z I N I K A R O L Y .
Harmadik füzet. — 50 dal.

E folyam négy füzetből fog állani, mely 200 dalt és dallamot foglaland magában.
Egy-egy füzet ára 30 kr.

SZVORÉNYI JÓZSEF
kisebb

magyar nyelvtana.
Az algymnasiumi és ipardanodai

h a r m a d i k o s z t á l y h a s z n á l a t á r a .
Második rész: MONDATTAN.

8-rét (111 lap). Füzve 40 kr. f

J_ e * "i: M
ma BAKODY TIVADAR, *te.

Egy kóinetszetü táblával.
24 lap), nagy 8-rét alakban. Ára 40 kr. (1-3

A B C ,
vagy

A gyakorlati

ORVOSTAN KÉZIKÖNYVE
KITUZE

hasontartalmu munkája nyomán és a magyarországos egyetem irányának
tekintetbe vételével kidolgozta

SZABADFÖLDI MIHÁLY.
Jíagy 8-rét. (422 lap.) Füzve 4 ft.

ÁLLATGYÓGYÁSZAT,
v a g y i 8 ; a lovak, szarvasmarhák, juhok, kecskék és sertések, s egyéb hasznos

házi-állataink betegségeinek megismerése s gyógyítása.
Állatorvosok, falusi gazdák és gazdatisztek számára.

IrtákEISENMÁYER SANDOK,
klev. állatorvos s a m. k. állatgyógyintézet

tansegéde, és

( J Ö I J E L C O E L E S T I N ,
oki. állatorvos.

(1-3)
Második kiadás. — Szamos a szövegbe nyomatott ábrával.

8-rét. (336 lap.) Füzve 80 kr.

elsö olvasókönyv
magyar és német tanulók számára.

Negyedik kiadás. — (131 lap). Kötve 25 kr.

A ker. kath. egyház

FÖHIT- ÉS ERKÖLCSTANAI
tizennégy oktatásban elöadva.

• Vallási tan- és olvasókönyv kiváltképen

vasárnapi iskolák számára,
egyszersmind gyakorlati kézikönyv vallásoktatók számára. '

irta WEIMOFER JOZSEF,
jubilált áldozár, IX Pius pápa ő szentségének titkos kamarása, a cs. auszt. Leopold-rend

lovagja, szentszéki ülnök és pinkafői lelkipásztor.
Második kiadás. — 8-rét (84 lap) 20 kr.

FÜGGELÉK
az ideigl. törvénykezési szabályokhoz.

Az uj törvénykezési rendszer behozatala óta kibocsátott szabályrendeleteknek hivatalos
felhívás és hiteles adatok nyomán összeállitott teljes gyüjteménye.

Harmadik folyam. - Elsö füzet. f 7
(1865. január—junius. I.—XXII. sz.)

Nagy 8-rét (VIII. és 64 lap). Fűzve 60 kr.

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

35-ik szám.

Pest, augusztus 27-én 1865

Elöfizetési föltételek 1865-dik évre: a Vasárnapi U>ág és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Fől évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

' Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatáanál 10 krba ;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hainburg; és Altonában: Haasenstein és Vogler. — M.-Frankfurtban:
Otto 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.

A közelebb lezajlott pesti nagyszerü
zeneünnepélyek után s az ott feltünt nagy
hangzásu nevek mellé szabad legyen olva-
sóink figyelmét egy kissé elfelejtett hazai
tehetségre visszavinnünk, egy a hazai föld-
ről szintén nagy reményekkel távozott s a
külföld müvészeti légkörében kiképződött
hazánkfiára, kinek a sors eddigelé csak ki-
sebb mértékben adá meg ugyan vágyai
teljesülését, de ki nem csak a nevéhez kötött
reményeknél, hanem müködésének eddigi
eredményeinél fogva is megérdemli, hogy
róla megemlékezzünk. S talán fog akadni e
sorok olvasói között, ki érdekes pár-
huzamokat is fog tenni két hasonló
kiindulású pálya között, ki látni
fogja a hasonlatosságot a külsö kö-
rülmények^ a különbséget a géniusz
és szerencse áldásai között, mely ama
müvészeti pályák hőseit környezé.

Azon müvész hazánkfia, kiről
most szólani akarunk, Adler Vincze,
az egykori virtuóz csodagyermek, a
volt budai derék karigazgatónak fia
és Erkel Ferencz rokona, ki évek óta
nem csak a zongoravirtuózok, ha-
nem az eredeti szellemü zeneszer-
zők sorában is elsö helyet foglal
el s Párisban és Sveiczban számos
kitüntetésben részesült.

Adler Vincze 1826. ápril 3-kán
született Győrött. Mint hat éves
gyermek kezdé el a zenegyakorlato-
kat otthonn házi körében, nénje és
atyja vezérlete mellett. Tiz éves volt,
midőn a pesti nemzeti kaszinóban
Qgy hangverseny alkalmával először
lépett fel nyilvánosan, a midőn egy
jeles és nehéz zenedarabot oly áta-
lános sikerrel játszott el, hogy Erkel
érdemesnek tartotta, a sokat igérő
gyermek további kiképezését magára
vállalni. Azonban ezen viszony nem
tartott sokáig, mert a gyermek atyja
budai karigazgatóvá választatván s
Győrből Budára tevén át lakását, fiát is a
maga szárnyai alá vette, ki azután itt tör-
hetlen szorgalommal képezte magát további
pályájára.

Az 1832
 3tí-i hosszu országgyülés alatt több

izben hallata magát a gyermek virtuóz Po-
zsonyban, majd Pesten és Budán is. 1843-
ban a 17 éves ifju Bécsbe ment, hogy ze-
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netanulmányait nagyobb erővel folytassa.
1849-ban Sveiczba utazott, hol önálló mű-
vészként lépvén fel, a legnagyobb elismerés-
ben részesült s egyhangulag a zongoravir-
tuózok első sorába helyezték. A sveiezi
hirlapok lelkesedéssel szólottak nem csak
játékáról, hanem saját szerzeményeiről is.
Többi között egy csupán balkézre irt szer-
zeményét dicsérték, melyben a félkézzel
játszó mü is ugy tünt fel „mintha egy egész
zenekar játszott volna." Mindamellett Adler
czélja, mint annyi más akkori virtuóznak,
nem csupán a külső technikai tökély volt;

vész és zeneszerző egyforma szerencsével
müködött. Játékának épen ugy, mint szer-
zeményeinek jellemző vonása bizonyos ere-
detiség volt, melynélfogva mélyen behat
nem csak a különféle időszakok, hanem a
különféle népek zenéjébe is, s ezt ép, egész-
séges humorisztikai alakban tudja feltüntetni,
a müvészet igényeinek teljes kielégitésével.
Vannak Adler Vinczének oly müvei, melyek-
ben valóságos Zenészeti régiségbuvárnak
látszik; vannak ismét mások, melyek egy-
egy külön népfaj zenéjét tüntetik elő oly

j élénk és hatásos alakban, hogy az illető
népfaj mind saját honfitársára is-
merne a szerzőben. E jellemző saját-
ság természetesen leginkább kitünik
magyar szellemü müveiben.

Hadd érintsük itt nehány szóval
kiválóbb szerzeményeit. Ódonszerü
müvei között első helyen áll „Bo-

\ szorkánytánczu-a (Danse bohemi-
\ enne), mely a legféktelenebb öröm-

rivalgás, boszorkányok tombolása,
kiknek viharos zaja csak akkor
szünik meg egy perczre, midőn a
boszorkánykirály belép s az egész
vad sereg lábaihoz teszi le hódola-
tát, hogy azután annál eszeveszet-
tebben folytathassa kicsapongó dá-
ridóját.

Egy másik ily ódon zamatú
szerzeménye a „Lantos ének1' (Chant
du bárd,) melyben Adler középkori
zenészkint lép fel, a milyen nálunk
Tinódy volt s ősi egyszerűségében
mond el egy dalt a honkeresö ma-
gyarokról, mely így kezdődik:

„Hős Etele
Hazát lele
Ugy magának
Mint fajának

Ég ostora
Elsodora
Népet, királyt.
A mit talált stb. stb.

ADLER VINCZE.

ő ez által oda törekedett, hogy a tech-
nikai nehézségek legyőzése után a müvészet
szellemi czéljainak elérésére képesitse fma-
gát. És tagadni nem lehet, hogy csak' ke-
vesen találkoznak, kik roppant technikai
nehézségekkel járó szerzeményeit sikerrel
eljátszani képesek.

A következett években mint előadó mji-

E dalban a szerző két alapeszmét
füzött egymásba, az egyik egy friss
magyar, mely tettre buzdit; a má-

sik egy búsongó lassu, de mindkettőn az
ősi naiv egyszerüség ömlik el.

Egy harmadik jeles szerzeménye Adler-
e gy „Na^y induló" (Grandé marche).

gy tudjuk, hogy müvész hazánkfia már
régebben egy „Sz. István" czimü operát
szándékozott irni
mintegy a

c&.y »"*• " " » « " czimü operfl
zott irni s ezen „nagy indulója
ilapját képezné e dalmünek. Vajh

Tizenkettedik évfolyam.


