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Minden gyomorbnj és váltólázban szenvedőknek na-
gyon ajánlandó

DR. PEARCE EDW. lw'<»-»>
szabadalmazott

GYOMORSZESZE
(Magén- Essenz)

mint kitiinö segédszer, úgymint: elromlott gyomor, étvngyhiány,
gyomor-émelygés, rögzött gyomorgyengeség és rosí emésztés,
savanyképzés, gyomorégetés, felfúvódás, gyomorgörrs, fejfájás

(ha t. i. ez a gyomorból származik), váltóláí 8tb. ellen.

Főraktár egész Magyar-, Erdély-, Horvát-, Tót- és Dalmát-
országokra nézve:

PESTEN TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnái, király-urcza 7ik szám alatf, kihez mindazon vidéki gyógy-

szerébe arak, kik raktárt kivannak átvállalni, szíveskedjenek fordulni.
BÉCSRE és a többi koronaországokra nézve a förakMr WKISS JÓZSEF

gyógyszerész urnái létezik Bé(»b< n. Tuchlauben Nr. 27.
Azokon kívül még léteznek raktárak következő gyógyszerész uraknál:

Aradon: Szarka János.
Baán: Bartovics István.
Battaszéken: Pasch Lajos.
Brassóban: Stlebler Ede

„a fehér templomhoz".
Csáczan : Bentsáth Fidél.
Cílrczen-.Vekerle János.
Debreczenben: Borsos F.
Egerben: Ertingerlgnácz.
Eszéken : Karolovics M. és

Deszáthy István.
Daruvár - fürdőben: Ku-

schevitch A. L.
Gftllnitzben: Brujmann K.

Ede.
Gyöngyösön : Kocziano-

vich J.
Győrött: Némethy Pál.
Hajdo-Doroghon: Tanács

Mihály.
Illőkön : László Frigyes.
Jánostlázán: Kossá Guszt.

Jászkán : Ody Károly.
Jolsvan: Maléter Béla.
Kolo2»vártt: Hincz D. és

Wolff János.
Ll]gO«ou: Kronetter F.
Magyar-Óvartt: Sziklay

Antal.
Mnkóii: Nagy Adolf.
M'iskolczon: Balogh Istv.
Módoson: Jezovits Zsig-

mond.
Dlonoron: Demtsa Kon-

stans in.
9fnukácHon: Gottier Lip.
Nagy-Laken: Lenhard ,)•
Naiíy->!ilialjban: Czibur

Pozsonyban: Pisztory B.,
Sohneeberger D.

Rimaszombaton . Hamal-
jár K.

Rosnyón. Fosch J. J.
SárbogárdonTrsztyánszki

Károly.
Szegeden: Aigner Károly

és Meák Gyula.
Szent-Miklóson: Haluska

Péter.
Szinrr-Várallyán: Gerber

Ödön.
Szikszón: Aichmann Józs.

, Temesvartt: Peeher J. E.
Tokajban: KrötzerÁgost.

Bertalan.
Nasiczban (Szlavóniában):

Mernyik András.
Orosházán Székány Istv.
Pécsett: Nendtwich Vilm.

Ára egy üvegcsének, használati utasítással együtt, I forint.
Postán küldve a pakolásért 20 kr. több.

Isméti eladóknak illendő engedák adatik.

Tornallyán: Lipthay J.
Ungváron: Bene L.
Uj-Baiiyán: Niekel Ödön.
Varasdon: Lellis Ede.
Zágrábban: Mittelbach Zs.

(1860. évszak.) 1584(8-8)

természetes ásványvizek és forrási terményeknek.
Van szerencsénk ezennel tisztelettel jelenteni, hogy raktárunk Bécsben Stadt,

Maximilianstiflsse 5. sz. a. létezik s minden hozzánk érkező megrendelések általunk
gyorsan, pontosan s a legolcsóbbért teljesittetnek. Herczeg Raudnitz, herczeg Lobko-
vitz-féle ipar- s kereskedelmi igazgatósága Bilinben — Knoll és Mattonl ásványvizek
szétküldési igazgatósága Karlsbadban - ásványvizek-szétküldési igazgatósága Eger-
Franzensbadban — báró Neuberg János-féle forráskút igazgatósága Güsshübl-ben —
forráskút intézősége Marienbadban — községi keserűvízforrás igazgatósága Püllna-ban.

Főraktár Becsben Knoll és Itlattoni-nál
Stadt, MaximiliariBtrasse 5. sz. a.

Első ItákoH-Palotai

ÁSVÁNY- GYÓGYFORRÁS.
Az itteDi orvoa urak által szerzett tapasztalatok folytán, valamint

BALASSA J.
egyetemi tanár és udvari tanácsos ur,

nem különben R O Z S A Y J Ó Z S E F főorvos ur által eszközlött kisérlotek
alapján, az „első Rákos-Palotai gyógyforrás" következő betegségekben használtatott
a legjobb sikerrel, úgymint: 1. Az emésztő szervek zavart működésénél. 2. Az
összes takhártyák hurutos lobos állapotánál. 8. Az alhasi pangásból származott
máj és lép nagyobbodásánál. 4. A húgyhólyag és méh idült lobjainál. 6. Táplálási
zavarokból származott vérhiánynál. 6. Görvélyes, angolkóros, sápkóros és aranyeres
bántalmaknál.

Ezen ásványvíz főraktára létezik

Goldzichcr és Prager-nél
Pesten, 3 korona-uteza 6. sz. a.

Ugyszinte kapható minden fűszorárusnál Pesten. 1617(2-0)

Császárfürdö Budán
a folyó évi nyári idényre mát teljesen felszereltetett és megnyittatott. — A budai
Csáazárfürdó gyógyereje a tapasztalás által igazolt fényes eredményeket mutat: ar
emésztési szervek » függelékeinek bántalmainál, gyomor, bélhuzam, mái- és lépbajok-
nal,— aranyér, köszvény é< a csu/.ok mindenféle nemeinél, — idfgbántalmaknál—
s a legkülönfélébb bőrbetegségeknél, hó!y»g- és vesebantalmaknal - » a fertőzési
kórok utáni eróhanyatlás és kimerülésnél, úgyszintén a gfirvélykór, vérszegénység
és a test átalános táplálási zavarainál, — a női betegségek közül a méh- és függelé-
keinek bántalmainál, különösen inéhtAmulés és kellemetlen szövődményeinél e
felett görcsök ésméhszenvi zsabaknál. Továbbá a lobos bántalmak után visszamara-
dott kortermények eloszlatása vagy ezek által feltételezett izomzsngorodások és
izmerevek eltávolításánál ftb.

Ezen gyógyfürdő századokon át hathatósnak tapasztalt 11 ásványforrásai hasz-
náltatnak, mint: kád-, kő- és törökfürdők, különösen pedig mint természetes gőzfürdő,
továbbá ásványíízappal, malátával, tengeri sóval és borgerjjel (Weinhefe) a belégzésí
teremekben (Inhalations-Halle) az ásványviz gőze, gége, légcső és némely tüdőbajok-
ban; a fedett női és és férfiuszoda 22* R. átlátszó tiszta ásványvízzel és hideg zuhany-
nyal, a legjobb úszómesterekkel az úszni tanulók számára, a gyógyforrás 48° R. ásvány-
vizén kívül mindennemű ez éri töltésű ásványvizek, üde, savó és tej szolgáltatnak.

A fürdők minden nemére bérlet nyittatott, mely az uszodák használatánál és a
Margitezigeti átkelésre igen mérsékelt áru. A Császárfürdö pesti pénztárainál, u. m. a
régi színházban, a „Magyar király" vendégfogadó o'dalán, a Deák téren u Gyertyánffy-
házban, és a n. Múzeum átirányában Skoda F. dohánytözsdéjénel állnak a társaskocsik,
a hol jegyet egyes fürdőkre vagy bérletet is kocsihasználattal válthatni és Pestre a ház-
hoz szállitandó ásványvíz-fürdőket 2 ft. 50 krjával megrendelhetni.

A Császárfürdő rendelő orvosa, Dr. P a t r u b á n y Gerge ly a fürdőben 4a/<7.szám
alatt lakik, közönséges értekezési és rendelő idő reggeli 8 —10 óra közt.

Rigó nemzeti zenetársulata a nagy gyógyudvarban és a dunaparti igen tágas ét
árnyékos sétányán szorgalmasan és avatottan működni fog.

Lakbérlési megrendeléseket teljesít, levél utján is elfogad

1603 (3-s) A fürdői igazgatóság.

FristOltésfl keserttviz
a budai Rákóczi-ásvány-keserüsó-

forrásból.
Kapható Buda-Pest minden füszerkereskedésében s a nagyobb

tartományi városokban.
Ezen budai Rákóczi-ásvány-keserüviz, mely a kir. magyar orvosi egyetem

műtermében pontosan megvizsgáltatván, egy bécsi font (32 lat = 76*0 :zemer) viz
870,773 szemer szilárd alkatrészeket tartalmaz, mely kört 154,2720 ezemer kénsavas
magnesia találtatik, hogy ha tehát a kénsavas magnesia tömege jegeczesitett álla-
potban számítva kinyomatik, akkor egy bécsi font víznek tartalma 316,259, azaz
1% lat 16 szemer jegeozesitett kénsavas magnesia (keserüsó). — összehasonlítván
tehát ezen vizet, annak sósgazdag tartalmát tekintve, — az országban eddig ismert
s a kereskedésbe hozott hasonnemü ásványvizekkel, — mindenesetre a budai Rákóczi-
víz a legerősb ásványvizek közé tartozik, s a betegségek mindazon nemeiben hasz-
nálható, melyekben a püljnaí, saidschüczi s minden más egyéb basonnemű keserü-
vizek hathatósnak bizonyultak be, azon különbséggel, hogy a budai Rákóczi forrásból
fölülmulhatlan sógazdag tartalmánál fogva sokkal kevesebb adag kivántatik a
gyógysiker előidézésére. | n s í» r pxtp p

Pest, április hóban 186Ö. "W»er reiCr,
a budai Rákóczi-keserüforrás tulajdonosa

1626 (2-3) Pesten, Erzsébet-tér 1. sz. a.

ADr.Pattison-féleköszvény-syapot enyhíti * gyorsan gyógyítja »

k
p y

köszvény és csnzok
minden nemeit, u. m.: arcz, mell, nyak és fogfájdalmakat, a fej, kéz- s térd-köszvényt,
gyomor és altesti s a t. fájdalmakat; 1 csomag ára használati utasitás'al együtt 50 kr,
egy nagyobb csomagé 1 ft. 1509 (6—5)

Valódi minőségben kapható: Budán, TAUB W. Tabán, ezarvastér 613. sz. a.

MÖSSMER JÓZSEFI
mtiibcirgi vászonraktára

„A MENYASSZONYHOZ"
uri- és zsibárns-nteza szegletén báró Orczy-féle házbau

10. sz. a.,
ajánlja igen jól rendezett árutárát, úgymint: rnmburgi, hollandi, erras, sziléziai
és fonalvásznak, 8/<, <%, ' % széles ágylepedftknek való vásznak; 30 rófös
asztalneműik, 6, 12, 18 és 24 személyre való asztalteritékek, torulkozoken-
dök, asztalabroszok különféle nagyságban, asztalkendők, kavéskendök, fehér
és színes vászon zsebkendők, angol és franczia batizkendök, fehér és tarka
vászon csinvat-ágynemuek, butorcsinvafok, nankinguk , színes perkálok,
gazdasági ruhaszövetek, színes ingkelmék, asztal- és ágyteritők, ugyszinte
mindenféle fehér szövetek, fehér perkál, batiz, clair. inoul, nyári piké, ma-
dapolan, angol shirding, piké- és zsinóros parkét, piké-szoknyák és takaró-
zok különféle nagyságban; ezeken kivül angol gyapjubársonyok, láma vatmoll,
orlean- és laster-szövfctek ruháknak való jutányos gyapjúszövetek, színes
alsó-szoknyák, amerikai bőrök, viaszos vásznakat, vászon nadrág-kelmék

s vászon félharisnyákat, és több itt meg nem nevezett árucikkeket

a legjiitányosb szabott árakon.
A vásznak valódiságaért jótállás biztosittatik.

f* Vidéki megrendelések, az előadás szerint, pontosan és jól telje-
sittetnek. 1633 (1—4)

Tizenharmadik évfolyam.

Pest, május 13-án 1866.

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

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január 1-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnil 10 krba;
hiremsaor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg éa Altonában: Haascnstein és Vogler. — M.-Frankiúriban:
Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 njkr.

Kiadó'tuUjdonoi Heck«na«t Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

B. Eötvös József arczképét ép oly jól
ismerik olvasóink, mint munkáit. Harmincz
év óta számitja öt a magyar irodalom és
közélet legkitűnőbb hősei közé s övezi tisz-
teletével a nemzet. E tisztelet egyik ujabb
jelét szemléltük közelebbről is, midőn aka-
démiai elnökké választatását és megerősíté-
sét oly örömmel fogadta nemcsak az akadé-
mia, hanem az egész ország. Legyen szabad
ez ünnepélyes alkalom em-
lékére arczképével diszitni
lapunkat s kiemelnünk pá-
lyája főbb vonásait.

B. Eötvös fiatalon lé-
pett mind az irodalmi,
mind a politikai pályára:
1813-ban született s már
1830-ban iró volt, 1838-ban
megírta egyik főmüvét a
Karthauút; 1831ben vé-
gezte iskoláit s 1840-ben
a felsőház egyik vezérszó-
nokává emelkedett. Magán-
életét, irói pályáját, poli-
tikai szereplését ugyanazon
sajátságok emelik ki s mint
uj jelenség tűnik föl min-
deniken. Mi sem volt fel-
tűnőbb, mint e fiatal mág-
nás, ki fényes családja va-
gyoni viszonyainak meg-
rendültével, mintegy a nép
közé szállt, hogy tollával
biztosítsa jövőjét. Születé-
sénél, neveltetésénél fogva
az aristokratia szülötte volt,
sanyarú munkássága, de-
mokrat hajlamai, a polgári
osztály harezosává avat-
ták. Az aristokratia és
polgári osztály, a régi és
uj társadalom legkitűnőbb
erényei egyesültek benne
s épen nem történetesség,
hogy Budapest polgársága
oly előszeretettel viseltetik
iránta s annyi tisztán pol-
gári egyesület élén lát-
juk öt.

írói föllépte is uj je-
lenség volt, egészen uj ele-
wet hozott a magyar iro-
dalomba. A német-görög

B á r ó E ö t v ö s J ó z s e f .
klassicismus romjain Vörösmarty roman-
ticismusa emelkedett, mely nemzetibbé tette
ugyan költészetünket s a képzelet szabad-
ságát hirdetve, ismeretlen tájak felé nyi-
tott utat, azonban nem minden oldalról
emelhette ki bizonyos szükkörüségből. —
Többé-kevésbbé hiányzottak belőle az
európai eszmék, az emberiség legnagyobb
érdekei. Eötvös „Karthausi"-ját épen e tu-

B Á R Ó E Ö T V Ö S J Ó Z S E F .

lajdonok jellemzik. Az ujabb polgárisodás
eszméit, kételyeit, reményeit, fájdalmait éa
vigaszait nyújtotta e könyv s mintegy szo-
rosabb kapcsolatba hozta irodalmunkat az
európaival.

Mint politikus az ellenzékhez csatlako-
zott, de a sérelmi politika oly kevéssé elégí-
tette ki, mint Széchenyit, ő is a reform
zászlóját lobogtatta és demokrataibb színe-

zettel, mint előtte bárki. E
mellett a humanismus és
philanthropia már korán fó-
jellemvonása volt mint író-
nak és politikusnak egy-
aránt. Ö szólalt fel először
az irodalom terén a fog-
házjavitás és a zsidók eman-
czipatiója ügyében s e röp-
iratai egy egész kis irodal-
mat vontak magok után.
1843-ban főleg a városi
ügyre forditá figyelmét,
polgári szavazatok segé-
lyével remélvén a refor-
moknak alkotmányos utón
való átvitelét. Majd Szalay-
val, Treforttal s Csengery-
vel egyesülve, megalkotta
azt a pártot, mely a parla-
mentáris kormányt tűzte
ki főelvül s melynek köz-
lönye az uj „Pesti Hirlap"
lön. E párt csekély számú
volt, de műveltség- és te-
hetségben gazdag; az el-
lenzék egyik töredékét ké-
pezte, melyet maga az el-
lenzék is gyanús szemmel
nézett, mert vagy veszé-
lyeseknek nézte eszméit,
vagy időelöttieknek,melyek
könnyen az ellenzék gyón-
gitését idézhetik elő. Azon-
ban ama nagy napon, mi-
dőn a magyar alkotmány
átalakult, nemcsak az el-
lenzék, hanem az egész
nemzet elfogadta e pártto-
redék elveit és törvény-
könyvbe igtatta.

Eötvös kitűnő szerepet
játszott e pártban s a parla-
mentáris kormány melletti

10-ik szám.
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küzdelem dicsőségének egyik főrésze öt
illeti. A Pesti Hírlapba számos czikket irt,
melyeket 1846-ban egy terjedelmes röp-
irattá dolgozott föl. Rendszeresen s magas
szempontból tárgyalja itt átalakulásunk
legfőbb kérdéseit, egy szóval, mindazt, mi
az 1848-diki alkotmányban szentesítést és
életet nyert.

De nem csak a politikai téren küzdött
eszméi mellett, hanem a szépirodalmin is. A
„Falu jegyzője" és „Magyarország 1514-ben"
czimü regényei a legszorosb kapcsolatban
vannak politikai eszméivel. Mindkét regény
detnokratiai irányú, ez is, az is az alkotmány
sánczain kívül álló néposztályok ügyében
jajdult föl, emez a múlt tanulságait hir-
detve, amaz a jelen sebeit tárva föl. A „Falu
jegyzője" az el-tő magyar regény, mely
mélyrehatón és több oldalról rajzolja a ma-
gyar társadalmat s e tekintetben ma is ver-
senytárs nélkül áll. Hatása több volt, mint
egy könyvé, egy tény volt, mely azt hir-
dette, hogy alkotmányunk régi alakjában
sokáig fenn nem tartható. A rajz ugyan né-
hol túlzott, a művészt itt-ott háttérbe szo-
ritja a philosoph és politikus, de az egész
mű épen ugy örök emléke marad az 1848
előtti magyar életnek, mint a költő rendki-
vüli erejének.

Az 1848-diki események Eötvöst kultus-
és oktatásügyi miniszterré emelték. Senki
méltóbban nem tölthette be e helyet. Azon-
ban a miniszternek nemsokára vissza kellett
térni az irói pályára. A lefolyt tizenhat év
alatt csak egy regényt s néhány beszélyt irt
ugyan, de annál nagyobb munkásságot fej-
tett ki a politikai tudományok körében s a
tudományos, philanthropiai és közgazdasági
egyesületek terén. Könyvben, röpiratban,
czikkekben az európai és magyar politika

•legnagyobb kérdéseit tárgyalta; az aka-
démiai közgyűléseken mondott beszédeiben
nem egyszer adott kifejezést a közhangulat-
nak , mely csak itt nyilatkozhatott szaba-
dabban; a Kisfaludy-társaságot ö élesztette
föl, az irói segély egyletnek egyik alapitója,
az iparbank és iparegyesület kezdeménye-
zője és elnöke. A „XIX. század uralkodó
eszméi" czimü két kötetes munkája a legki-
tűnőbb mii politikai irodalmunkban, mely a
külföld figyelmét is magára vonta. Az az
iró, ki az uj kor eszméit oly lelkesedve hir-
dette, a legkérlelhetlenebb bírálója e mun-
kában mindannak, mi az uj kor eszméiben
tévedés vagy túlzás. A nemzetiségek egyen-
jogúságának kérdésérői két röpiratot irt:
egy németet (1850.), melyben európai és
birodalmi sz rnpontból tárgyalja e kérdést,
s egy magyart (1864.), mely tisztán magyar
szempontból indul ki. A német kérdést, az
osztrák birodalom alkotmányosságát, az
örökös tartományok és Magyarország közti
közös ügyeket hol röpiratban, hol hírlapi
czikkben "és országgyűlési beszédben fejte-

gette.
or-

meg
Mind az 1861 diki, mind a ielen

szággyülésre Buda város választotta
képviselőjének. A jelen országgyűlésen,
melytől Magyarország alkotmányának visz-
szaálütását, tovább fejlését, s a fennforgó
vitás kérdések elintézését várjuk, Eötvös
kitűnő szerepet íog játszani.

0 pártjának nem vezére, hanem philo-
sophja, ki számos eszmének volt kezdemé-
nyezője, melyek most kifejtésre várnak.
Szelleme a múlt és jövő, az emberi örök
jogok és a történeti fejlődés, a nemzetiség
és európaiság, a tudomány és élet szoros
kapcsolatát hirdeti, azt az eszményt, mely-
nek megközelítésétől függ
gyarország jövője.

leginkább Ma-

Az első fecske.
Tavasz van újra . . . és kitárom
Szerény szobámnak ablakát,
Az enyhe lég jó illatával
Minden zugát hadd járja át.
A tespedésnek immár vége,
Jőnek vidor, derült napok —
Lám, már a nap is éltetőbben,
Mosolygó arczczal mint ragyog!

Vágyón gondoltam a mezőre,
A földek zöld vetésire :
Ha illatát szárnyán a szellő
Tavaszszal elhozná ide!
Megirigyeltem a mezőnek
Feslő, szerény virágait:
— A város zajg, mig nyilt mezőkön
A bolyongás elandalit.

Magas falak-, komor tetőkre
A nap sem oly mosolygva süt;
Mogorva arczok itt, — a réten
Egé^z más élet mindenütt.
Ottan kaszák pengnek maholnap,
Nem lesz szorongás bú miatt,
S vetés között a fürge gyermek
Vihogva kerget nyul-fiat.

Tavasz van újra . . . vagy talán csak
Vágyó szivemben képzelem?
— Hányszor bizonyul altatásnak
A hő 8 legszentebb érzelem! —
A napsugár s a játszi szellő
Ha megcsalná is szivemet:
Előttem fürge fecske illan,
Ennek az ember csak hihet!

Magas falak, komor tetők közt
Köszöntlek fecske, kis madár!
Köszöntlek itt, hol a mezőnek
Szellője olyan félve jár . . .
Az egyszerűség köntösében
Szeretlek, tetszel énnekem:
Mikéntha csöndes kis falunak
Fiát látnám, ugy képzelem.

Hányszor rejtőzik fényes elme
Legegyszerűbb ruhák alá;
Hány nagyság elpirulna, hogyha
Nevét közajkon hallaná!
Az öntudat a legszebb érdem,
Ez éltet, ápol és hevit . . .
— Boldog, ki földi életében
Kevésre méri vágyait. —

Oh, milyen hőn eped ve várom,
Hogy fészket rakj a házfalon,
S midőn mást kötve tart az álom,
Dalod keltsen fel hajnalon.
Mig almiból a város ébred,
S nagy-kényszerün munkára tér,
Addig mi letten még a mennynek
Hálát adánk az életért. n y , r

Dobó László.

Az eltévedt ház.
(Amerikai beszél}1.)

— Uram! Nem látott egy házat erre
menni ?

E kérdést intézte hozzám egy emberi
hang, melynek tulajdonosát a sötétben nem
tudtam kivenni. Még folyvást megdöb-
benve allék a szavak különössége fölött, mi-
dőn észrevettem, hogy egy kétevezös csol-
nak közeledik felém a parthoz. Az evezősök
egyike félig kihajolt, és ismét kérdezte:

— Nem látott ön egy házat erre menni?
A házak, addigi fogalmaim szerint a

legkevésbbé jövömenö tárgyak közé tar-
tottak, de most azon ponton valék, hogy az
ellenkezőről meggyőződjem.

Azalatt a csolnak egészen közel ért hoz-
zám, és az evezős harmadszor szólított meg:
„Az égre kérem, feleljen ön kérdésemre."

— Ah! e hangot ismerem. Nem Bemard
János beszél ott?

— Én vagyok Imax ur. Ez pedig itt Lif
öcsém.

— Mit is kérdeztetek tőlem? Egy házat,
mely erre ment volna?

— Igen, igen. De az istenért, ne töltsük
az időt. Ugorjék csolnakunkba.

Eszembe jutott, hogy nem messze alább
a sziklák közzé szorított folyam az enfieldi
örvényt képezi. Én gyakorlott kormányos
vagyok, a folyó minden zegét-zugát isme-
rem. Beláttam, hogy hasznára lehetek a két
fivérnek, a kik izgatottságukban talán észre
sem vennék a fenyegető veszélyt. Beugrot-
tam tehát csolnakukba, és a kormányra ül-
tem. A csolnak eltávozott a parttól, és négy
erős kar evezése mellett gyorsan hasitotta a
hullámokat az éjben, nem törődve esö-öm-
léssel, szélzugással és habok morajával.

Itt az idő, hogy ez éji kaland előzményei-
ről beszéljek.

A Connecticut folyam gyakran kiáradt
ugyan, de ember emlékezése óta soha oly
hirtelen, és oly terjedelemben, mint ez al-
kalommal. A Bernardok háza nem messze
feküdt Massachuset határától, Hartfordrne-
gyében , a ,.nagy folyó" mellett, mint itt a
Connecticutot nevezik Az öreg Bemard
halálával fiai János és Elifalet szorgalmas
művelői lettek a rajok maradt bérbirtoknak,
és Etnilia nővérök segélyével tisztességesen
ellátták öreg anyjokat, ki már munkaképte-
len volt és sokat. betege>kedett.

Az árviz fenyegetésére az ifjak eleget
kérték Bernardnét, hogy velők biztosabb
helyre meneküljön, de az idős embereknél
oly természetes ragaszkodással volt megszo-
kott tűzhelyéhez, és nem bírhatták rá, hogy
odahagyja. Pedig az árviz nöttön nőtt, és
ifjaink — bár távolról sem sejthették előre
a később bekövetkezett veszélyt, — mindent
elkövettek annak megelőzésére. A fából
épült ház nyilasait gondosan becsinálták,
két csolnakot oldalához kötöttek, a harma-
dikon pedig magok — öreg anyjokat Emi-
lia gondjaira bizva, — eltávoztak, hogy a
szomszédoknál hathatósb segély keressenek.

Azonban az árviz folyvást erősödött, és
mire ifjaink visszatértek, lakházuk eltűnt,
és az udvart, ahol állott, csak néhány, a víz-
ből kilátszó élő fa jelölte. Azonnal keresé-
sére indultak, fáradatlanul eveztek lefelé,
mindenfelé kutattak, mindenkitől kérdezős-
ködtek, és igy találkoztak velem, a ki a ter-
mészet e borzasztón szép játékát a parton
nézegettem.

Reggeli három óra volt. Az éji homály
csak nevelte a vész borzalmait. Emlékeztem,
hogy néhány perczczel az ifjak megszólitása
előtt idomtalan és felismerhetlen tömeget
láttam lefelé úszni, de még akkor meg sem
gondoltam, hogy az ház lehet, melyben két
gyámoltalan nő kétségbeesetten várja a
halált.

Az ifjak keveset beszéltek, és minden
szavok mély felindulást, minden eszméjök
nagy izgatottságot árult el. Én igyekeztem
nyugodt maradni és az egyébiránt magam
által is alig képzelhetett siker reményével
biztattam őket.

— Az örvény ide félórányira van —
mondám nekik — lehetetlen, hogy addig
utói ne érjük őket. Különben is bizonyosan
kiáltani fognak, és valamelyik bárka segé-
lyökre lesz. Eddig is azon csodálkozom, hogy
kiáltásukat nem hallottuk.

— Kétségkívül a szél és esözugás miatt,
— viszonozza János, az idösb fivér. — Azon-
ban talán jobb volna, ha nem kiáltanának.
A part mentében rósz emberek laknak.

— Micsoda rósz emberek?
— A Case-ok; nem tudom ugyan maga-

mat jól tájékozni, de messze nem lehet la-
kásuk. Ha igen, akkor vadászatot tartottak
a házra, oly igazán, mint hogy a nap mind-
járt feljön. Fiókomban három ezer dollár
van elzárva, de nem ezért aggódom, hanem
nővérünk végett. Case Set sokat taposta
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körülte a földet s mig tisztán ki nem mond- ] és félelmes örvényeket képez, melyeket még
tam neki, hogy akar a holdvilágra kaesin-
gózzék Nagy fenyegetődzéssel vált el tőlem.

Valóban én is hallottam a Caseok rósz hí-
rét. Vagyonukat apa és fiu együtt eltékozol-
ták, és most vadak módjára, vadászatból ha-

veszélyesebbekké tesz a vasúti híd, melynek
oszlopai közt nappal is bajos ép csolnakkal
átmenni. Nem gondolhattam e helyre iszo-
nyodás nélkül. Csodának lehetett nevezni,
ha itt megmenekszünk. — Azonban a csoda

lászatból éltek, sőt a közvélemény feltette j megtörtént. Elve, ép csolnakkal jutót' unk a
rolók, hogy roszabbtól sem irtóznak. Settel
együtt jártam iskolába. Már akkor is rongyos,
korhely, izgága volt, és vele ijesztgettük egy-
mást. Azután ruhái és lelkületében egyaránt
piszkos, durva suhanczczá nőtte ki magát, a
vidéken mindönki vagy félt tőle, vagy lega-
lább kerülte társaságát. Annálfogva termé-
szetesnek találtam Bernard János aggoda!
mait. Az árvíz jó alkalom volt rósz emberek
bűnös vágyainak kielégítésére. Fel kelleti
rólak tenni , hogy igyekezni fognak azt
felhasználni, s Bernardék házát, ha a folya-
mon észreveszik, ki fogják raboini, ha csak
Emília láttára a rablásról le nem tesznek,
a mi aztánmég roszabb lenne.

Már csaknem félóra óta eveztünk irány
nélkül, csupán sejtelem után. Semmit sem
használt a sötétbem és a folyam medrének
nagy kiszélesedése miatt, hogy a vidéket
jól ismertem, kénytelenek voltunk csolna-
kunkat a véletlenre bízni, csupán gyorsasá-
got adhatván neki erős evezőcsapásokkal

— Az örvényen valószinüleg szerencsé-
sén áthaladtunk — mondám — nemsokára
világosságot kell látnunk az enfieldi hidon
levő őrházból.

mindig

— Nagy Isten! — kiálta János — A
víz nagyot emelkedett, a ház nem fog alatt;
elférni, és menthetlenül oda lesz.

Szemeimet erőtetve néztem előre. Sze-
rencsére, mert ámbár világosságot nem vol
tam képes felfedezni, épen jókor ismertem
fel egy széles magas tömeget néhány evező
csapásnyira.

— Le a fővel! kiálték és csupán gyors
mozdulatunknak köszönhettük, hogy fejeink
szét nem zuzattak.

A hid legalacsonyabb részén, a parttól
néhány lépésnyire mentünk keresztül. Ma-
gunk meg voltunk mentve, de csolnakunk a
hid egyik oszlopához ütődvér;, csaknem fel-
fordult és bizonyosan érzékeny sebet kapott,
mert vizet éreztünk lábaink alatt.

— Le az evezőkkeli — orditék. -•• Igye-
kezzetek, valamely bokrot kezetekkel meg-
fogni és a csolnakot a hidfő felé húzni.

Hallatlan erőfeszítéssel tudtuk
mélyebbre merülő csolnakunkat a partig
vonszolni, és ujabb életveszélylyel másztunk
fel az országutat képe ö magaslatra.

Az utör szövétnekkel közeledett felénk.
— Jó reggelt, Hall ur ! — szólitám meg,

— nem látott egy házat az éjjel erre lefelé
úszni ?

A ió ember csodálkozva nézett rám.
bzemei megütödést fejeztek ki.

— Házat, Imax ur? Azt nem láttam, ha-
nem tiz perez előtt valami ismeretlen tömeg
úszott a folyam közepén. Épen a hid tetején
állottam, és érzettem, hogy a nagy bolthaj-
tásnál belé ütődik. Aztán ugy tetszett,
mintha a vízbe zuhanna, de egy másodpercz
niulva láttam, hogy tovább úszik. Ugy hi-
szem, hogy a tetejéről egy darab letört, a
többi meg tovább ment.

— A Bernardék háza volt az, Hall ur,
benne az öreg Bernardné és leánya. Adjon
gyorsan egy bárkát, mert a mienk elmerült,
pedig sietnünk kell, hogy őket megszabadít-
hassuk.

A jó öreg Hall szeretett volna még kér-
dezősködni, de mi folyvást a bárkát sürget-
tük, melyet készséggel ide is adott, késede-
*em nélkül ugrottunk bele és lehető gyor-
san eveztünk tovább.

E helyen a folyam medre szűkebbé lesz

hid alatt keresztül, és a táguló mederben
kettős erővel rohanó folyam hullámaitól
ellenállhatlan erővel ragadtattunk tova.

— Most fiuk, bátran előre. Hatford körül
utóiérjük őket.

Segíteni akartam az evezésben, de egyí-
kök sem engedte, remények visszatértével
erejök is növekedett; csolnakunk ezentúl
nem úszott, hanem repült. Némán ültünk
benne és teljesítők kötelességünket.

Végre egy kétes derengés a nappal kö-
zeledtét jelölte. Lassankint képesek lettünk
a tárgyakat félismerr.i. Megtudtuk, hogy
Windsor Locks falu irányában vagyunk, ott
hol a Farmingson a Connecticutba Ömlik.

Egyszerre örömmell kiálték fel:
— Nézzétek. Ott van!
Valóban tisztán fel lehetett a házat is-

merni, a mint tiszta fehér falaival és ron-
csolt tetejével a folyam közepén úszott. A
két fivér hátrafordult, és az örömtől kipi-
rult arczokkal nézte az ősi házat.

— Nézd csak bátyám — szólt kis idő
múlva a kisebbik. — Mi csak két csolnakot
hagytunk ott, és most hármat látok a ház
mellett.

— Valóban — mondám — kis kék lo
bogó, sárga csíkkal.

— Ezer ördög! Az a Case Set csolnaka
A sötétség vagy más akadály okozta,

hogy a gazemberek ennyire elkéstek muri
kájokkal. A fivérek óriási erővel eveztek, Í
villámgyorsan közeledtünk a házhoz, mely
nek ablakából segélykiáltások törtek elő
Bernard János arcza elsetétedett, és boszu-
vágytól eltorzult. Az ifjabb fivér véresre ha-
rapta ajkait, s mindketten szótlan maradtak

Néhány evezőcsapással a ház mellett
voltunk: Bernard János görcsösen kapasz
kodott bele és tompa hangon szólt:

— Maradjon a csolnakban, Imax ur. —
Előre, Lif!

Beláttam, hogy a szűk szobában jelenlé-
tem csak akadály volna, a nélkül, hogy a
fivérek bármely szándékát gátolhatnám. A
csolnakban maradtam tehát, készen állva,
hogy szükség esetébe segélyére siessek a fiuk-
nak, kik gyorsan ugrottak be az ablakon.

Még nem volt eléggé világos, hogy kive-
hettem volna, ami oda bent történik. Annál
rémesebb volt hallgatni a káromkodás, az
ütések, zuhanások és segélykiáltás hangjait,
melyek gyorsan váltakozva, vagy össze-
elegyedve az ablakon áttörtek. — Végre
emberi alakot láttam az ablakhoz közeledni.
Bernard Emilia volt, tépett ruhával, kuszáit
hajjal, sápadt arczán az iszonyat kifejezésé-
vel , a kétségbeeséstől fokozott erővel
emelve öreg anyját az ablakon keresztül.

— Csak egy pillanatig, m j s s Bernard!
— kiálték és segélyére ugorván , együtt
emeltem anyjával a csolnakba. Aztán vissza-
tértem az ablakhoz és benéztem rajta

A haramiák kétségbeesett harezot vit-
tak a két Bernarddal. S ez épen azon pon-
ton állott, hogy Bemard Lifot teljesen le-
győzze, midőn János, a kinek athletai ter-
mete iszonyú erőt tudott kifejteni, egy szé-
ket felkapva, előbb az öreg Ca^e-t, aztán
Setét egy-egy csapással leteritette.

— Vége! — Monda ekkor János minden
további harag nélkül, és öcscse után szomo-
rúan lépett a csolnakba.

János dühével az orkán is lecsillapodott,
s az időközben feljött nap világa engeszte-

löleg sütött a folyam elláthatlan szélesség-
ben hömpölygő áradatára.

Bernardné eszméletlenül feküdt a cso!
nakban. Mellette leánya, az élet nélküli tes-
tet ápolva, és a jéghideg ajkakba uj életet
lehelve. A két tiu most már a teljes kimerült-
ség lassúságával evezett a párt felé, én elko-
morodva, kormányoztam csolnakukat

A parton megállva, borzadva tekinténk
vissza a folyamra, melynek közepén foly-
vást méltóságosan úszott a nesztelen házikó.
Ellenállhatlan vágy vonzott felé. — Hátha
nem haltak meg, — gondolám magamban.
— Hátha életöket megmentve, az emberi-
ség hasznos tagjaivá tehetném ókét.

A fiatalabb Bernardot magam mellé
véve, utána eveztem az elhagyott háznak. A
szél csöndesülte, vagy más körülmény
okozta-e, nem tudom, elég az, hogy a ha
zikó mindinkább lassudni látszott, ugy
hogy könyü csolnakunkon nem sokára közel
értünk hozzá.

Bernard Lif háttal evezett, én pedig a
hajó farán a kormányon állottam. Épen az ab-
lak irányában eveztünk. Ott láttam, mint
emelkedik fel az ájultságából lassankint felo-
csúdott Case Set, és mint nyújtja esdö ke-
zeit felém, kiben szabaditóját felismerte.

Már két-három evezőcsapásnyira vol-
tunk ez ablaktól, midőn Bernard Lif ön-
kénytelenül az ablak felé fordult. Soha sem
felejtem el a düh azon torzító kifejezését,
mely Set arczán elömlött, midőn társamat
felismerte. Egy haldokló utolsó erejével
vánszorgott apja mozdulatlan testén keresz-
tül a falig, s egy lőfegyvert elővéve , tár-
samra ezélzott.

Hirtelen fordulást adtam a csolnaknak
hogy a lövés irányából kivegyem. Azonban
fölösleges volt. Észre sem vettük, hogy a
hosszú viziutat már addig is csak csodával
kibírt ház lassankint tele merült vízzel. Egy
pillanat múlva egypárszor megfordult maga
körül, aztán a vizben óriási tölcsért képezve,
örökre elmerült.

— Az istenért! — kiálta Bernard János
— egyetlen kincsünket, minden vagyonún-
kat az elsülyedt házban felejtettük.

Emilia szótlanul nyúlt keblébe, és on-
nan egy erszényt vett elő, nv>ly a fivérek
összes keresményét, s a derék nők által
megtakarított pénzt tartalmazta.

Ez összegen a Bernardok uj házat épí-
tettek magoknak a Connecticut partján, de
kőből és szilárd alapra, nehogy egy uj ára-
datban ez is vándorolni menjen.

(A „Harper's Magazin111 után) J£ n%.

Tnrkoman kegyesség.
Vámbéry Ármintól.

A khokandi khánságban fekvő távol Mergo-
lanban, a vallásos buzgóság, ujabban is segély-
pénz gyűjtést rendelt a medinai főiskolák számára.
Medinának számtalan intézete van, s az izlam
ezen forrásánál csak ugy hemzseg a sok sóvár
tanuló s buzgó Korín mag\ arázó, kik e kegyes
bglalkozás védő paizsa alatt, édes semmittevé-

sükben az izlam minden részéből gyámolittatnak.
Erkeen^k ide ösztöndijak a távoli Fez és Marok-
kóból, az algiri törzsfőnökök, a Tunisz, Tripolisz,'
Egyiptom s a többi apróbb izlam állam mind egy-
aránt megküldi részét. A Porta vetekedik Persiá-.
val a növendékek segélyezésében; az orosz véd-

öksége alatt álló tatár s az angol uralmat érző
nd éppen nem felejtkeznek meg Medináról. De
sz sem elég, még a turkoman puszták oázainak
szegény lakóitól is megkívánják, hogy filléreik-
kel áldozzanak.

Közép-Ázsiában utaztamkor, khodzsa Bu-
zurk, azon országok köztiszteletben álló szentje,
nem kis bajjal négyszáz aranyat szedett össze
Medina számára, ez összeg elvitelével Molla Eszad

szentsége meghitt embere lőn megbízva 8 ha-



bár a pénz Közép-Ázsiában mindig eltitkoltatik,
mint minden baj és veszély főforrása, mégis neve-
zett mollah (pap), azon reményben, hogy a kegyes
czélu tőkét még nevelni is fogja, utazása czélját
nem tartotta titokban. Bokhara, Khiva s több
város, melyeken átment, valóban szaporította is a
pénzt, s ő azt hivén, hogy a turkománoknál is
igy lesz s bízván néhány nomád tudóshoz intézett
ajánló levelében, bizton belement a pusztába.

Gömüstepépig szerencsésen járt, de ide jöt-
tének hírével málnája tartalma is tudva lőn;
hallották ugyan a turkomanok, hogy a pénz szent
czélra van szánva, de nem igen törődtek vele.
Azon volt mindenki, hogy megcsíphesse őt, mi-
előtt valakinek vendége lenne, mert addig a no-
mádok szerént, az ember jognélküli védtelen, kit
megrabolni, eladni vagy agyonütni egyátalán
szabad a nélkül, hogy ezért a tettes kérdőre vo-
natnék. A gazda boszuja az csak, a mitől tarta-
nak, mert kit ő oltalmába fogadott, az ugy tekin-
tetik mint családbeli s meglehetős biztonságban
érezheti magát.

Mindezt a mi khokandi molláhnk is tudhatta,
de ő bizott képmutató vallásosságukban, s igy a
mint egyszer reggel a karavántól kissé eltávozott,
két turkoman megtámadta s pénzét s holmijét
elvette. Könyörgései, szent küldetésének emlege-
tése, még a legborzasztóbb büntetésekkeli fenye-
getődzései is haszontalanok voltak, még tiszte-
ségesebb ruháit is elvitték s csak néhány régi
könyvét s iro-
mányait hagy-
ták meg. jlgy
tért {vissza a
karavánhoz ré-
mülten s fél-
meztelen.

Mindez mint-
egy 14 nappal
történt megér-
kezésem előtt,
ez idő alatt a
tettesek kitu-
dódván, a val-
lási törvény-
szék elé idéz-

'tettek. Szeren-
csém volt ne-
kem is mint

Konstantiná-
polyból jött

molláhnak he-
lyet nyerhet-
nem az ügynél,
s a jelenetet,
melynél mint
szereplő tag

működtem,
nem egy köny-
nyen felejtem
el. Szabad me-
zőn, az ég alatt
ültünk félkör-
ben, kezünben
foliánsok, körű
lőttünk nézők tolongtak. A rablók családjuk s törzs-
főnökükkel együtt jelentek meg s egyátalában oly
fesztelenül viselték magukat, mintha valami tisz-
tességes ügy elintézéséről lett volna szó. Kérdez-
tetvén, hogy ki rabolta el a pénzt, büszkén felel-
ték az „Én"-t, ugy hogy én mindjárt átláttam,
hocy a pénz visszaszerzése lehetetlen. Miután a
többiek a Korán idézésével szónoki tehetségüket
meglehetősen kimerítették, magam is megkísértem
hatni a hősökre, fölemiitvén előttük tettük gya-
lázatos voltát. „Mit, gyalázatos?" feleié az egyik
turkoman „hát a te országodban megbüntetik a
rablást? no, ez ugyan különös, én azt hittem,
hogy a szultán, a világ ura, okosabb ember, ha
nálatok rabolni sem szabad, hát miből él az
ember?"

AmásikmoUah a Seriattal (vallási törvénynyel)
fenyegette őket s a pokolban rájuk váró büntetést
meglehetősen vastagon ecsetelte. „Mit nekem
Seriat" feleié a turkoman „mindenkinek megvan
a magáé, te mollah nyelveden hordod a törvényt
s kedved szerént csavarod el, az én Seriatom kar-
domban van s ott forgatom meg, a hol karomnak
kivánatos!" Sokszor hiábavaló intés s az agg sza-
kálok tanácskozása után gyűlésünk bezáródott
a nélkül, hogy eredményre juthattunk volna. A
turkoman pénzével odább állt, g azt nem a medi-
nai „növendékekre, kanem fegyverek szerzésére
fordította.

Mollah Eszad meg elbusulva haza ment
Khokandba, azon keserű tapasztalást vivén ma-
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gával, hogy bár a turkomanok magukat igaz-
hívőknek tartják, de azért mégis ők a föld legsö-
tétebb lelkű kafirjai.

A budai zugliget.
Mig Pest büszke palota-sorával tündöklik a

Duna bal partján s nagyvárosias zajgásával be-
tölti az utczákat; mig itt művészet és szorgalom
teremték a sétányokat s a homokot lekötő város-
ligetet, mesterséges szigeteivel s drága ásatásu
tavával: azalatt a jelenkor gyermekével, Pesttel
szemközt levő zajtalan, ős Buda, válaszfal gya-
nánt áll a királyi folyam s azon paradicsomi vidék
közt , mely túl a kőhalmokon tárja ki kies
dombjait, elragadó kilátású magaslatait, árnyas
berkeit, csendes völgyeit, s a sürü lomb közöl
kikandikáló, vagy partokra épített, szabadon álló
nyaralóit.

A levegő lanyha, s hajnali fuvalma alatt
vígan hajlong a fa dús lombozata. Lerázva ma-
gadról a munkának szánt, kérlelhetlen hétközna-
pok egyikének szigorát: korán reggel kibújsz
párnáid alól, a házmesterrel kinyittatod a kaput s
a még csendes utczán, melynek némaságát legfö-
lebb a tejárus- és zöldséges szekerek csörömpö-
lése zavarja meg: a lánczhid-térre sietsz. Ott
várnak barátid, kikkel előttevaló este e helyen
találkozni Ígérkezel s a nyitott, négy-üléses bér- nem

Bndai zugliget: A fáczán vendéglő. — (Mytkovszky V. rajza.)

kocsiba szállva: átrobogtok a lánczhidon, mely
alatt lassú morajjal hömpölyiti szőke hullámait a
Duna, 8 aztán jobbra fordultok a különféle siká-
torokon keresztülhajtva, gyárak, apró házikók,
téglavető-telepek, kertek és majorok közt — ki a
zugligetbe!

Ez a szép zugliget voltakép nem zug, s több
mint liget; de miután nekünk az „Auwinkel"-t
magyarra kell fordítani, megteremtettük a „zug-
ligetet," noha „ligetzug." De mi sem az egyiket,
sem a másikat nem szeretjük a magyarabb, igaz-
ságosabb s jellemzőbb volna, ha „Mátyásligetnek"
neveznők el halhatatlan királyunkról, ki sokat
járta e vidéket, melynek erdőiben nem egy nemes
vadat ejtett el: hol magános kalandozásban, hol
fényes udvari kísérettől körülvéve.

A budai hegység, mint a Bakonyerdőnek
legszélső végezete: Buda körül sajátképi völgye-
ket nem képez, hanem az öblös teknők lépcsőkkel
ugy vannak egymással összekapcsolva, hogy az
egyik teknő magasb színvonalon áll a másiknál.
Patakjai átalánvéve afféle záporpatakok, melyek-
nek medre, ha nincs esős idő, egészen száraz, 8 ez
egy körülmény legnagyobb hiánya a különben
oly festői tájnak. A patak medre jobbára mély és
hasadékos s számos, rendesen száraz árkok nyil-
nak ezen, a vándorra nézve oly kellemetlen vágá-
sokba. Az erdős részeket kiválókép lombos fa,
jegenye-, szil- s iharfa képezi. A teknő síkjai s az
alanti partok búzával vannak bevetve s az eresz-
kedők szőlővel vannak beültetve; a lapályokban

kevés a rét, de annál több a legelő, s a bokros
részletek közt buja növényzet tenyész. Hol a
mészkő sűrűbben mutatkozik, ott egyes sziklafa-
lakat s apróbb barlangokat is találunk. Ha vizdús
patakok szegnék e vidéket, éltetve 8 üditve azt: a
budai hegység a legtöbb középhegységgel egy
sorba lenne állítható; de aztán annál számosab-
bak a legbájolóbb távlatot nyújtó pontok, me-
lyekkel lépten-nyomon találkozunk Buda mögött.

Először is a Laszlovszlcy-major, a zugligeti
nyaralók legelseje mellett hajtatsz el, de kissé
lankadtabb tempóban; ennek több oka van. Itt
állomásoznak a számos társaskocsik, bér- és ma-
gánfogatok, mert e ponttól gyalog szokta az
ember útját folytatni s többnyire itt is szállnak le
a kirándulók; második ok tán az, hogy a jó kar-
ban tartott, de árnyatlan ösvény aljában fölki-
gyózó kocdiut szerfölött göröngyös s mód nélkül
megkínozza a lovakat, annál is inkább, miután a
Laszlovszky-ig vezető ut sem a legsimább.

V a g y g7al°g> v a gy hintón, mindegy, de
elvégre eléred a „fáczánt", balról az első kis
gyarmatot, mely több vendéglőből s nyaraló-
csoportokból áll. S miután minden költői hajla-
munk ellenére, első ízben is a prózának kell
adóznunk, hatalmas reggelit rendelünk: fris tejet,
tejfölt, apró retket, irósvajat vagy kávét; s mi-
után az uj bérlő, Ott ur, nem csak jeles konyhát,
jóféle borokat, hűsen tartott kőbányai sört, ha-

viruló pinczérnőket is tart: kedélyednek
megszerezted a

~ kellő hévpon-
tot, mely a ter-
mészeti szépsé-
gek befogadá-
sára a legalkal-
masabb.

A „vadász-
udvaron" ke-
resztül fövé-
nyes, sürü lom-
bozatu fáktól
azegélyzett ut
visz azon gesz-
tenyefasorhoz,

mely a „vadász-
udvart" a „disz-
nófövel" össze-
köti.

Rút név, de
fölséges per-
spectiva.

A nap most
emelkedik az
ikerfőváros tor-
nyai fölé, mely-

nek csúcsait
megaranyozza.
A háztenger fö-
lött violaszinnel
váltakozó bi-
borpárázat szö-
vi varázsfátyo-
lát, mig a bűvös
ködből szelid

hajtásokban csillámlik föl egy széles ezüstszalag,
8 egy vesztegnek látszó pont, mely mögött az el-
maradó kék füstfelleg a mindinkább tisztábbá,
átlátszóbbá váló reggeli légben, apró foszlányok
gyanánt mosódik el. Az ezüstszalag a Duna, a
füstfelleg pedig nem veszteg, sőt gőzerővel zaka-
toló, hatalmas hajónak kürtőjéből ömlik ki. Ha
elfáradtál, a fensíkra érve nyugpadot lelsz, s ha
a sörnél s bornál többre becsülöd a hűs forrásvi-
zet, ott bugyog a ,.disznófő" udvarán; a fővárosi
létedre meríts belőle, mert lenn, azon kőhalmaz
közül nem serken föl ily enyhítő s jóízű, hanem
kemény, emészthetlen, mésztartalmú, ammoniakoi
kutviz.

Innen aztán szerteszét kalandozol; amott
a kies fekvésű kápolna, mely a Svábhegy és
hármasforráeu hegy nyergére van építve. A fák-
nak árnyai nem rövidültek még meg s igy tán
érdekes lesz a 3/4 órányira fekvő Budakeszi-b«
bepillantani. Emberséges németek lakják azt s ha
feleségeik s lányaik nem is valami szépek, elmond-
hatjuk ezt patriarchális szokásaikról, tisztán tar-
tott portáikról s szorgalmukról.

A vidék itt is oly szépséggel teljes, de, noha
miveltebb, úgyszólván zárkózottabb természetű.
Gyönyörű leshelyekkel, titoktartó sűrűségekkel
bővelkedik itt a liget s tán ez az oka, hogy ama
csalitból rövid időközökben két bérkocsi vágtat
le a lejtőn, melyeknek egyikében halvány ifjú ül
harmad magával. Ha nem csalódol, a homlokára
kötött fehér kendő piros foltokat mutat. Csak nem

víttak tán párbajt e helyen? Űzzük el e rút gon-
dolatot — hisz mulatni jöttünk ide.

Egy kis szünet után visszatérsz a „disznó-
főhöz" ; nagyon távolra nem mégy el tőle, mert
itt akarsz megebédelni. Jobbra egy kis völgy
nyilik, melyre , mintha csak bársonypárnákkal
volnának kárpitozva oldalai, baj nélkül lehemper-
getheted magad. Tíz percznyire van ide a. „menny-
ország," azaz a „Hímmel", mely ismét ujabb vál-
tozatban tárja eléd a fönn vázolt panorámát. A
budai ormok egy pontján sem sorakoznak ily fes-
tőileg az egymás hátán álló hegyek, mint itt, noha
a Jánoshegy e tekintetben első helyen áll. Ismét
visszatérsz 8 a Norma-fa, egy óriási
bükknek terebélye alatt élvezed a „csillag-
völgy" elragadó panorámáját. Mire meg-
hűltél, a „disznófő" kincses kamrájából-
hordanák eléd ételt-italt finom teritékü asz-
talokra, s még le sem hajtád jóformán a
parádi-vizzel vegyes, pezsgő boros po-
hárt: valahol hátad mögött megzendül a
buda-örsi vagy páti kis cziaánybanda,
Vagy valami vándorló tyroli dalnokpárnak
hárfával körülpengetett „jodlere." Ez
rósz, a másik még roszabb; de rózsaszínű
hangulatod harmóniává olvasztja a legpo-
gányabb zenét 8 huzatod a purdékkal rnind-
áalálig, s mert többed magaddal vagy,
ebéd után, kedélyes quaterkázás s jóízű
Szivarozgatás közt: rákezditek ezt vagy
azt a nótát.

A fő kissé kábult, a jókedv kizaj
lotta már magát — egy kis szunditás a
közel eső liget dagadó pázsitján aligha
nem lesz Ínyedre. A fűben szöcske fü-
részelget, hosszú lábú, üvegszárnyu s vékony
testű szitakötők zizzenve röpkédnek körülted, a
napfényben ide-odalebegő aranyos rovarok álom-
hozó zsongása nehéz pilláidat lezárja s csak félig,
csaknem álmodva mosolyogsz adomából ki nem
fogyó pajtásod élczein, melyeket az asztalnál har-
eogó kaczajjal jutalmaztál volna meg.

Mire fölébredtek, a nap leszállóban s ugyan-
csak mögöttetek jár már. Szaporán fel! Hol van
toég a „szép juhászné," a „Ferenczhalorn" stb.?
Arkon-berken keresztül, keskeny ösvényeken
4rjük el a zug-
liget ezen pont-
jait, mialatt

folyvást a jobb
ról és balról
elénk táruló,
szépségekben
kifogyhatlan,

messzire nyúló
virányos torko-
latokban, erdő-
szél árnyában
•ötétlő vagy ve-
rőfényben ra-
gyogó, pázsi-
tokban gazdag
tájképet látjuk
magunk előtt.
t A ,,szép
juhásznéhoz"

czimzett ven-
déglőről azt

tartja a regé-
nyes történet,
hogy ide Má-
tyás királyunk
eürün járt ki
budai palotájá-
ból, még pedig,
mint legjobban
«zereté, vadász-
nak vagy ván-
dorló tanuló-
nak álruhájá-
ban; mert hej!
-szépséges lánya
volt a királyi
öyájak öreg ju-
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testmozgás által szokottnál erélyesebb étvágyunk-
nak itt is megadjuk a magáét.

A testvérfővárosból, a délután folytán, szá-
mosan jöttek ki a zugligetbe s csaknem minden
bokor mögül vidám csoportok tűnnek elő. A
gyermekeknél ez egyszer az öregebbek zajosab-
bak, a szabad természetben a félénkebb nő is
leveté magáról a város szigorú törvényeit s egyik
vagy másik urnák karjába fűzi a magáét, vagy
dévajkodva kergetelozik velők, pedig a „prome-
nádon" alig billenti meg fejét, ha azon urak
egyike, kikkel e perczben czikázik, nagybókolva
emeli meg előtte kalapját. A városban igy szép,

A farkas.

a szabadban amúgy jó; ezt a „czivilisatio", amazt
az ösztön, a kedély, az öröm parancsolja, melye-
ket eddigelé, hála istennek, még nem czivilizál-
tak meg.

A távolból bizonyos időközökben a völgyek
s hegyek által sokszorozott dördületek hangzanak
át hozzánk; nyilván vadásznak vagy czélba lőnek
ott; amonnan meg érczes férfikarnak teljes ak-
kordjait hordja át hozzánk a kedvező esti fuva-
lom. Bizonyosan dalárda.

A nap alászállott, s a városnak homályba

Budai zugliget: Kilátás a Normafától, Csillagvölgy. — (Keleti Gusztáv njza.)

hászának. Hódított ő egyaránt törököt s hajadont,
a csatasíkon s a „Vértes vadonában<;, Budán s
Buda mellett.

A szép juhászné regényének utolsó fejeze-
teit a krónika nena jegyzé föl, csak e kies vidék
hirdeti, hogy itt Őrzé ő is egykoron, mint az
ó-kor királyainak leányai, az ifjú magyar fejede-
lom 8 öreg atyjának juhait. Most vendéglő hívo-
gatja az arramenőket, mely ez idő szerint a jeles
fényképészek, Borsos és Dictor tulajdona, s mert
• trmészet bájainak és szükségeinek váltakozva

megfelelnünk: a szabad légben s az élénk

hanyatló körrajzait, a szelid méltósággal kelő
hold zomáuczozza be bűvös, kéklő ezüstjével. A
nyaralók, éj sötét, erdős hátterükből költői deren-
gésben válnak ki.

S az a hosszú, fehérlő vonal a dombon túl?
Oh, ne kérdezzétek! Menhelyet építenek ott

azoknak, kiknek szellemét éjszaka födi — az a
lipótmezei tébolyba. Épüljön föl minél előbb és
soha senkinek ne legyen rá szüksége.

Az óra éjfél felé jár; minden csendes. A hold
magasan úszik az ég boltján, a bérkocsi ablakán
élesebben surran be az éji szellő. Kedélyed mintha

nagyon is ábrándossá akarna válni. Szerencsére a
numero 47-es szintén nem tölté el hiába az időt.
Borravalód csakugyan borravaló volt s a vig
fiakker nagydanolva biztatja pihent táltosait.
Még egy rövid félóra — s kapud előtt vagy.

. Forgó János.

Eépek az állatvilágból.
v.

A f a r k a s .
A farkas sokkal ismertebb dúvad nálunk,

hogysem hosszas leírása szükséges volna. Ez
erős testalkatú húsevő, Anglia és Német-
ország kivételével, honnan kiirtatott, egész
Európában el van terjedve. Legnagyobb
számmal jön elő Oroszországban, Gali-
cziában és hazánkban. Főleg sürü hegyi
erdőkben tartózkodik s oly nagy kiterje-
désű tereken, melyek kevéssé lakottak és
rejthelyül szolgáló nádasakkal bírnak.—
Jellemző vonásai: gyávaság, alattomosság
párosulva vérengező kegyetlenséggel, mely
tulajdonait járása, tekintete, szóval egész
magaviselete elárulja.

Külsejét tekintve, sokat hasonlit a
kuvaszhoz, csakhogy teste erősebb és hosz-
szabb; feje nagyobb és vastagabb; lábai
pedig hosszabbak. Hossza 3%—4 lábnyi,
oda nem számítva 1% láb hosszú, alá-
csüngő, bozontos farkat. Színezete szeny-
nyes sárgásszürke, találhatók azonban
vörhenyesek, világos szürkék és sötétbar-
nák is. Rövid füleit fölhegyezve szokta
hordani; szemei rézsut állanak, mi által

tekintete még több alattomosságot és álnokságot
tüntet fel, mint a mennyi abban rejlik. Állkapcsai
erősek s hatalmas fogakkal fegyverzettek; nyelve
hosszú, érdes. Érzékei közül kiválóan kifejlettek
a látás, hallás és szaglás. Hangja tompa vonitás,
melyet különösen éjen át hallat, mikor portyázni
indul és mikor éhség gyötri.

A farkag nyáron át magánosán, elvonulva él
B csak is éjjel jár ki zsákmány után, télen azonban
csoportokba seregeinek össze 8 társaságba mér-
földekre barangolva járnak préda után, még

pedig nemcsak
laktalan helye-
ken, hanem ta-
nyákra és fal-
vakba is betör-
nek; fölkeresik
a sertéscsordá-
kat, juhny aja-
kat, sőt a ma-
gános vándort
is megtámad-
ják. — Erdők-
ben különösen
őzekre vadász-
nak, kivált ha
a mély hó fö-
lül jégkéreggel
bir, mivel az,
az őz alatt min-
den lépésre be-
törve ez állatot
nemcsak gyors
futásában gá-
tolja , hanem
egyszersmind

kifárasztja, mi-
nek következ-
tében kevéssé
sebes, de ki-
tartó üldözőjé-
nek áldozatává
lesz. Rendkivül
óvatos lévén, a
mint szimatot
vesz, vagy a
legkisebb gya-
nús zajt hallja,
azonnal mene-

kül, lehajtott fővel, szimatolva, felborzolt sö-
rénynyel és villogó szemekkel, miért is igen ne-
héz hajtó vadászatokon lőni, és elejtése rend-
szerint csak azon esetben sikerül, ha a hajtok
gyakorlottak s a lehető legnagyobb csendben fog-
lalják el helyöket. Megtámadtatva, ha csak teheti,
menekül, ha azonban erre nem nyílik rése, meré-
szen védelmezi magát s a rá rohanó kutyák kozul
gyakran többet összemarczangol. Természeténél
fogva gyáva lévén, csak a szükség kényszeríti
merész támadásokra, de még ilyenkor is a legtöbb
esetben nem feledkezik meg az óvatosságról, •
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ha valami gyanúst vesz észre, visszavonul. Az
oly farkasok, a melyek ily esetben sem hátrálnak,
az éhség által a végső kétségbeesésig juttatva,
önmaguk feletti uralmokról is megfeledkeztek.
Ez azonban csak ritkán jön elő, a a n^p ajkán a
farkasról kerengő sok rémtörténet nagyobb része
túlzott, vagy épen mese. Tény az, hogy éhség
által gyötortetve az erősebb farkas gyöngébb
társát megöli és megeszi. Izomereje oly nagy,
hogy egy juhot képes jó távolra elvinni. Legszí-
vesebben védtelen állatokat támad meg, kivált a
juhnyájakat tizedeli. Szarvasmarhát mindig há-
tulról rohan meg, jól tudva minő veszélyessé vál-
hatik számára az elölről való támadás. A bevett
tápot rendkivül gyorsan emészti meg gyomra,
miből kimagyarázható falánksága, mely annyira
megy, hogy ha zsákmányra nem bir szert tenni,
a dögöt is megeszi. Nem létezik egyetlen házi-
állatfaj sem , mely előtte biztonságban lenne,
mindenütt hol honos, az őztől elkezdve a fogo-
lyig, a ló és szarvasmarhától a házi szárnyasokig,
üldözője minden állatnak, sőt még a vakondat és
egeret sem tartja tekintetbe nem vehető csekély
prédának, mint a zsugori, ki nem csak ezerekre
vágyik, hanem mohón kap a fillér után is.

Párosodási ideje deczemberben kezdődik e
april hóig tart. Ez idő alatt élethalálra küzdenek
egymással a hímek.

A nőstény sürü bozótban mohával kibéllelt
vaczokba, vagy szirtüregbe vonal s ott fiadzik
meg tizenegy holnap múlva. Kölykeinek száma
három és kilencz között változik. A nőstény ön-
feláldozással védi fiait, nem csak ellenségeikkel
szemben, hanem saját apjuk ellen is, ki Saturnus
példáját követve, nagyon hajlandó utódai felfa-
lására.

A farkas, vadságának daczára szelídíthető.
Cuvier egy erre vonatkozó érdekes esetet emlit,
mely szerint egy urnák annyira szeliditett far-
kasa volt, hogy őt ebként kisérte mindenüvé,
utóbb elutazván, hosszabb időre farkasát a párisi
Jardin des Plantesnak ajándékozta. Az állat
eleinte nagyon szomorú volt, később megszokott
ugyan, de gazdájáról nem feledkezett, s midőn
az egy év múlva felkereste, fölismerte, s minden
módon igyekezett a viszontlátás fe'etti örömének
kifejezést adni.

A farkas élete 15—18 évre terjed. Ellensége
az emberek és kutyán kivül nincs. Bőre igen al-
kalmas, tartós, meleg, téli ruhák bélelésére, bun-
dára, lábzsáknak etK Húsa oly büdös, hogy sera-
miféle állat nem eszi meg. Lázár Kálmán.
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Asránytcrmelcs és bányaipar.
Atalában tekintve, a földmivelés mellett

egyik legjelentékenyebb foglalkozási ágát a la-
kosságnak ha?ánkban a bányászat s ezzel össze-
köttetésben levő iparnemek képezik, 8 kivéve
Angol- és Oroszországot, nem létezik oly állam
Európában, mely ásványtermékeink mennyisége
és különféleségére nézve Ausztriával, illetőleg
hazánkkal megmérkőzhetnék. — Tekintsük köze-
lebbről bányászatunkat, 8 ugy fogjuk találni,
hogy ez mind a mellett is, hogy nem űzetik o!y
nagy kiterjedéf-ben, mint például a mezei gazdá-
szat s nem is oszlik meg o y megfelelő arányban
a birodalom egyes országai között, mint az utóbbi,
mindazonáltal nem tagadhatni azt, hogy kisebb-
nagyobb mérvben mindenütt képviselve van, s
hogy épen azon számát véve az államlakossignak,
mely a bányamiveléssel s az azzal kapcsolatban
levő iparnemekben keresi kenyerét s találja fog-
lalkozását, nemzetgazdászati szempontból ipar-
fejlődésünk egyik legfontosabb 8 legszebb remé-
nyekre jogosító tényezőjének tekinthető. — A mi
az ásvárrytermelékpket magukat illeti, ezek mind
Snkas'gra, mind változatosságra nézve a mezei
gazdászat termelvcnyeivel bátran parvonalbit
helyezhetők s tekintve a gazdag ásványtelepeke%
remélni lehet, hogy még mindeddig ki nem akná-
zott bányakincseink napfényre jöttével s a bánya-
mivelésnél alkalmazandó észszerű mivel^smódok
terjedésével a jelesb ásványoknak pénzértéki ösz-
gzege mindinkább növekedni, maga pedig bányá-
szatunk a nemzeti iparágban mint jelen'ékeny
tényező azon kitűnő polczra fog emelkedni,
melyre atalában hivatva van.

A bányamiyeléa nemcsak a földmivelés, ha-
nem a műipar sajátságaiban is részesül. Hasznos-
nak a bányamivt-lés csak akkor mondható, ha a
mivelésre fordított költségek kisebbek, mint az
azokból kiaknáz tt érc/ek piaczi ára, azért soha
pem helyeselhető oly bányának mivelteté»e, mely
a reája fordított költségeket meg nem téríti, kivé-

, telt képez azon eset, melyben a folytonos mi ve-
lésnél a valószinÜ8ég oda vezet, hogy az később
jutalmazó, bő nyereséget nyujtand.

A bányamivelés tetemes tőkét vesz igénybe,
mert az sok költséggel van összekötve; azonban
különféle bányáknál különbözik a költségek
nagysága is, mely tekintetben sok függ az ásvá-
nyok vegyületi minemüségétől, a bányateleknek
alkotásától; minél mélyebbre kell hatnia a bá-
nyásznak a föld gyomrába kincsek után, s minél
nehezebb akadályok elhárításáról kell gondos-
kodnia, annál nagyobb költséget vesz igénybe a
bányamivelés; sőt igen gyakran ugyanazon bá-
nyában is különböző helyeken különbözik a jöve-
delem; csak azon átalános esetet vegyük fel, hogy
véletlenül munkaközben a nemes éreznek gazdag
erét követvén, sziklákat repesztve egyszerre viz-
fori ásra bukkannak a bányászok, mely a kőszik-
lák közül mindinkább előre nyomulván, nagyobb
és nagyobb tért siet elborítani, mig végre annak
elhárításáért vizhuzó gépekről kell gondoskodni,
hogy így a munka tovább folytattathassék.

Minthogy pedig a bányák jövedelme gyak-
ran igen változékony s bizonytalan: többször van
rá eset, hogy azok miveltetése egy ideig veszte-
séggel jár, ennélfogva ha azt is tekintjük, hogy a
bányák mivelhetésére nagyobb tőkék kivántatnak,
sokkal czélszerübb, ha e czélra részvényes társa-
ságok állanak össze, mint ha a bizonytalan ered-
mény magánosok által vétetik czélba. így pél-
dául hazánkban majd mindenütt a magánosok
egész társaságokat képeznek s igy a miveltetési
költségeket közösen viselvén, a jövedelmet maguk
közt aránylag bizonyos időközönkict felosztják,
vagyis a bányász nyelvén szólva: ,.Ausl>eut'i-ot
osztanak ki.

A mi a magyar bányászat állapotát illeti, az
már a legrégibb idő óta virágzásban van. Mert
nem is említve a magyar évrajzokhoz nem tartozó
római időt, midőn a dácziai aranybányák már
teljes virágzásban voltak, és Zalatnán (Auropolis)
rendes bányafelügyelőség volt felállítva: az ércz-
gazdag magyar hegyek már első királyaink alatt
sok idegen bányászt édesgettek a természettől
gazdagon megáldott hazánkba, s a történetírásból
láthatjuk, hogy a középszázadokban magyar bá-
nyai termékekkel nagyszerű európai keresks dés
űzetett, mely által egyes családok, p. o. a hires
Fugger-ek roppant gazdagságra tettek szert. A
bányatermányek gazdagságára nézve az összes
európai státusok közt az ausztriai birodalom, és
ismét ennek tartományai közt Magyar- és Erdély-
ország a leggazdagabb.

Nem lesz talán érdektelen ezen átalános fo-
galmak megismerése után azon munkálatokkal
kissé megbarátkoznunk, melyeken a nemes ér-
czeknek atalában keresztül kell esniök, hogy igy
a közforgalomnak átadatván, egyrészt a nemzet
átalános csereértékéül szolgálhassanak, másrészt
pedig különféle iparkészitményekre alkalmazha-
tók legyenek.

Legelső teendője a bányásznak :
I. A kutatás vagy turzás (Schürfen). Kutatni

annyit tesz, mint haszonvehető telepeket (Lager-
etiitte) szabályszerűen fölkeresni.

A következők megérthetésére nézve meg kell
emlitenem, miként a hegységek származási idő-
szaka (Formations- Periode) képletnek, és pedig a
legrégibb ős-, a későbbi átmeneti-, s a legújabb
ülep-képletnek neveztetik.

A telepnek a látkörhözi fekvése: düleje
(Verflüchen); hosszasági vonala: csapása (Strei-
ehen); a telep tömege: kömeg (Ausfüllungsmasse);
a fölül fekvő kő: födii (Hangendts); és az alatta
fekvő kő az u. n.fekü (Liegendes).

Már ezen elő'eges foglalkozásnál, tehnt. a
kutatásnál is nélkülözhetetlen a bányamértan
(Markscheidekunde) és a fö'disme (Geognosia),
hogy mind a telepek csapását és dülejét megvizs-
gálhassák, mind a képleteket megkülözböztet-
hecsék; a természetrajz pedg segédkezet nyújt a
réteg viszonyai, a netalán bennök talált állat
vagy növény kővé vált maradékai vizsgálata
által, melyekből korukat megítélhetni, valamint a
hegységek egjéb figyelmeztető mutatványai által;
ij»y például már a régiek tarkaszinü füvet vagy
mohot szerettek a kutatásnál találni, mivel azt a
telérík befolyásának tu ajdon tották, s bizonyos
fanemeket, melyeket gránitra mutató jelnek te-
kintettek; a gránit pedig az ős képlethez tarto-
zik, mely képlet a legdúsabbnak tartatik; de
különösen szerették a telérnek vasas tündékjét,
azaz a napra való kimentét (Ausbeissen), a hon-
nét ezen ős közmondat is származik, melymaiglan
divik a bányászoknál:

„Es ist kein Bergwerk so gut,
Als es hat einen eisernen Hut."

Sőt ujabb időkben is némely növények (mint a
Salicornia herbacea, salciola sodae, carex maxima
stb.) érczeket foglaló teléreknek jeléül tekin-
tetnek.

A kutatásnál mindig határozott szándék té-
teleztetik föl vagy fémekre vagy savakra vagy
pedig éghető ásványokra (brennbare Fossilien);
mert ezek szerint a kutatási módok is némileg
különböznek.

Jelen Vi'zlat csak az arany és ezüst, mint a
nemes fémek rendéhez tartozó legnemesebb ér-
czek kutatására szoritkozik.

Szerfelett könnyittetik e munkálat, ha azon
tájékról, melyben fölfedezéseket reménylenek a
vállalkozók, elébb egy tájrajzot készittetnek, és
a kutató tudomást szerez magának a hegységek
kora és viszonyairól. Már ha ezek a földisme
szabályai szerint reményt nyújtanak, megkezde-
tik a kutatás, először is a fővölgyeknek vizsgálá-
sával; azután az áradások vagy özönök által
leszakasztott minden egyes kődarab, különösen
a patakok ágyában szorgalmas ée figyelmes vizs-
gálat alá vonatik; a miért is kiváltkép a vidéket
jól ismerő emberektől tudakolják meg: vájjon az;
illető tájékban léteznek-e és hol? nagy esőzések
által a fedező földtől koppasztott meredekségek,
szakadások vagy kimosátok, melyekben a telérek
tündékje leghamarabb szembe ötlik. Ha ezekben
telérkőmeg vagy fémek nyomai találtainak, ezek
már eléggé kimutatják azoknak a vizsgálat alá
vont tájékbani jelenlétüket, s miután igy az óhaj-
tott siker már gyanittatik, a mellék völgyekig
hasonló vizsgálat alá vonatnak, mindazonáltal
igyekezik a kutató magának meggyőződést sze-
rezni : vájjon a talált telérkőmeg vagy fémdara-
bocskák nem hullottak-e csak a zúzdákhoz tör-
tént elszállitások alkalmával.

Ha már most a nehéz munka által edzett
bányászok a kutatás eredményéhez nagy nehezen
a fölfedezéshez eljutottak , ekkor a telepnek
szerencsés fölfedezése után annak további kiiga-
zítása történik, azaz mi vei.a hegységek vonala és
a telérkőmeg rétegviszonyaiból következtetik a
bányászok a telér vagy telérke valószínű csapá-
sát is, azért galyhókkal és csákányokkal keresztbe
réseket vágnak, mig több pontban a telér el-
éretik.

Lapályokban többnyire csak torlatok talál-
tatnak, s ha netaláu azokban telér gyanittatnék
azt földfuró által szokták fölfedezni.

Ezután következik a fölfedezett telérnek
megbecsülése: vájjon oly szerkezetű-e, hogy a
miveltetésre érdemes és alkalmas ? erre nézve
a termék vagy szabad aranynak benfoglalt meny-
nyiségéről a kutató előleges meggyőződést az
u. n. szérke (Si hertrog) által szerez magának,
az ezüst és zártarany tartalma felől pedig tűzi
kérnie által; — jól megvizsgálja továbbá: mily
terjedés és mélységgel bir a telér, nehogy kiilte-
lérke (Rasenlaufer) által ámittassék el, mely cse-
kély melységben többnyire már egészen kivágja
azaz elveszti magát. — Fölveszi aztán bányamé-
rőileg a telér dülejét, csapását és — a mennyire
lehet — mélységét, hogy meghatározhassa: mi-
ként juthatna a telérhez legrövidebb utOD, akna
(Schacht) által-e függélyes irányban lefelé? a mi
mindig költségesebb, vagy pedig kedvező körül-
mények közt tárna (Srollen) által ? majd vizszin-
tesen-e a telér csapása után? mely utóbbinak
akkor van legkivált helye, ha a hegyek merede-
kek, és a telér tündékje a völgyig terjed. (V<íg«k6T.)
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E g y v e l e g .
— (Kölcsey epigrammja a debreczeni kollé-

giumban.) A Vasárnapi Újság közelebbi számá-
ban egv kis czikk jelent meg Debreczenről, s:

ott a főiskola rövid ismertetésében van emlitve,
hogy az erdélyi tanulók közt az van elterjedve,
hogy a főiskola egyik szobájának gerendájára
egy epigramm van felirva Kölcseytől sajátkezüleg.
E napokban azon tudósítást kai tuk a főiskola
gyik mostani lakójától, hogy ezen epigramm va-

lóban látható az ócska kollégiumnak diákok laká-
sára szoLáló szobájában, és vallosággal Kölcseyé-
nek tartják. A kollégium régi voltához intézett
versescske következőleg hangzik:

„Tiszteletes vénség! agg boltozatidnak alatta,
„Mfgvallom,remegek, félve, nyakamba zuharsz."

„Hagyd azt ' monda az agg épület „hallani unom,"
„Mert nagyapád is már ellenem igy panaszolt."

** (Ole Bull, a nagyhírű hegedűművész) az
északi sark Paganinija, nincs többé. A kitűnő he-
gedűművész, ki nálunk is ismeretes volt, e hó
9-ikén meghalt. Ole Bull egy gyógyszerész fia
volt, született Bergenben, Norvégiában 1810 ben,
s a zeneművészet iránt gyermekkorától mindvé-
gig roppant előszeretettel viseltetett.

— (Uj adó javaslat). Az adónak egy még
addig nem ismert, uj nemét kitalálni, nem valami
könnyű feladat, s nem egy állam- és pénzügyi
férfiú töltött már álmatlan éjeket, hogy valami
uj módot találjon ki, a melylyel a honpo'gár er-
szényét szép szerével megkönnyebbithesse. Azon
javaslat, hogy a nőtelen férfiakat külön kelljen

megadóztatni, már gyakrabban fölmerült s valami
kétségbe esett finánezminiszter elébb utóbb még
életbe is találja léptetni. De legfurcsább e rész
ben egy sveiezi lapnak azon nem rég közlött ja-
vaslata, mely szerint a gyónó ezédulákat kívánja
ezentúl bélyegadó alá vétetni Ez ajánlatát igen
gyakorlatinak találja a nevezett lap s ugy okos-
kodik, hogy ha megadóztatja az állam az élet
legszükségesebb kellékeit, a sót és kenyeret: biz- j
vast teheti ezt ama szellemi táplálékokkal is, me-
lyek sserinte nem tartoznak az élet mulhatlan
szükségei közé. Ötletnek elég bolond. Nálunk ]
eddig még csak a lutri ezédulák megadóztatását j
indítványozta valaki. '

— (Az utolsó amerikai háború csatái). A
közelebb lefolyt roppant mérvű amerikai háború-
ban 220 nagyobb csatát vivtak. Ezen számból 89
Virginia, 87 Tennessee ál'amra esik. A többi igy
oszlik el: Missouri 35, Georgia 12, Déli Karolina
16, Ész. Karolina 11, Alabama 7, Florida 5,
Kentuckv 14, az indiai terület és Uj Mexikó egy-
egy csatával. Azonkívül még 17 tengeri-fsata volt.

— (Szó-bőség.) Hivatalos adatok szerint
Angliában évenkint 4 millió prédikácziót (egy-
házi beszédet) tartanak. Nem tudja az ember, a
boldog sziget lakóinak fülét vagy tüdejét kell-e
inkább bámulnia,m-:lyek ugyanc-ak igénybe van-
nak itt véve.

ÜNNEPÉLY

(1866. május 6-dikán.)

Régen volt és soká lesz annyi válogatott
vendége a budai indóháznak, mint e nap reggelén.
Ámbár a vasút már előbbi napon nagyszámú ven-
dégeket elszállított, e napon ismét annyian gyűltek
a várótermekbe, hogy a meglepett vendéglős csak-
hamar non possumust mondott, a pénztárnál válo-
gatni kezdtek az utazókban és jegyet csak olyanok-
nak adtak,aki legalább is második helyért tudott
fizetni, a portást majd keresztülsöpörte a kifelé
tóduló tömeg az ajtó zárva hagyott fél szárnyán,
a kocsiosztályokban harezot kellett víai ülőhe-
lyekért, és két mozdony prüszkölve, morogva
indult neki a hosszú vonat előtt.

Válogatott közönséget említek, mert a kép-
viselőház, akadémia, Kisfaludy-társaság, az iro-
dalomnak számos képviselője és lelkes tisztelgők
voltak jelen; de egyszersmind sajnálva kell be-
vallanom, hogy azok közül, kikre amaz epithetont
többnyire illeszteni szoktuk: a nők közül alig
egy-kettő utazott e vonaton; kis számmal, de
szép buzgósággal jelképezvén, hogy mégis van-
nak nőink, a kiket egy kis szél, egy kis kényel-
metlenség nem riaszt vissza, kik minden vonatot
kéjvonatDak tekintenek, mikor arról van szó,
hogy a „Szózat" és „Szép Ilonka" irója emléké-
nek a tiszteletet megadjuk.

Pár órai robogás után beírtunk a fehérvári
indóházba. Attilás, sastollas és kardos fiatalság
élén Zsömböry Ede várta ott a képviselőház és az
akadémia küldötteit, és mint Székes Fehérvár ez
idő szerinti főbírája, az ünnepély fontosságának
emelkedett szavakban adva kifejezést, lelkesülten
ajánlá fel egész Fehérvár vendégszeretetét a fő-
városi vendégeknek. Szavaira Lónyay Menyhért
és Z"yk Károly felelt, ez utóbbi mondván, hogy
az országgyűlésnek a közvélemény támogatisára
van szüksége s e közvélemény nyilvánulásának
tekinti Fehérvár főbirájának a város nevében
mondott szavait. Aztán kocsikra ültek a vendé-
gek és az ifjak vezetése mellett szállásaikra
Oszoltak.

Pihenésre azonban nem volt idő. Rákondul-
tak a harangok és a közönség, végtelen hullám-
zatban vonult a cziszteroziek temploma felé (kik
atalában élénk részt vettek az ünnepélyben, ma-
gyaros vendégszeretettel voltak vendégeik iránt
és külön ünnepi versesetet o-ztottak szét a lelep-
lezés alkalmával). Rezucsek zirczi apát díszes
segédlettel, engesztelő miseáldozatot mutatott be
a dicsőült emlékeért, az orgona, és vonó han<jsze-
^ek hangjai szent áhítatra indítottak s kellemes
^Jszhangzatu énekkarból buzditólag emelkedett
*i Madaras baritonja és Eltérné asszony szép
•Qiezzo-sopran hangja.

A/, itteni tiszteletről fényes vonalban indul-
tak Vörösmarty emlékének tisztelői, lobogókkal,
szőnyegekkel és mosolygó arczokkal egész a ház-
tetőkig feldíszített házsorok között, a szobor te
*^T<I. Mától fogva Vörösmarty-térnek nevezik ezt,
\rajzát a V. U. múlt száma közlötte) de bátran
"evezhetnék egyetértés terének is, mert — mint
•"szoborbizottmány jelentedéből az ország érte-
sült -_ mikor arról volt szó, hogy a megyetér j
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palotái közti szűk helyen, vagy ez akkor még igen
elhagyatott téren emeltessés-e a. szobor ? a ház-
tulajdonosok közt nemes verseny keletkezett ki-
épitésére, feldíszítésére, és valóban a keleti olda-
lán elvonuló házsor oly egybevágó és kellemes,

j hogy csak összebsszélés és egyetértés által lehe-
| tett ilyenné tenni.
I E tér közepén,szemmel északnak, áll Vörös-
marty érezszobra, melynek rajzát és leirálát már
vették e lap olvasói. Körötte elég tágas tér van,
még most csak gerendával és léczczel tojásdadan
bekerítve, hogy rajta idővel gyepágyakat, virág-
telepkéket és a szobor perspektívájának szemmel-
tartása mellett bokrozatot lehessen alakítani E
körbe a megyeház felől, magas diadalkapun iehe-
tett bejutni, mely zöld lomb jkból egyszerűn, de
Ízléssel volt fonva, és fenn a nemzet szivéből
vett e jelszavakat ragyogtatta: „Isten áldd m"g a
magyart" és „Hazádnak rendületlenül légy hive,
oh magyar". A szobortól két oldalt csinos luga-
sok, és ezek vonalán állványok voltak felállítva.
Az előbbiek jobbról a képviselők, egyéb méltósá-
gok és a szoborbizottmány tagjai, balról az iro-
dalom összes képviselői számára. Gyakran láttuk
a szemeket e lugasok alá tévedezni. Kétségkívül
a költő özvegyét, leányait, és azon férfiút keres-
ték ott, ki nevét, mint mindennel, a mi nálunk
jeles és nagy, a Vörösmarty névvel is elvál-
hatlanul fűzte ÖSSZR. A család azonban, a
költő fián kivül, hiányzott; hir szerint betegség
miatt, a gyermekek nagy ne,vü gyámját, Deák
Ferenczet pedig országos ügyek tartották Pes-
ten. Az állványokon ünnepies nézősereg. Minden-
felé lobogók, az ország, a megye és a város szí-
neivel. A rendet itt és az egész ünnepélyen
pesti jogászok éj fehérvári tanuló ifjúság tartotta
volna fel, ha fáradozását a néző közönség példás
magaviselete fölöslegessé nem teszi és koronájául
nem szolgál a rendezésnek, mely ügye3 vezetőre
és buzgó közreműködőkre mutat. Nem szabad e
helyen emlitetlenül hagynunk a fehérvári rend-
apródok daliás alakjait, melyek csaknem hihe
tétlenné tették, hogy Fehérvárott csupán algym-
nasium van.

Ma^a az ünnepély a himnusz eléneklésével
kezdődött. Aztán gr. Zichy Jenő mint a szobor
első indítványozója és a szoborbizottmány elnöke
lépett az emelvényre, melynek fődiszét Vörös-
marty műveinek koszoruz'ott gyűjteménye képezé,
és lelkesülten lelkesítő szavakkal megnyitá a be-
szédek sorozatát. Nem tartozik e tudósítás kere-
tébe, az elmondott alkalmi beszédeket szó szerint
közölnünk, csupán arra szorítkozunk, hogy azok
hatását ecseteljük e helyen. E hatás már csak a
hallgatók kedélyhangulatánál fogva is nagy és
méltó volt a beszédek tárgyához és eszméihez.
Tóth Lörincz emelkedett szavai, Toldy Ferenez
érzelemdus előadása, telve e két jeles szivhang-
jaival és az ünnepelt műveiből vett idézetekkel,
és kiegészítve ama baráti viszony köztudomásával,
melyben a szónokok a megdi ;sőülthöz állottak,
maradandó benyomásuvá tették beszédeiket. Még
előbb azonban jött a szoborbizottmány jelentése,
előadva az ismert nevű Fekete J mos által, ki bá-
mulatosán tudta a tárgyánál fogva száraz jelen
tését érdekessé tenni,és erőteljes hangja és törzsö-
kös, vállas, nagy szakállu barna alakjával egyaránt
emelte a hatást.

Toldy után Boross Mihály, Nyilas S>imu és
Egressy Gábor Udoardy Géz i pályadijazott köl-
teményét szavalta. Végül Zsömböry Ed-t, a ki
mindenütt jelen van és mindenüti helyén van
Fehérvárott, monda ki a hatósági végzést, mely
szerint a tér, melyen a szobor áll, ezentúl Vörös-
marty-térnek neveztetik.

Gr. Zichy Jenő beszéde közben lehullott a
lepel a szoborról, megzendült a Szózat magasztos
dallama, megdördültek az ágyuk, és harsány

éljenzés adá át a nemzeti irodalom büszkeségé-
nek emlékszobrát az utókornak. E< éljenzés a
honfiérzelem hatalmas ágyuhangjaként dörgött
át az egész ünnepélyen, a közel állóktól átszárma
zott a tivolabbiakra, megkapott és felemelt min-
den szebb eszmét, minden kitűnő nevet, különö-
sen az egekig emelé Deák Ferenczet, ki oly hü
barátja volt az elhunytnak, oly tevékeny gyamja
lett udódainak, és oly bá aulatosan tudja annak
eszméit tényékké varázsolni.

A lelkesült éljenzés a szobor teréről d. u.
két órakor a lövöldébe költözött át, melynek tá-
gas, diszes és igen czélszerü teremében fényes
társasebéd volt rendezve háromszáz személyre.
Csinos megyei huszárok és bugyogós pinezérek
ízletes étkeket hordtak körül, a zene harsogott,
Csóka zamatos fehér és Villány szívós vörös bo-
rában felfelé ment a gyöngy, pezsgett Cham-
pagne hamisítatlan terméke, derült társalgásba
elegyedett a vendégsereg, időnkint harsány élje-
nekbe törvén ki a haza, a legelső mi gyár ember
a király, az országgyűlés, az unió, Fehérvár, Deák,
Arany, Tompa, Gyulai, a fehérvári nők s más kitű-
nőink és szeretteink emlitésére. Felolvastak három
távsürgönyt is, két németet Budáról és Abauj-
ból és egy magyart Londonból, jeléül annak,
hogy Vörösmarty emlékét nemcsak Fehérvárott,
de az egész országban, sőt a távol világban is
ünneplik, a meddig esak magyar szív dobog.

Azután visszaszállingózott a társaság a szo-
bor terére, hol a két lugast, női szép kezek az-
alatt gyümölcsös kertté alakitották. Lelkes fehér-
vári nők árultak e két bazárban egyes tárgyakat
a szobor körül alakítandó rácsozat javára s ha
elmondjuk, hogy b. Splényi Ödönné és Gehhardné
kezelték a pénztárt, s Molnár Juliska, Balassa
Zaóji, Reh Lóri és Mariska, Návesy Kat'cza és
Vilma Szűcs Ete, Jolán és Vilma, Vetzel Karolin,
Décsey Ida, Pintér Karolin, Horváth Böske, Mesz-
lényi Rózsa, Guttman Ot'i, Gebhard Rózsa, és El-
tér Eliz alkudoztak szép szemeikkel, érthetővé
lesz előttünk, hogy a szabott áru tárgyakon ki-
vül egy szivarért szemünk láttára fizettek öt fo-
rintot és pár óra alatt a bazár, — ámbár a leg-
többen a hat órai vonattal haza utaztak, sokat
látogatás tartóztatott el, no meg hogy a pénz
sem nagyon bő most az országban, — 1100 ftot
20 frankot és egy aranyat vett be.

Ennyi fáradozás után természetesen pihenés
kellett a nőknek , a hol pihenhettek volna meg
jobban, mint tánczvigalomban. A lövölde terme
"ebéd után bálteremmé alakittaték, környéke
temérdek lámpától ragyogott, és azok, a kiknek
szemei még jobban ragyogtak, meg azoS. kiknek
szemeit e ragyogás kápráztatni szokta, oly hosz-
szu kocsisorban rep dtek felé, melyhez csak egy-
egy fővárosi mágnás hangversenyét lehei hason-
litni. A 782 báli vendég koszorújába a honfihü-
ségről hires fehérvári és az inte'ligentiájáról hires
fehérmegyei hölgyek képezek a virágokat, s két-
ségkívül az ő érdemök, hogy a Zsömbnristák és
Detrikisták elfeledték incarnatus viszálkodásukat,
az opportunitás jogf ilytonosságba olvadt, fel, a
jogfolytonosság opportunus lett, a rang válaszfa-
lai összeomlottak és romjaik alá temették a fe-
szültséget. Lehetnek, kik talán a tánezterem szűk
voltán zúgolódtak; mi, a kik tánezos nem va-
gyunk, hornálytalan jó emléket hoztunk e bálból
magunkkal.

Más irányban ugyan, de nem kevésbbé em-
lékezetes marad elő tünk mindenkor a leleple2™1

ünnepély, mely meghatóan magasztos, és buzdi-
tóan szabatos volt, s mely által a fehérváriak —
valamint a fogadás által vendégszeretőtöket —
bebizonyították, hogy a hazafiasénak nem csak
érzésében, de kifejezésében is az elsők közé tar.
toznak e hazában. Kunsági.

i '<••
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Irodalom és művészet.
** (Uj regény.) K. Papp Miklóstól „Egy

Bzép asszony története" czimü két kötetes regény
jelent meg Kolozsvárott Stein János kiadásában.
A két kötet ára 2 ft.

** (Emlékirat.) Szegeden Burger Zsigmond-
nál megjelent: „A szegedi iparosok emlékirata."
Adalékul a pesti iparosok által az országgyűlés
elé terjesztendő egyetemleges emlékirathoz. A
munka elől az ipar fejlődését hátráltató körülmé-
nyeket sorolja elő, azután azok elhárítási módjá-
ról értekezik. Végül egy uj ipartörvény-javaslat
vázlatát terjeszti elő. — A bizottmánynak, mely-
től e mű került, jegyzője Bakay Nándor, elnöke
Osztrovszky József, alelnöke Burger Zsigmond
YOlt.

•* (Uti rajzok.) Asboth Jánostól „Egy bo-
lyongó tárczájából" czim alatt két kötetes uti
rajz jelent meg. Az első kötet Münchent és Zü-
richet rajzolja , a második kötetben pedig a
eveiczi havasok közt tett kirándulásokat festi.
Ára a díszes két kötetnek 2 ft.

** (Uj zenemüvek.) „Huszonöt magyar nép-
dal" czimmei érdekes dalgyűjtemény jelent meg
e napokban. Szerzőjök Füredi Mihály, ki e művei
által megmutatta, hogy ő csakugyan a magyar
népdalok hőse, nemcsak mint előadó, hanem ezút-
tal mint szerző is. E dalok közül sok forog már is
a nép ajkán, mi azoknak könnyű menetét s a dal-
lamok közkedvességét mutatja. E népdalokhoz a
zongorakiséretet Mosonyi Mihály irta. A mű, mely
elég diszes kiállításban jelent meg, megrendel-
hető szerzőnél Pesten (országút, Huszár-házban.)

** (Uj lap* a székelyföldön.) Egy uj néplap
van keletkezőben, mely „Székely néplap" czimmei,
a székelyföld ipar, gazdasági és kereskedelmi
érdekeit akarja képviselni. Szerkesztői Orbán
József és Székely Ádám lesznek.

** (A „Máramaros" czimü lap) továbbra is
fennakadás nélkül meg fog jelenni. Ugyanis a
pénzügyminisztérium megengedte, hogy a Szige-
ten működő kincstári nyomda, melynek átalános
működése már f. év april végével megszűnt, az
említett lap kiadását egész június végéig tel-
jesítse.

Egyház és iskola.
** (Pesten a Teréz-külvárosban alapítandó

háromosztályu önálló reáltanoda) tervezetét e
napokban adta be a városi tanácsnak a tervezet
elkészítésére kiküldött albizottmány. A tervezet
szerint 6 tanár szükségeltetnék, kik közül az
egyik egyszersmind igazgató is lenne. A felszere-
lési tárgyak költségei ezen tervezet szerint 7726
forintra rúgnának, melyek azonban ajándékozások
és a főreáltanodától átengedhető darabok által
tetemesen csökkenhetnek. Az évi fentartási ál-
landó költségek, a saját épület nem létében netán
fizetendő házbért nem számítva, összesen 7600
frtra mennének. Ezen költségek némi részletének
földözésére szolgálhatna a tanulóktól fizetendő
beiratási és tandíj, melyet csak 2730 ftra számítva,
ennek levonásával évenkint 4870 ft. esnék a vá-
rosi pénztár terhére.

** (Az eperjesi ág. hitv. kollégium) építési
alapja javára engedélyezett tárgysorsjáték után
járó 10%-os egész sorsjátéki illeték, Ö Felsége
által legkegyelmesebben elengedtetett.

•* (A beszterczei ev. ref. egyház fölépítésére)
Teleki Ilona és Kornis Klementina grófnők sors-
játékot rendeztek, mely a jótékony czélra 340
ftot jövedelmezett. Ez összeget a nemes keblü
főrangú nők már át is nyujták az elhagyott egy-
háznak.

•* (Eqyházi javak közös biztosítása.) A ti-
szan-inneni helvét hitvallású egyházkerület, mely
az elmúlt évben az egyház-községekhez tartozó
épületek, mint templomok, imaházak, paplakok,
iskolák stb. egyes biztosítását megszüntetni s
azok kölcsönös biztosítását behozni szándékozott,
csakugyan előnyösbnek találta azon tárgyakat
közösen biztosítani valamely biztositó-intézetnél.
Ez évi máj. l-jén Miskolczon tartott egyházke-
rületi közgyűlésben ez határozatba is ment, és ez
alkalommal a Magyarországban működő bizto-
sító-társulatok közöl elsőbbség a pesti biztosító
intézetnek adatott, melylyel most a szerződés a
közel ötszáz község nevében tíz év tartamára
meg is köttetik.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
J> (Az aprópénz eltűnése) a múlt héten nem

kis fennakadást idézett elő a forgalomban. Az
úgynevezett ezüst-hatosok egyszerre eltűntek s
B aprópénz hiányában a forintosokat szeldelték

négyfelé. Most tehát, legalább fővárosunkban,
újra szerepelnek & fertálybankók. — Minthogy pe-
dig az aprópénz hiánya által a kiskereskedés tete-
mesen akadályozva van, s a zavar épen a lakosság
szegényebb osztályát éri, mely szükségleteit kraj-
czárokon szerzi be : a budapesti kereskedelmi és
iparkamra a pénzügyminisztériumhoz azon kére-
lemmel járult, hogy e szükségen, megfelelő meny-
nyiségü réz vagy papir-tizkrajczárosok mielőbbi
kibocsátása által segitsen.

J1 (Az összes bankjegyek mennyiségéről) a
bécsi hivatalos lap a következő érdekes kimuta-
tást teszi közzé: A bankjegyek összes forgalma
mindennemű jegyekben az utolsó bankkimutatás
szerint tesz 343,597,316 ftot. Ebben vannak egy
és öt forintos jegyek 112,000,000 összegben. Ma-
radnak tehát nagyobb kategoriabeli bankjegyek,
azaz : 10, 100 és 1000 forintosok körülbelül
231,000,000. — Az uj törvény III. czikke szerint
tartozik a bank az államnak a terhére átvett 1 és
5 forintos jegyekérti egyenértéket nagyobb kate- j
goriabeli bankjegyekkel, azaz : 10, 100 és 1000
forintos jegyekben megtéríteni. Lesz tehát forga-
lomban nagyobb bankjegyekben 343,597,316 ft.
Ezen bankjegyek mellett az állam terhére forga-
lomban fognak lenni a jelenleg kibocsátott 1 és
5 forintos államjegyek, 112,000,000 ft. összegben,
mely szám a törvény II. czikke szerint egy 150
millió forintot túl nem haladó maximumig emel-
tethetik. — Az egész intézkedésnek keresztülvi-
tele után jövőre tehát 343,597,316 forint lesz
forgalomban, 10, 100 és 1000 ftos bankjegyekben,
azaz: épen annyi bankjegy, mint ezelőtt az összes
mennyiség volt, és ezenkívül még 150 millió forint
1 és 5 forintos, államjegyekben. így tehát az
ezután forgalomban levő bankjegyek összege
493,597,316 forint lesz.

•f (Az idei tavaszi lóversenyek elseje) f. hó
9-kén tartatott meg a pesti gyepen. Áz I. dij
„Hack-Stackes" urlovarok; a nevezett négy ló
közül futott kettő: 1. Semsey Lajos „Doubt-
ful"-ja és gr. Festetics Pál „Black Boy"-ja; az
elsőt maga a tulajdonos, a másodikat gr. Feste-
tics Andor lovagolta. Első a czélnál gr. Festetics
Pál „Black Boy"-ja, mely pár lófejjel győzött. —
II. Egyesült nemzeti dij 400 ar. 20 ar. ért. serleg-
ben ; nevezve volt 23 ló, futott 11. Érdekes futás,
melyben már gr. Wenkheim Rudolf „Doboz"-a
látszott győztesnek, midőn a czélponttól pár öl-
nyire b. Bethmann S. „Uzello"-ja elébe vágott és
győzött, B igy „Doboz" másodiknak érkezett be.
— III. Széchenyi-dij 100 arany. Tizenegy ló volt
nevezve, de csak három futott. Első a czélnál gr.
Wenkheim Rudolf „Novio" lova. Második Von

der Lühe ur „Lady Rand"-je. — IV. A második
császárdij, 600 darab cs. arany. E díj iránt nagy
érdekeltség mutatkozott, miután a 15 nevezett ló
közül 10 futott. Első a czélnál gr. Kinsky Octá-
vián „Pantaleon"-ja; szépen és könnyen győzött.
Második gr. Károlyi Gyula „Forgó szél" nevű
lova; harmadik hg.Liechtenstein János pejménje.
— Az utolsó dij: V. Vándorló ivadékverseny. Ne-
vezve volt 14 ló, futott öt. Első a czélnál b. Beth-
mann „Uzello"ja, mely könnyen győzött; a má-
sodik gr. Henckel Hugó „Press Forward"-ja. —
A közönség igen szép számmal jelent meg e
lóversenyen. Az idő nagyon kedvező volt.

•f (A bécsi országos gazdasági kiállításra) e
hó 15-én és 21-én kéjvonat indul Pestről Bécsbe,
mely a fölrándulókat olcsóbb áron fogja szállítani.

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

leti, törvény- és történettudományi osztályainak
május 7-íkén tartott ülésében először is a titoknok
fölolvasta a tárnokmester levelét, melyben tudatja
az akadémiával, hogy LónyayMenyhértnek akad.
alelnökké történt választását O Felsége helyben-
hagyni méltóztatott. Az uj alelnök rövid szavak-
kal köszönetét fejezte ki az akadémia megtisztelő
bizalmáért, azután mint a Vörösmarty-szobor le-
leplezésére kiküldött ak. küldöttség elnöke, jelen-
tést tett a küldöttség eljárásáról és fogadtatásáról.
— Erre Toldy Ferencz azt indítványozta, hogy a
Vörösmarty-szobor bizottságának, az ügy körül
tett fáradozásaiért, az akadémia az irodalom ne-
vében köszönetet szavazzon. Ez indítvány egy-
hangúlag elfogadtatott. — Ezek után következtek
az értekezések. Ipolyi Arnold rendes tag „A
beél-háromkuti (apáthfalvi) apátság történelmi
és archaeologiai ismertetése" czímü mánkájából
tartott fölolvasást. — Kautz Gyula r. tag pedig
Stuart Millnek „A képviseleti állam az ujabb po-
litikai elméletek szerint" czimü, 1865-ben meg-
jelent értekezését ismertette.

** (A pesti tornaegylet) zászlószentelése
ünnepélyére a zászlóanya tisztjét b. Sennyey
Pálné vállalta el.

Balesetek, elemi esapások.
** (A Szent-Gellért-hegyről) a múlt vasár-

napra virradóra egy szikladarab ismét lezuhant s
egy házat bezúzott. Szerencsére emberélet nem
lett e balesetnek áldozata.

— (Fuvaros- lovak és szekerek megégése.) Gö-
mörmegyéből Dobsináról írják , hogy a város
határszélén fekvő Zabava nevű vendégfogadó
apr. 23—24-e közti éjjel kigyuladt, mely alkalom-
mal az ott szállásoló fuvarosok 11 lova s három
szekere oda égett. Mikép történhetett, hogy az
állásban alvó fuvarosok csak akkor ébredtek fel,
midőn életöknél egyebet többé megmenteniük
nem lehetett, ki nem tudható. A szegény emberek
mindenből kipusztulva, még testükben s ruháza-
tukban is megkárosodva, gyalogoltak más nap
hazafelé, az egyik a Szepességre, a másik kettő
Tornamegyébe.

* ' (Tűzvészek.) E hó 2-ikán több nagyszerű
tűzvész pusztításáról értesülünk. Nagy-Váradon
a katonavárosban délután tüz ütvén ki, a nagy
szél által szítva, nemsokára mintegy 48 ház állt
lángban. A tüz oly gyorsan terjedt, hogy alig
lehetett valamit megmenteni. Leégett két szesz-
gyár is. Biztosítva csak kevés ház volt. — Sarka-
don Biharmegyében, szintén e nap 93 ház és egy
templom hamvadt el. — Ugyanekkor aradmegyei
Nadab községet is ily csapás érte, s egy egész
utcza leégett.

Mi újság?
*• (Majláth György udv. kanczellár) május

7-ikén fővárosunkba érkezett.
** (Vörösmarty szobra a negyedik) költői szo-

bor a hazában. Az első, Berzsenyié, fölállittatott
1860-ban Niklán. A második Kisfaludy Sándoré
Balaton-Füreden 1862-ben. A harmadik Kölcseyé
Szatmáron, fölállittatott a múlt évben. A negye-
dik a ,,Szózat" szerzőjéé Székes-Fehérvárott.

• * (Kirándulás Visegrádra.) A pesti dalárda és
tornaegylet az idén is kirándulást rendez a viseg-
rádi romokhoz, mint a múlt évben. A tavalyi kü-
lönösen sikerült és sokak előtt még most is kedves
emlékben van. Az idei kirándulás gőzhajón e hó
27-kére van tervezve.

** (A császárfürdői első nyári tánczestély)
május 30-ikán lesz. A rendező bizottmány már
megalakult s mindent el fog követni, hogy e
tánczestélyek lehetőleg fényesek legyenek.

** (Az uj országházban) egy aranylánczot
találtak. A károsult a kapitányi hivatalnál át-
veheti.

— (Egy magyar huszár a régi burkus hábo-
rúból.) Galambfalvi vöröscsákós huszárhadnagy
hogyan fogta el Nagy Fridrik burkua király va-
csoráját ? Ő biz Fridrik tábora közelében tanyáz-
ván, 16-od magával bevágtatott a táborába; a
legszebb sátor előtt leszállván lováról, a sátorban
levő teritett asztalról az abroszt mindenestül ösz-
szegöngyölitvén, hátára veté, visszaszáguldott, de
ekkor az allarmra felriadott poroszok űzőbe vet-
ték, s Galambfalvi csak nyaksebesüléssel mene-
külhetett társaival vitéz védelem között. Sebzé-
séből eredett nyakmerevséggel ezután még sokáig
élt. Az ekkor zsákmányul esett sok ezüstkanál,
kés, villa, valamint Nagy Fridrik szelenczéje stb.
1848 előtt még megvolt, de most a vitéz huszár
unokájánál (Bürkösön, Erdélyben F.-Fehér me-
gyében) csak a királyi abrosz látható: a beszőtt,
pohár, tányér, kés, villa stb. királyi jelvényekkel.
Ezen hős huszárnak eme történeti emlékét leg-
újabban az erdélyi múzeumnak ajánlotta fel az
örökös.

— (Szűk Róza gordonkamüvésznőnk), ki az
idei hangversenyidényben Parisban időzött, ott a
legnagyobb kitüntetésben részesült s hangver-
senye egyike volt a leglátogatottabbaknak, az
utóbbi napokban Amsterdam- s Hamburgban
hangversenyzett a legnagyobb sikerrel. Művészi
játéka a legelőkelőbb főranguak termeit nyitja
meg számára. Parisban Mathild herczegnőnél
játszott.

** (A budai tábormezö) és vasúti indóház né-
hány nap óta igen érdekes látványt nyújt. Rend-
szerint néhány száz ember szokott ottan össze-
jönni, kik részint az ott táborozó katonáktól bu-
csuzgatnak, részint megveszik a szabadságosok
polgári ruháit. Mikor aztán a vonat elrobog, szét-
tünik a tarkálló sokaság.

•* (A budai gázvilágitás) hír szerint a jövő
Sz. Mihály napján lép életbe.

Melléklet a Vasárnapi Újság 19-dik számához 1866.
** (Kölcsey szülőházáról). Egy levelező meg-

czáfolja ama hirt, mintha Kölcsey szülőházát Sző-
Demeteren pálinkafőzdévé alakították volna át.
Levelező jól ismeri e házat, s annak jelen'egi bir-
tokosát. Az épület most is jó karban tartott uri
lak, s tulajdonosának — Toka Samu urnák —
eszében sem volt pálinkaházzá alakitani, sőt jól
ismeri ez épület becsét, s az a terve van. hogy a
falba, azon helyre, hol Kölcsey született, már-
ványtáblát fog tétetni, aranyos betűkkel vésetvén
rá a születés napját és évét. Levelező egyszer-
smind azt is emliti, hogy Közép Szolnokmegyében
megpendült volna az az eszme, miszerint Kölcsey-
nek, születése helyén szobrot emeljenek.

'* (Zászlószentelési ünnepély.) A verjeczi
dalárda pünkösdben zászlófelavatási ünnepélyt
ül, melyre Krassó, Temes és Torontál minden da
lárdája hivatalos. Külön csarnokot épitenek e
czélból, melybe 100') hallgató fér; a dalárok szá-
mát pedig 200-ra te zik.

** (Magyar győztesek a bécsi gyepen.) Bécs-
ben május elseje üniiepe alkalmával a Freudenau-
ban tartolt lóversenyen — melyre a bécsi nagy
világ pompás fogatain kivonult — a freudenaui
dijat Haupt főhadnagy lova nyerte, lovasa Varga
százados. Gr. Károlyi Gyula Büszkéje, melyet
gr. Eszterházy Milkós lovagolt, harmadiknak ér-
kezett be. Ugyané fiatal sportaman szerencsésb
volt a tribune-dijnál, melynél ,,Count Iván" nevű
lova lett az első, ugyancsak Eszterházy Miklós
gr. által lovagolva. A versenyen csáuzárÖ Felsége
is jelen volt.

** (Az aradi daldrünnepre) a dalegyletek
már eddig is számos taggal jelentkeztek. April
15-ig a következő dalárdák jelentették be magú
kat: Békés 27 taggal, Buda 80, Bicske 6, H.-
Böszörmény 12, Debreczen 21, Eperjes 24, Érsek-
Ujvár 5, H-M- Vásárhely 20, Jászberény 30,
Komárom 22, Kecskemét 36, Kun-Sz.-Márton 4,
Kun-Sz.-Miklós 18, Losoncz 12, Lúgos 24, N.-
Várad 17, Pesti nemzeti dalkör mintegy 40, Pest-
budai daiárda mintegy 50, Promontor 12, Perjá-
mos20, Rima-Szombat 24, Szeged 22, Szentes 18,
Versecz 13, Zombor 27, a debreczeni és sárospa-
taki főiskolai énekkar s a nyíregyházi dalegylet
még határozatlan számú taggal, a nagy-kanizsai
pedig képviselőket küld. Eddig tehát a megjele-
nésre s a dalárünnepélyen közreműködésre ösz-
szesen 30 egylet mintegy 600 taggal jelentkezett.

** (Tünemény.) Mint a „K—k" irja, folyó
évi április 28-án este 9 órától kezdve csaknem 11
óráig Kolozsvár lakói rendkívüli és a maga nemé-
ben egyetlen égi tüneménynek lehettek tanúi, mi-
nőhöz hasonlóra a tudomány évkönyvei alig em-
lékeznek, szombat este ugyanis a holdnak gyö-
nyörű udvarai voltak, 2 vak- és 4 szivárványszin-
ben ragyogó ellen- és mellékholddal. És épen ez
utolsó jelenség teszi páratlanná e tüneményt.

** (A Vörösmarty-szobor fényképei.) Vörös-
marty székes fehérvári szobrát, a majdan körü-
lötte készítendő vasracsozat javára lefényképez-
ték. A szobor háromféle alakban van fényképezve:
látogatójegy alakjában, melynek ára 20, közép
nagyságban, csinos papir-diszkeretben, melynek
ára 60 kr. és nagy alakban szintén csinos papir-
diszkeretben, melynek ára 1 ft. Nagyobb megren-
deléseknél 25% engedtetik. Vállalkozók a jöve-
delem i/i részét a szobor körüli diszes kert rácso
zata költségei fedezésére felajánlák a bizottmány-
nak. Megrendelések az ár beküldése vagy után-
vétele mellett „Pribék és Társa fényirdójának
Székes-Fehérvárott" czim alatt intézendők.

** (Fényképészeti bűvészet.) Pár hóval ezelőtt
a fényképezésnek sajátságos módját fedezték föl
Berlinben, melyet azután fényképészeti boszor-
kányságnak s „varázsfényképnek" neveztek el.

Az ily czim alatt megrendelt képek különös mu-
latságra adhatnak alkalmat, mert a kiadott fény-
kép csak egyszerű fehér írópapiros, s ha e tiszta
papirost, melyen a képnek nyoma sinca, egy má-
sik hozzá mellékelt, 3 II. számmal jelölt fehér
itatópapirosba takarják, s leöntik közönséges kut-
vizzel, rögtön előtűnik az arczkép, még pedig
tisztán, s a legnagyobb élethűségben. Néhány órai
közönséges vízben áztatás után pedig a kép állan-
dósága is biztositva van. Ily fajta képeket már
jelenleg egyik jelesebb pesti fényképészünk íj
készít: Szetitkuty István (kerepesi ut 65. szám
alatt,) s medaillon nagyságban 100 db. ára csak 5
ft., mely képecskéket külföldön jelenleg a levél
belsejének tetejére is szokás ragasztani. — Szent-
kuty különben is a szakukban avatottabb fényké-
pészeink sorába tartozik, s fényképei, tisztaságu-
kon kívül még olcsóságuknál fogva is ajánlhatók.

** (Halálozás.) Özv. gr. Széki Teleki Fe-
renezné, szül. muraszombati gr. Szapáry Leopol-
dina grófnő, csillagkeresztes bölgy, f. hó 3-dikán,
életének 73-dik évében elhunyt.

** (Halálozás.) Fillínger János, az ismert
jogászkávéház tulajdonosa, kinek helyisége a
múlt időkben nem egyszer az ifjúság gyülhelye
vf-lt, e hó 9-én éjjel meghalt.

— (Adakozás.) Ineéggel küzdő bukovinai
magyar testvéreink fölsegélésére a Vasára. Újság
szerkesztőségéhez beküldetett:

XIII. közlés. Nagy-Tótfaluról többen Kontra
Sándor s. lelkész által 4 ft. — Szováthról többen
Somogyi Sámuel egyházi gondnok által 10 ft.
52 kr. és 1 darab egyftos ezüstpénzt.

összesen 14 ft. 52 kr. és 1 db egy ezüst ftos.
Az eddigi I. — XII.közlésekkel együtt begyült

összesen 1089 ft. 83 kr., 2 db. cs. arany, 3 db. két-
forintos tallér, 2 db. egyftos és 4 db. ezüst húszas.

{Az eqyes adakozók: Nagy-Tótfaluban: Kovács Máté
10 kr., Tóth Péter 20 kr., Harsányi József 10 kr., Kiss
Sámuel 10 kr., Kovács István 10 kr., Konyhás József 10
kr., Kovács József 10 kr., Kiss Imre 10 kr., Kiss Mihály
10 kr., Csuma János és neje 20 kr., Simon Pál 10 kr.,
Bonyhádi András 10 kr., Czuni József 10 kr., Bodi József
10 kV., Kaufer Ignáez izraelita 20 kr.. Varga Ferencz 10
kr., Do-ii Samu 10 kr., Imre Antal 10 kr., Konyhás Soma
5 kr., Konyhás Maszály Ferencz 10 kr., Konyhás Péter 10
kr., Konyhás Béni 10 kr.. Kovács Gergely" 10 kr., Kiss
Varga Samu 20 kr , Csepeli József 10 kr., Tovoli István
10 kr , Kiss Kony.is Ferencz 10 kr , Toncsó Fer ncz 20 kr.,
N. Konyhás Péter 20 kr. Aprólékos adakozás 14 kr. Ezen
összeget egyvalaki kiegészitette 4 forintig. — Szováthon:
Készpénzt adtak: Szováth községe 1 ft., Ref. egyház 1 db.
egy ezüst ftost s 40 krt, Váradi Gerson 20 kr., Sz. P. 1 ft.,
Biró Mihály 8 kr., Bányai Sándor 4 kr., Gál Lajos és Imre
7 kr. A többiek gabonát adományoztak, mely eladatván,
7 ft. 73 krt jövedelmezett.)

— (Adakoaások.) A Vasárnapi Újság szer-
kesztőségéhez múlt héten beküldetett:

Az erdélyi mezőségi szükölködők számára:
ujabban: Dobsináról az ottani kaszinó Dobay
Vilmos elnök által 30 ft.

Nemzeti sziniiáz.
Péntek, máj. 4 .,Leár király." Dráma 5 felv.

Irta Shakspeare. Ford. Vajda P. és Egeressy G.
Szombat, máj. 5. Uj betanulással először :„A

bűvös vadász." Opera 4felv. Zenéjét szerzéWeber.
Vasárnap, máj. 6. „A czigány.-' Eredeti nép-

színmű 3 szakaszban. Irta Szigligeti. Zsiga czi-
gány szerepében Hubai G. vidéki színigazgató
lépett föl s a karzatot megnevettette.

' Hétfő, máj. 7. „Egy millió." Vigj. 4 felv.
LabicHe és Delacourt u. ford. Szerdahelyi K.

Kedd, máj. 8. „A bűvös vadász." Opera 4
felv. Zenéiét szerzé Weber.

Szerda, máj. 9. „Coriolan." Dráma 5 felv.
Irta Shakspeare.

Csütörtök, máj. 10. „Fra Diavolo." Opera 3
felv. Zenéje Aubertől.

Szerkesztői inoiiííaiiivaió.
8234. N. Szeben. Sz. V. Nagyon megörvendtünk a

barátságos megemlékezésnek. A nagybecsü küldeményért
sziveg köszönetünket. Kép és czikk egyformán jelesek.
Sietni fogunk.

8235. Pápa. R—vi. A kép még nincs kezünknél, de a
ciikk megérkezte után most már elhozathatjuk : a ki-
vánt időre azonban valószínűleg már elkéstünk.

8236. Debrecznn. L. L. A panaszt egyelőre az illető
szerkesztőséghez küldtük, honnan a sérelem orvoslását
bizton várhatjuk

8237. S. S. Jó gondolat volt elküldeni; ugy is rég
óhajtottuk. Bizonjos határidőt megszabnunk lehetetlen.
Nem Ígérünk semmit, hanem azért — itt leszünk.

8238 K. Lóna Csakugyan két kép van itt, de eleitől
fogra csak az egyik volt figyelmünk főbb tárgya, örven-
dünk, hogy nézeteink e részben találkoztak.

8239. 'Ó-Szony. M. G- A meglepetés annál nagyobb,
mert az előrehaladott évszakban már szinte nem is vártuk.
A „paprika ' kissé sok, de azért „non timeo Danaos et
dona feren'es "

8240. Hanva. Megjött az. De miért minden kiséret
nélkül, néma egyediilvaióságban? Vagy talán valami „va-
sár és ünnepnap'1 jött közbe? Szóval, várjuk a tudósítást
a „helyzet fekvet"-éről.

8241. S. Sz. György. Sz. L Sz vünkből óhajtjuk mi
is, hogy „kebelében a viharzugás végre lecsendesüljön",
de azért a jó szándékkal irt gyenge verset nem közöl-
hetjük.

8242. Szeged. B. G. A szándék s irány a lehető leg-
nemesebb s teljes rokonszenvünket birja Bár csak a kivi-
tellel s kü'iformával is ki tudnánk egyezni. Valami módon
kieszközöljük, hogy a jó gondolat kárba ne veszszen. Nem
sokára lesz rá külön alkalmunk.

SAKKJÁTEK.
H32-dik sz. f. — Anderssen-től

(Boroszlóban).
Sötét.

d e f g
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond

A 327-dik számú feladvány megfejtése
(Márki Istvántól, Pesten.)

Világos. Sötét.
1. Vb5-d7 . . . . . . . . f 7 - f 6
2. Vd7—h7f Kg6—h7:
3. He4-f6:fmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Harasztiban: Gr. Festetich Benno. —Pozsonyban: Csery
Gábor. — Debreczenben: Z. I. és F. B. — T.-Abádon: Weisz
A. — Miskolczon: Czenthe József. — Eperjesen: Brósz
Károly. — Vizesréthen: Terray Pál. — Pesten: Rakovszky-
Vagyon Judit.

M e l l é k l e t : Előfizetési fölhívás a
Politikai Újdonságok négy vagy hét havi fo-
lyamára.

HETI-NAPTAR.
Hónapi- és

hetinap
Katholikus és Protestáns

naptár

Május
Vasár G 6 Szerváez p.
Hé'fő Bonifácz pk.
Kedd Zsófia szűz
Szerd. Nepom. János
Csőt. Ubald püsp.

18 Pént. Venanoz, Libór,
Ivó, Pudent. +

G 6 Exaudi
Bonifácz
Izidor
Nep. János
Szépike
Libór, Ivó
Mennyei

Görög-orosz
naptár

Hold változásai.

"Május (ó)
1 Május B 5
2 Nagy Athau.
3 Timotheus
4 Pelagia.
5 Áldoz. csőt.
6 Hiob
ÍSz.ker. felt.,,

Ujhold hétfőn 14

Izraeliták
naptára

Ijár Ros.
28Böjt,Samu
29 [halála m.

1 Siv. Ros.

N a p
hossza | kél

52 25
ŐS 22
54 20
55 18
57 163 Simeon

4 Sámson | 56 14
535.S.6.p.| 58 11
-kén, 4 óra 14 perczkor délután.

H o l d
hossza | kél | nyűg.

p.

25
24
23
22
20
19
19

6.

7
7
7
7
7
7
7

p-

28
28
29
31
33
34
36

f.

35
50
66
81
95
110
124

p.

38
51
5
9
55
16
8

6.

3
4
6
6
7
8
9

p-

52
31
18
11
10
16
24

6.

6
7
8
9
10
11
11

p-

2
18
30
36
30
18
58

TARTALOM.
Báró EötTös József (arczkép). — Az első fecske. -

Az eltévedt ház. — Turkeman kegyesség. — A budai zug-
liget (két képpel). — Képek az állatvilágból (képpel). —
Ásványtermelés és bányaipar. — Egyveleg. — Tárház:
Vörösmarty-ünnepély Székes-Fehérvárott. — Irodalom és
művészet. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kere»-
kedés. — Közintézetek, egyletek. — Balesetek, elemi csa-
pások. - Mi újság ? — Adakozások. — Nemzeti szinhái.
— SzerkeszMi mondanivaló.- Sakkjáték. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza 1. sz.)
*
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HIRDETÉSEK.

Rendkívüli előfizetés
Vasárnapi Újság

és

Politikai Újdonságok

vagy mindenik lap

külön.

a legelterjedtebb

magyar politikai lap,
a

Előfizethetni
a

hónap bármely napján.
A megrendelés

azonna! tcljesittetik.

I 1

Politikai Újdonságok
n é g y vagy h é t hónapi folyamára.

A külpolitikai események hazánk határainak tőszomszédságában napról napra komolyabbak, fenyegetőbbek s oly
bonyolodottak lesznek, hogy szinte kikerülhetlennek látszik a háború, még pedig oly háború, melynek kiterjedését, véres
lefolyását s végkimenetelét emberi elme előre meghatározni nem képes.

Igen valószínű,' hogy a közelgő vihar nem fogja érintetlenül hagyni a szomszéd népek elkeseredett harczai között
saiát hazai és nemzeti viszonyainkat sem. S a politikai élet ily nagy változásainak küszöbén első és mulhatlan szükségei
közé tartozik minden honpolgárnak, hogy a világot mozgató események fejlődéséről s folyamáréi
folyvást és hiven értesülve legyen.

Ezen szempontból indulva ki, a jelen fontos pillanatokban a magyar olvasó közönségnek szives figyelmébe ajánljuk
12 év óta átalánosan ismert s nagy elterjedésnek örvendő politikai hetilapunkat, a

„Politikai Ujdonságok"-at,
(felelős szerkesztő PÁKII ALBERT) ,

melyek nem csak bő terjedelemben, hanem a mellett népszerű modorban, világosan és értelmesen irt czikkekben magya-
rázzák a világ politikai eseményeit; s azon kivül gazdag tárházát képezik a magyar országgyűlés s átalában a hazai közélet,
társadalom, gazdasági, ipari és kereskedelmi érdekek mindennemű mozzanatainak.

Mind azoknak, kik a „Politikai Ujdonságok"-at eddig még nem Járatják, ezúttal a rendes előfizetési időn kivül
alkalmat kívánunk nyújtani, hogy a lap előfizetői sorába léphessenek.

Az űj előfizetés a megrendelés napjától számittatik s a lap az előfizetőnek a legközelebbi számtól kezdve

azonnal elküldetik.

Az előfizetési feltételek e rendkívüli alkalommal következők:
1. Csupán a Politikai Újdonságokra:

Mostantól, azaz: az előfizetés beküldése napjától kezdve scptember végéig (postán vagy Budapesten
házhoz küldve) 2 ft. - kr.

Mostantól kezdve dcczeiilbcr végéig 3 ft. 50 kr.

2. A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok testvérlapok együtt:
Mostantól kezdve september végéig 3 ft. 50 kr.

„ ,, deczember végéig o ft. — kr.
A pénzek bérmentes küldése kéretik. — Minden 10 példányra egy tiszteletpéldány.

Pest, májas 1 0 * ,866 A „vasárnapi Újság" és „Politikai Újdonságok"
kiadó-hivatala (Pest, egyetem-uteza 4. szám).
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Központi szállítási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
ÓVÁS. Azt tapasztalván , miszerint a Seidlifz-porok o'y basználati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasit-

ványaimmal szóról szóra azonosok és saját nevem aláirá.-ával vannak hamisítva, s így külalakra ne'zve gyártmányaimmal könnyen
összetéveszthetők,— minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ez«n hamisítványok megvételétől: llO«y az általam készített
ScidIHzporok minden egyes skatulaí, valamint a z adagok papírjai hivatalosan letetfini'iiyezeü védmárkkal vannak Hiátva.

Ára e?y bepecsételt eredeti haíiiiyáuak I ft. 25 kr. — Használati afasitás minden nyelven.
E porok, rendkívüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert há.'i-szerek között

tagadhatatlanul az első helyet foglalják e! ; — mint azt sok ezer, a nagy császári birod-Iom uiind'-n részeiből k«rült s kezeinknél
Sevö hálairatok a legrészletesebben tanusitják, hogy e porok röszött szornlásokna!, eillésztlietetlensésilél «•* Kyomorllévnél ;

kik, miután nálok minden, gyakran allopatkikus és hydropathikns gyógymód eredménytelenül kimerittetett. ez egyszerű házi-szerhez
folyamodtak, és ebben rongált egés.^égöknek helyreállítására oly s jká eredmén;. telrfnül keresett gyógyszert meglelek.—-Ez elismerő-

Legújabb találmány!

Varázs-fényképek.
Meglepő és érdekes mulatság.

1 kettős boriték 6 kép tart .lommal 60 kr.
Nagyitóüvegek (Mikroskope) . . 6 ft.
Nagyobbszerűmikroskópok 10 ft. és feljebb.
Legújabb szerkezetű vámsuly-levélmérle-

gek i ft.
Magnesium-sodrony (1 láb) . . io kr.
Finom s-iemiivegek, aczél és szaru foglal-

ványnyal 1 ft., 1 ft. 50 kr., 2 ft.
„ szemüvegek ezüst foglalványnyal

3 ft, legerősebbek 5 ft.
., ezüst szemüvegek foglalvány nél-

kül 3 ft.
szemüvegek könnyű foglal-„ arany

ványnyal
Rococos (Pince-neí)

Rococos

Rococos „

Rococos

6 ft.
kautsuk foglalvány-

nyal lft.—lft. 50 kr.
békateknő foglalvány-

nyal . . 3 - 5 ft.
aczél foglalványnyal

1 ft. 50 kr, 3 ft.
ezüst foglalványnya.

3 ft. 60 kr., 5 ft.

poroknak rendes használata által állíttatott helyre.

A főraktár létezik:
JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-utcza 7-ik szám alatt.

IIIL JÓZSEF ur kereskedésében, gránátos-utczában.
Ezen czégek alatt szintén megrendelhető :

a norvégtat Bergen városból való valódi Dorsch-májhalzsirolaj is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimerítő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés
előtt vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a
Dorsch-halaknak leggojidosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nein
vonatott, hanem a bepecsételt a vegekben levő folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a
természet által nyujtatott. — E valódi Dorsch-majhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer
a mell- és tüdöbajokban, scrophulua és rachitis, köszvény és csnz, idült bőrkiütés, szemgyuladás, ideg- és több más
bajokban alkalmaztatik

gyógyszerész B é c s b e n ,
,.zum Storeh", Tuchlauben.1597 (2-50) A

„Römerbad^
vasúti és távirati á l lomás

a déli vaspálya mellott.
10 órai távolság Bécstől.
6 óra távolság Trieszttől.

ROMERBAD
(úgynevezett stíriai Gastein)

legerősebb havasi hév-források
30° R.

Nagy, különféle mérsékletü
vizmedenrze,kád- észnbany-
fflrilök, savó- és ásvány-
vizek, TabJe d'hőte, bálok,

hangversenyek, könyvtár,
njságok stb.

A fürdöszak kezdete május l-jén.
Ezen hévforrások különös gyógyerővel birnak elgyengülés-, tehetetlenség-, zsábák- (neuralgiae), görcs-,

köszvény- és csúzos bántalmak eseteiben; továbbá: női betegségekben, szabálytalan havi tisztulás-, íekély-,
osont- és izombetegségekben stb.

Az árak igen mérsékeltek. Bútorozott szobák 30 krtól és feljebb, május és szeptember hóban V8 olcsóbb.
Mint fürdői orvos dr. BUNZKL E. ur, a bécsi orvosi egyetem tagja működik.

Részletes programtnok és árszabályok a „Römerbad igazgatósága által rendelhetők megSteiermarkban",
* melyek ingyért szolgáltatnak ki. 1 6 g o /g _ 3^

Lótnlajdonosok különös ílgyelmébe ajánltaük
az

OTTENREITER LIPÓT
CSÚZ-ELLENES ÍRJA

lovak számára.
(LINIMENTUM ANTI-RHEUMATICUM EOUI.) „„„<„, „,ÍD

Ezen hathatós gyógyszer, mely lovaknál akár frisen támadott, akár idült rokkantságán^ vagvis azok lábainak csuzos-rheu-
matikus gyuladásánál, marjulások, rándulások és bokacsuklásoknál, lapoczka s keresztbénaságnál, vágy a meghütés által előidézett
•öürminő csuzos feszesség és merevedettség ellen, indaganstnál, idJsb elgyengült vagy kicsigázott, kimerült és gyenge lovaknál alkal
mázandó, és ezen elősorolt, bajoknak eddig még hallatlan gyors és tökéle:es gyógyuláát hozza létre. Ezen ír nemciak magán bizo-
xonyitvanyok által hanem a pesti m. k. allatgyógyintézet által megvizsgáltatott s valóban gyógyerejflnek tapasztaltatott
« hivatalos bizonyítvány által megerosittetett. - Miután ezen ír alkalmazásánál gyors és jó hatása mellett, sem a szór színének
változásától, vagy annak kihullásától tartani nem kell, és több évig is megtartja gyógyerejét, azért is ezen ír nemcsak Magyarhonban,
nanem az ausztriai birodalmon tul is a legkedvezőbben fogadtatott és jó hatá-a miatt elismerésben részesült.
P ..* í " í r k a P h a t ó ' alulirt enmem alatt, nevemmel ellátott pecsétnyomóval lepecsételt kókorsókban a használati utasítással
, 8 J ™ , ; y a .e8v.f,18 H0 1"8 6"*^•_._?._•' n ^ n . a k 4 f t 5 0 kr-< a z «lmálházás minden egyes korsótól 30 kr. Megrendelések csak az ír

~ - ' • " - • . . . « — . . „ raktárakban a kis korsó 3 ft.,

e,ő«.

OTTENREITER LIPÓT, okleveles állatorvos,
P e s t e n , kis hid-uteza 3. sz., a hová a megrendelések és levelek utasitandók; az utolsó

posta megjegyzése kéretik. 1 6 5 7 ( 1_ 8 J

Színházi látcsők. egészen tiszta szinvevő
(achromatisch) üvegekkel különféle fog-
lalványnyal ő ft. 30 ftig.

Kettős tábori látcsők (Binocles) 16fc. 40ftig.
Finom távcsők 5ft. 30 ftig.
Érez és kénesé légmérők (Barometers), hév-

mérők (Thermometers), időmérők (Me-
tronómén), rajzóid-eszközök, kéz-üvegek
(Loupen), bor-, must-, eczet- és pálinka-
fokmérők, stereoskópok sat., a legjutá-
nyosb árakért kaphatok s ajánltatnak

CALDERONI és TÁRSA
látszerészck által Pesten, a vaczi-

utczában.
Kijavítások a leggyorsabban s'leg-

jobban eszközö'tetnek.
Öszerű színházi látcsők és távcsók

illendő felfizetés mellett ujjakkal becserél-
tetnek. 1544 (8-10)

Levélbeli megrendelésekre a leg-
nagyobb gond fordittatik.

JO valódi belga és bel-
földi,

Gépolaj (Olivenöhl),
amerikai és belföldi,

legfinomabb, és

Tülanglais-keményitő
a legjutányosb gyári áron kapható

Lftvy Hermáim é$ tár-
sánál 1637(1-4)

Pest, váczi-ut 8. szám alatt.

Haszonbérlet
Békésmegyében, a gyomai vasúti állomás-

ól két mérföld távolságra fekvő a gróf
Mittrowsky Vladimir ur tulajdonához tar-
tozó Nagy-Kondorosi pusztán 2976'/» hold
(1100 Q öllel számitva) I. oszt. szántóföld.
7, esetleg 8 különböző kiterjedésű kisebb
részletben f. 1866. év május hó 28-án dél-
előtti órákban Szarvason a földbirtokos ur
lakházánál tartandó nyilvános árverés utján
f. évi Sz. M.hály-naptól kezdve 12 évre ha-
szonbérbe fog adatni. - Vállalkozni kívánók
a haszonbért feltételek irfnt » fen'iwrtelt
földbirtokos ur )óizágig**g*Mj*, Ta«íy
Zsigmond urnái (Szarvason) bővebb ér-
tesülést szerezhetnek.

Kelt Szarvason, 1866. májú. 3-án.
S Í P O S SilVOOR, ügyvéd,

int gróf Mittrowsky Vladimír ur megha-
talmazottja. 165) (1—8)f
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TRUPP és STRUSCH
első magyar

VARRÓGÉP-GYÁRI RAKTÁRA
Pest, nádor-ntcza 20-dik sz. a., a Széchenyi-tér sarkán.

Ezennel bátrak vagyunk a t. ez. családok és Uzéreknek tisztelettel jelenteni, hogy a fentebbi
tv.ég hlatt egy varrógépgyárt állítottunk fel.

Ameriko, Paris, London és Németország legnagyobb gyáraiban szerzett tapasztalásaink azon
kellemes helyzetbe hoznak, szintoly jó és tartós munka mellett a gépeket 20%-kai j"lányosabban
előállíthatni mint a külföldi gyárosok. — A gVpek tartósságti valamint a t. ez. közönség megnyugtatá-
sára 2 évi iroü biztosítékot nyújtunk s egyúttal ovakodásra int'ü- k oly ügynököktől, kik a vevő
kecsegtetedére ő évi jótállást ígérnek, mit azért sem tehetnek, mert még Amerika leghir. sebb és leg-
nagyobb gyárai is esak 1—2 évi jótállást nyújtanak.

'Ez alkalommal tudatjuk a t. ez. közönséggel, hogy varrógépek egyes alkatrészei, úgymint
díszítési lánrzolntvitrrók. sze»?Ak, szalnKf'oftlalók , szalnglclvairók. knppszrcAk, zsiiiór-
varrok sat. készletben tartatnak. v;ilamint mindenféle javításokat jutunvo.^n lvallalunk.

Raktárunk el van látva továbbá varrótű és czirnafélékkel, a elvállalunk minden varrási mun-
kákat a lehető legolcsóbb feltételek mellett.

A varrásbaní oktatás ing) ért eszközöltetik. " 9 C
Tisztelettel

TRUPP és STRUSCH.
1594 (3—4)

Titkos 1*19(11-12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint. magán gyakorlat foly-
tán tftbb ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nél-
k(il, hogy a heteit hivatásiban vagy
élttmodjnban Kioltatnék, gyöke-
resen, biztosan és gyorsan gyógyít

Meri. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-utcza 27. sz. Medetz-
házban, 1-só emelet, délelőtt 7 —9-ig,

délután 1 — 4 óráig
J P V Díjazott levelekre azonnal

valaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
k is megküldetnek.

Hirdetmény.
Békesvárosamint tulaldoncs részéről köz-

hírré tétetik, miként a községi téglafzsíritó
és cserépgyár, összesen 60*hosszú, deszkával
fedett épülettel, egy cserép- és téglaéeető
6 szelelőlyukra, cserépfödeilel, mely mint-
egy 100,000 téglát s cserepet éget egy al-
kalomra; mii den a gyárhoz tartozó műsze-
rekkel, 54 hold 1100 ö öles hold majorsági
földdel több évekre haszonbérbe adandó.

Hogy mily kelendőségre számithat vállal
kozó, tájékozásul fe!em!ittetik, miként Bé-
kesvárosa 22,0' 0 lelket számlál. — Bővebb
értesítést nyerhet vállalkozó ükár személye,
sen, akár pedig posta utján Békesváros
jegyzői hivatalánál legfolei.b e folyó május
hó 31-ig. 1648(1-3)

KeltBékésen, aköz?égi képviselet april
19-én tartott közgyűléséből.

A képviseleti gyűlés megbízásából
KOVÁCS LAJOS, jegyző.

SIGL
gépgyára s vasöntödéjében Bécs, Alsergrund,

mindennemű gazdasági gépek, n. m.:
locomobile 4—16 lóerőre, j^őz-cséplö-gépek, járgány, és cséplőgépek,
vetőgépek, tisztiló- és őrlőmalmok, szénagerehlyék, boronák, szecska
vágó-, daráló- s kaszáló-gépek, fa- és deszka-fűrészek, kukoricza-
morzsolók sat. a legnagyobb s legdúsabb választékban folytonosan készen
kaphatók.

Illustrált árszabályok kívánatra bérmentesítve küldetnek. A gépek
szilárdsága és tartósságaért, valamint működési képességükért jótállás
biztosittatik. 1559 (8—12)

EIsö Rákos-Palotai
ÁSVÁNY- G YÓGYFOR R ÁS.

Az itteni orvos urak által szerzett tapasztalatok folytán, valamint

BALASSA J.
egyetemi tanár és udvari tanácsos ur,

nem különben R Ő Z S A Y J Ó Z S E F főorvos ur által e.«zköülött kísérletek
alakján, az „első Rákos-Palotai gyógyforrás" következő betegségekben használtatott
* legjobb sikerrel, úgymint : 1. Az emésztő szervek zavart működésénél. 2. Az
össze* takhártyák hurutos lobos állapotánál. 3. Az alhasi pangásból származott
máj és lép nagyobbodásánál. 4. A húgyhólyag és méh idüit lobjainál n. Táplálási
zava-okból származott vérhiánynál. 6. Görvélyes. angolkóros, «ápkóros és aranyeres
bántalmaknál.

Ezen ásvánvriz főraktára léttzik

Goldzieher és Prager-nél
Pesten, 3 korona-uteza fi. sz. a.

Ugyszinte kapható minden füszerárusnál Pesten. 1617 (3-0)

KÁNYA JÓZSEF
(előbb Böhm és Kányn)

Pesten, József-tér 10-ik sz. a...
ajánlja

minden évszakra
dúsan ellátott

legújabb bel- és külföld?

női-divatáru
1608 (5-12)

LISZKAY FERENCZ
PEZSGŐ-BORKÖVE.

E pezsgő-borkőnek számtalanok ál-
tal va>ó használata s azon kikeres jó
eredmény, melyről mind nki tamiskod-
hatik, ki csak ez egys:-erü pezsgő-po-
rokat igén} be vévé indított a>ra, hogy
a nagy kó>ön.-égnek tudomásai a jut-
tassam, ama buigó óhajtá-sa), hogy
mindazon szenvedő em';>ertf4i>aimon s»-
githesstk általa, kik akár az aranj ér
kellemeth n bántalmaitól gyötörteinek,
akár gyomorgyengeségben, avagy gya-
kori csömörben , sárgaságban, tai'tós
fejfájásban, sérvésben, s mindazon ba-
josban szenvednek, melyek a gyomor
defektusai által idé/tetnék elő.

E pezsgő borkő kiemelendő előnye
az, a mi az úgynevezett finnyás-bete-
gekre igen kedvező : hogy a szeidlic*i
pezsgőknél nn<ry mértékben kelle-
metesb izíiek. könnyebben bevehetők
és sikeresebb hatásnak ! — mely ál-
litásról egyébiránt tanúskodjanak a
maga idejében mindazok, kik ha8zná-
landják.

•$0S~ Kaphatók egyedül B.-Újváro-
son, Debreczeu mellett, a .,.<z. három-
sághoz.'" ezinizett gyógyszertárban.

6 adagos rsomaif »ra 50 kr , —
ta adagos csomag 1 ft. használati
utasítással.

Különösen kiemelendő a migran el-
leni nagyszerű hatása!!! !587 (7 — 8)

LISZKAl I'., gyógyszerész.

Titkos

BSTE6SSGBK,
ujonnan keletkezettek

8 nap alatt
minőségre nézve

48 óra alatt
meggy ógyitta'nak

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

ban háborgathatnék.
Rendel: d. u. 1 4 óráig.

Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leg-
gyorsabban eszközölte? ic ' .

Lakása: Király-utcza, 24. sz. a. 1-ső
emelet. 1611 (11—12)

STOLP KÁROLY
kÖnyvkercskfdi'sólieii P e s t e n (vácz i-uteza 7-ik s z á m )

megjelentek, és a hirdetett ár beküldése után azonnal kaphatók :

A szolgabirák és megyei esküdtek hatás-
köre és teendői. ""<»-»>

Törvénykezési, közigazgatási, váltó, remlőrfenyitéki ügyekben, iro-
mánypéldákkal betűrendben.

irta KASSAI ADOLF.
Ára 1 ft. 60 kr.

A községi elöljárók hatásköre és teendői.
Törvénykezési s közigazgatási tekintetben, irománypéldákkal.

KASSAY ADOLF.
Ára 1 ft. 40 kr.

Nélkiilttihctlcn kézikönyvek.
Szolsabirák. esküdtek, községi elöljárók, jegyzők

és mind azok számára, kik biráskodási eljárással foglalkoznak.

Karlsbadi természetes ásványvizek szállítása.
A karlsbadi ásványvíznek nem ritkán a csodálatosságig határos gyógyereje sokk»i

istneretesb, hogysem annak további magasztalása szükségessé válnék. Ez több évszáza-
donáti tapasztala ok igazolványa és megtó'tént dolog Hogy ezen ásványvíz, mely
betegség eseteiben használandó, — az egy dr. Mannl által szerkesztett kiilön füzetben
részletesen ismertetve van. mely kívánatra mindenkinek ingyért és bérmentesen küldetik
meg. — Karlsbad minddn forrásvizei szállíthatók, de különösen a mtihlbrunni, schloss-
brunni s bugyóforrás (Sprudel) egész s fél palaczkokban a l"gnagyobb mérvben szállít-
tatnak. Minden megrendelés ásványvizekre, bugyogósóra, bugyogószappan s bugyogd-
szeletkékre a nagyobb városok raktárai, valamint közvetlen az ásványvizek szállítás-
igazgatósága által Knoll e Jlaltoni Karlsbadban (Csehország) és Bécsben (Maximilian-
strasse Nr. 5) a legpontosabban eszközöltetnek. 1596 (4 6)

Lég-viz (Luflwasser)
mely különösen aranyér-betegségeknél rendes használatra ajánlható; megbecsülhet-
len hatást gyakorol továbbá a szokványos főfájások, fejköszvény, mellszorongás,
emésztési tehetlenség, altesti bajok, búskomorság, dugulás, s az epeelkülönités
háborgatása eceteiben.

1 palaczk ára 40 kr.
Valódi minőségben kapható: Pesten TÖRftK J Ó Z S E F gyógyszeres* árnál,

király-utcza 7-dik sz. a. 1645 (2—17)

Kiadó-tulajdonos Heekeaast GasEtáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 186S (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Tizenharmadik évfolyam.20-ik szám.

Pest, május 20-án 1866

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

Hirdetési dijak, a Vasárnapi (Jjsng és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január 1-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtat&snil 10 krb»;
r- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Haasensteiu és Vogler. — M.-Frankfurtban:

Jasger könyvkereskedése; Bécnben : Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

A mik kérteinknek a virágok, az életünk-
nek a művészet. „Virág, mely a nemzeti
műveltség fáján fenn reng s bármi lombta-
lannak látszassák a fa, bármi sötét töve s
görcsösek is ágai, mig ez fennmarad, nem
mondhatja senki, hogy tavasza elmúlt s
egykor nem fog hordani gyümölcsöket."

A művész, ki az örökszépet állitva elö,
a közönséget fölemelkedni, a szépet átérezni,
kebelében nemesülni, a magasztos iránt lel-
kesedni tanitja, ép ugy érdemes tisztele-
tünkre, mint az iró, ki az eszmék világító
fáklyájával, a sötét tudatlansággal víva meg,
ezt száműzi, jótékony ismerete-
ket terjeszt, avvagy a gyakorlati
élet polgára, midőn az anyagi
előrehaladáson munkálva, ez utón
emeli az emberiség boldogságát.
Mindhárman a közérdek bajno-
kai: a szép, igaz s jó örök eszméi
életbeléptetésének harezosai.

Ez eszmék keretébe méltóan
foglalhatjuk az arczképet, mely a
nemzeti szinház egyik elsőrangú,
közkedvességü énekesnőjét, Pauli-
Markovics Ilka asszonyt ábrá-
zolja.

Markovics Ilka 1839-ben szü-
letett Pesten. Atyja ügyvéd volt,
anyja Schmied Luiza, a szini mú-
zsának szintén kedvelője, ki több
ízben énekelt műkedvelőként Ara-
don s a nemzeti színpadon, mely-
nek deszkáin később leánya oly
szép sikert aratott művészetével.
Első ösztönét pályájának anyiá-
tól vévé. Az anya minden gondját
tehetséges leánya művészi kikép-
zésére forditá. Midőn leánya fej
lődni kezdett,Lúgosról, hol addig
laktak, felhozta Pestre. A kedves
gyermek figyelmet gerjesztett te-
hetségével s rögtön talált párt-
fogókat. Ürményi Ferencz és Jó-
zsef, Festetics Ágoston, gr. Mikó
János s gr. Almássy György ma-
gasb kiképeztetés végett 1856-ban a fiatal
lánykát Bécsbe küldték.

Harmadfél évig tanult Bécsben, Salvi
énekmester vezetése mellett, mielőtt tehet-
s %ét s tanulmányai sikerét a nemzeti szin-
Padon bemutatná. Először az 1859-dik év
október 15-én lépett fel az „ÉszakCsillagá"-

P a n l i - M a r k o v i c s I l k a .
ban mint Prascovia, Hollósy Kornélia mel-
lett. Hollósy Kornélia tetőpontján ragyogott
ekkor művészetének s a közönség mégis
figyelmet tanúsított a félénk kezdő iránt s
élénk tapsokkal tidvözlötte a nagy művésznő
mellett.

Ki merte volna remélni, hogy e kezdő
pár év alatt nemzeti operánk lyrai prima-
donnája s Hollósy Kornélia szerepeinek
közkedvességü személyesitője lesz!

A fiatal énekesnő tehetségének terjelmét
csak kevesen ismerték fel. Egynémely új-
dondász csak a víg dalmüvek és operetteket

P A U L I - M A R K O V I C S I L K A .

jelölte ki szerepköréül, véleménye igazolá-
sául mindig csak a „veszekedő asszonyt"
emlegette, melyet Markovics Ilka Offenbach
„Eljegyzés a lámpafénynél" czimü operett-
jében oly ügyesen személyesített. Mintha az
operetté-énekesnő idővel nem is szerepel-
hetne sikerrel nagyobb dalmüvekben!

Markovics Ilka kijátszta a szűk marku
próféták jövendöléseit: fáradhatlan szorgal-
mával párhuzamban fejlő tehetsége nagyobb
szerepkörben is érvényesült, meghódított
mindenkit s Hollósy Kornélia legkiválóbb
szerepeit kezére játszá. Az elfogultak hang-
jai elnémultak s ő legvonzóbb jelenségévé
lön színházunknak. Zerlináját, Mozart „Don
Juan"-jában, Melindáját „Bánk Bán"-ban,
Katalinját az „Észak Csillagáé-bán, a „Rigo-
letto"-ban Gildáját a legszigorúbb itész is el-
ismerőleg emiitheti. S mióta a szerelem lán-
czai által egybefüzve,1863-i februárbanPauli

Rikhárddal, nemzeti színházunk
lyrai tenoristájával egybekelt,
művészi haladása még feltűnőbb.

Ugyanez évben kétszer szere-
pelt a bécsi udvari szinház desz-
káin is. Májusban Myrzát (Lalla
Roukban), Margit királynőt (Hu-
genottákban), Gildát (Rigoletto-
ban) éneklé; júliusban Mozart
„Varázsfuvolájában" mint az éj
királynője szerepelt. A közönség
tapsviharral üdvözlé a színpadon,
a bécsi lapok elismerőleg nyi-
latkoztak tehetségéről, az udv.
szinház igazgatója szerződtetni
akarta. De Pauli-Markovics Ilka
nem tartozik azon művészek
közé, kiknek „nincs hazájok"; bár
kevésbbé előnyös föltételek mel-

„̂  lett, nemzeti színházunknak első-
séget adott az udvari szinház
dicsősége fölött.

A legszebb koszorút a múlt
nyáron tartott zenedéi ünnepé-
lyeken nyeré Liszt Ferencz zon-
gora-király kezéből. Oly tökély-
lyel éneklé hírneves hazánkfia
Szent Erzsébet oratóriumában a
czimszerepet, hogy a zenekart
igazgató szerző vezénylő szerepé-
ről megfeledkezve, önmaga is lel-
kesülten járult a közönség taps-
viharaihoz.

„Ritkán nyert ily nehéz szerep előadót,
— irá róla Bülow — ki hasonló tárgyszere-
tettel, valódi művészi felfogással s oly ne-
mes és tiszta érzelemmel magyarázta volna
azt. E művésznő rendkivül kedves hangja,
ugy látszik nekünk, mintha egészen e föl-
adatra lett volna teremtve."


