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TRUPP és STRUSCH
elsö magyar

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

Ezennel bátrak vagyunk a t. cz. családok és Uzéreknek tisztelettel jelenteni, hogy a fentebbi
czég hlatt egy varrógépgyárt állítottunk fel.

Ameriko, Páris, 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. cz. közönség megnyugtatá-
sára 2 évi irott biztositékot nyújtunk s egyuttal 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 nyujtanak.

'Ez alkalommal tudatjuk a t. cz. közönséggel, hogy varrógépek egyes alkatrészei, ugymint
díszítési lánrzolntvitrrók. sze»?Ak, szalnKf'oftlalók , szalnglelvairók. knppszrcAk, zsiiiór-
varrok sat. készletben tartatnak, valamint, mindenféle javitásokat jutunvo.^n lvallalunk.

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

A varrásbaní oktatás ingyért 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 beteljen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nél-
kai, hogy a heteit hivatásiban vagy
életmódjában Kioltatnék, Kjüké-
remii, biztosan és gyorsan gyógyit

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

valaszoltMtik, s kívánatra a gyógy-
seerek is megküldetnek.

Hirdetmény.
Békesvárosamint tulaldoncs részéröl köz-

hirré tétetik, miként a községi téglaszáritó
és cserépgyár, összesen 60*hosszu, deszkával
fedett épülettel, egy cserép- és téglaéeető
6 szelelőlyukra, cserépfödéilel, 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. — Bövebb
értesitést nyerhet.vállalkozó ükár személye'
sen, akár pedig posta utján Békesváros
jegyzői hivatalánál legfölebb e folyó május
hó 31-ig. 1648(1-3)

Kelt Békésen, a községi képviselet ápril
19-én tartott közgyűléséből.

A képviseleti gyülés megbizásából
KOVÁCS LAJOS, jegyző.

SIGL
gépgyára s vasöntödéjében Bécs, Alsergrund,

mindennemű gazdasági gépek, n. ni.:
locomobile 4—16 lóerőre, j^őz-cséplö-gépek, járgány, és cséplőgépek,
vetőgépek, tisztiJó- és őrlőmalmok, szénagereblyék, 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)

Elsö 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
alaj. jan, az „első Rákos-Palotai gyógyforrás" következő betegségekben használtatott
* legjobb sikerrel, ugymint : 1. Az emésztő szervek zavart működésénél. 2. Az
össze* takbártyák hurut os 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. G-örvélyes. angolkóros, «ápkóros és aranyeres
bántalmaknál.

Ezen ásványviz fóraktára léttzik

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

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

KÁNYA JOZSEF
(elöbb Böhm és Kányn)

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

minden évszakra
dusan ellátott

legujabb bel- és külföld?

női-divatáru
1608 (5-12)

LISZKAY FERENCZ
PEZSGŐ-BORKÖVE.

E pezsgő-borkőnek számtalanok ál-
tal vâ ó használata s azon kikeres jó
eredmény, melyről mind nki tamiskod-
hatik, ki csak ez egyszerü pezsgő-po-
rokat igén} be vévé inditott 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 elö.

E pezsgő borkő kiemelendő előnye
az, a mi az ugy nevezett finnyás-bete-
gekre igen kedvező : hogy a szeidlic*i
pezsgőknél nn^y mértékben kclle-
metesb izfiek, könnyebben bevehetők
és sikeresebb hatásuak ! — mely ál-
litásról egyébiránt tanúskodjanak a
maga idejében mindazok, kik ha8zná-
landják.

•$0S~ Kaphatók egyedül B.-Újváro-
son, Debreczen mellett, a .,>z. három-
sághoz.'" czimzett gyógyszertárban.

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

Különösen kiemelendő a migrSn el-
leni nagyszerü hatása!!! !587 (7 — 8)

LISZKAI 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. I-ső
emelet. 1611 (11—12)

STOLP KÁROLY
kÖnyvkercskfdi'sólieii P e s t e n (vácz i-utcza 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 előljárók hatásköre és teendői.
Törvénykezési s közigazgatási tekintetben, irománypéldákkal.

KASSAY ADOLF.
Ára 1 ft. 40 kr.

Nélkiilttihctlcn kézikönyvek.
Szolsabirák. esküdtek, községi előljárók, jegyzők

és mind azok számára, kik biráskodási eljárással foglalkoznak.

Karlsbadi természetes ásványvizek szállitása.
A karlsbadi ásványvíznek nem ritkán a csodálatosságig határos gyógyereje sokk»í

istneretesb, hogysem annak további magasztalása szükségessé válnék. Ez több évszáza-
donáti tapasztala ok igazolványa és megtó'tént dolog Hogy ezen ásványviz, 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 szállitható^, de különösen a miihlbrunni, schloss-
brunni s bugyóforrás (Sprudel) egész s fél palaczkokban a l"gnagyobb mérvben szállít-
tatnak. Minden megrendelés ásványvizekre, bngyogósóra, 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* urnál,

király-utcza 7-dik sz. a. 1645 (2—17)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 186S (egyetem-utcza 4-ik szám alatt).

Tizenharmadik évfolyam.20-ik szám.

Pest, május 20-án 1866.

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

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnil 10 krb»;
hfa«mgjor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Haattennteiu 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 müvészet. „Virág, mely a nemzeti
müveltség 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 elmult s
egykor nem fog hordani gyümölcsöket."

A müvész, 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 uton
emeli az emberiség boldogságát.
Mindhárman a közérdek bajno-
kai: a szép, igaz s jó örök eszméi
életbeléptetésének harczosai.

Ez eszmék keretébe méltóan
foglalhatjuk az arczképet, mely a
nemzeti szinház egyik elsőrangu,
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
izben énekelt műkedvelőként Ara-
don s a nemzeti szinpadon, mely-
nek deszkáin késöbb leánya oly
szép sikert aratott müvészetével.
Elsö ösztönét pályájának anyiá-
tól vévé. Az anya minden gondját
tehetséges leánya müvészi kikép-
zésére forditá. Midőn leánya fej
lődni kezdett,Lugosról, hol addig
laktak, felhozta Pestre. A kedves
gyermek figyelmet gerjesztett te-
hetségével s rögtön talált párt-
fogókat. Ürményi Ferencz és Jo-
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, mielött tehet-
s %ét s tanulmányai sikerét a nemzeti szin-
padon bemutatná. Először az 1859-dik év
oktober 15-én lépett fel az „ÉszakCsillagá"-

P a u 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 müvészetének s a közönség mégis
figyelmet tanusitott a félénk kezdő iránt s
élénk tapsokkal üdvözlötte a nagy müvésznő
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 uj-
dondász csak a víg dalmüvek és operetteket

P A U L - 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
operette-énekesnő idővel nem is szerepel-
hetne sikerrel nagyobb dalmüvekben!

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

Rikhárddal, nemzeti színházunk
lyrai tenoristájával egybekelt,
müvészi haladása még feltünőbb.

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

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

A legszebb koszorut a mult
nyáron tartott zenedéi ünnepé-
lyeken nyeré Liszt Ferencz zon-
gora-király kezéből. Oly tökély-
lyel éneklé hirneves 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 müvészi felfogással s oly ne-
mes és tiszta érzelemmel magyarázta volna
azt. E müvésznő rendkivül kedves hangja,
ugy látszik nekünk, mintha egészen e föl-
adatra lett volna teremtve."
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Dalműrepertoire-unkat Pauliné nélkül
most alig képzelhetjük. S régi óhajtásunk,
hogy nemzeti operánknak oda kell töreked-
nie, hogy első szerepeit, az ének s drámai
részt, egyaránt sikerrel megoldó müvészek-
kel játszathassuk, oly derék magyar művész-
nővel, á minőt Markovics Ilkában még so-
káig birni óhajtunk. M. E.

Szobáin legyéhez.
Itt a tavasz, a télnek vége van,
Szobámban egy légy zág magánosan,
A többi most is alszik megmeredve, . , ,
Ez is csak lézeng, nincsen dalra kedve,
Azon egy helyben órahosszat ül,
Később a fénylő ablaknak repül,
Majd, kiterült földabroszomra száll,
S rajt' percz alatt sok országot bejár,
Egy héber könyvre száll le idő mulva,
Bele néz, mintha zsidóul tanulna,
Meg, odább röppen térve hejszre, csára,
Elvégre mestergerendám aljára.
Mi a guta! hisz lábbal felfelé
Függsz, légy barátom, s háttal lefelé!
Ez nagy mesterség! s a magyarfiak
Közt, az eszményi költő tudja csak;
Be szép alantról nézni: e sereg
Fenn a híg űrben, a mig dalt zeneg,
Mint fordit hátat a földnek! s a lég
Padlásán négykézláb jár, mint a légy . . .
De hagyjuk azt! — egy kérdést, dalnoktárs!
Szobámban csak egy morzsát sem találsz,
Nincsen ebéded, nincsen vacsorád,
Rád is mostohán néz Apoll apád,
S potrohod mégis oly fénylő, kerek, —
Szólj, mivel ébz, az Isten áldjon meg?
Ne vidd a sírba e titkot magaddal!
Közöld azt vélünk dalnoktársaiddal!
A magyar költő: templom egere,
Súgd hát fülembe titkod! ez legyen
Hálád, rólad még egy magyar dalló
Sem szólt, Petőfi lantján „tyukanyó,"
Sárosyén: a tüceök, diszt nyere,
S rólad nem daliott eddig senki se, —
Csak én, ki előtt törve minden békó,
S nagy és kicsiny egyformán dalra méltó,
Kolduakalap és királykorona,
Repülő sárkány, és — te, légy koma . . .
Még egyet! — te azt tán nem is tudod,
Hogy hazánkban mily sok a rokonod!
Miként te, zúgva jár fülünk körül,
Orrunk' boszoutja, a fejünkre ül,
Miként te, szinte fény után sovárg,
S ha fenn a polczon dús konczot'talált,
Mely anyagonddal ringatá ükapját
Beszennyezi a honnak tiszta lapját;
A hősnek, midőn végső harczát vívja,
Küzdő halálos verejtékét szívja;
S a melyet hullat átkos éjjelében,
Megfürdik a hon' lángoló könyében;
S örömdak zúgva tépő sóhajunkba,
Víg lakomát ül legszentebb torunkba',
Fitymálva a sors torló légycsapóját. —
Mondom, hogy e faj oly hasonló hozzád!
A különbséget csak egyben lelem:
Ezer szemed van, — és ez — szemtelen.

Szemere Miklós.

A washingtoni kongresszus.
(Az északamerikai álUinok>rszággyülé?e.i

Nem egyszer olvasunk, különösen Décsi
lapokban, a magyar országgyűlésről tudó-
sításokat, melyekben honatyáink tanácsko-
zásainak fegyelmezetlen, pongyola s kevéssé
fékezett modora, néha igenis vastag voná-
sokkal ecseteltetik. Talán nem is ártana itt-
ott kissé nagyobb rend: mindazáltal tagadni
nem lehet, hogy a hol a nemzet ily nagy-
számu képviselői gyüléseznek, másutt se
különbek ök „ a Deákné vásznánál." Ime a
többi között egy kézzelfogható példa.

Az északamerikai szabad államok kon-
gresszusa vagyis országgyülése Washington-
ban — mint ezt az angol „Times" egyik
közelebbi rajzából olvassuk — minden eu-
rópai emberre nézve, a ki a társadalmi illem
és modor bizonyos formáihoz van szokva,

sajátságos és meglepő hatással van. Az em-
litett tudósitás szerint az északamerikai
nagy respublika képviselőinek parlamentje
s Európa minden más törvényhozó testülete
között roppant nagy a különbség. Meglehet,
hogy az angol tudósitás, mint átalában az
amerikai intézmények nem nagy barátja,
kissé tulságosan színezve adja elö a dolgo-
kat, de elöadása mégis igen érdekes részle-
teket tartalmaz, melyek figyelmünket'mél-
tán magukra vonhatják. : • •

Északarnerikában nagy szerepet j'át'szik
az „egyenlőség". A kocsis, a ki miután le-
ugrott a bakról, egyenesen bemegy a köz-
társasági elnök lakására , a washingtoni
„fehér ház"-ba, hogy mint a köztársaság
egyenjogú tagja, ö is kezet szorítson az el-
nökkel, nem valami hagy tisztelettel visel-
tetik a képviselőház egy egyszerü tagja
iránt. Választó ö is, s a választók itt átalá-
banegy képviselőben —ha csak nem valami
különös, kivételes nevezetesség — nem lát-
nak egyebet; mint oly embert, a ki alattok
áll; megfizetett szolgának nézik, kinek köte-
lessége, udvariasan bánni azokkal, a kik
megválasztották; kinek mindenek előtt az
ö érdekeiket kell szem elött tartaniok. Meg-
kívánják tőle. hogy a befolyásosabb válasz-
tók számára hivatalókat s állomásokat szerez-
zen ; s ha ezt nem teszi, uj megválasztatásra
nem számolhat. Innen van, hogy a kapito-
liumot (az ország házát) minduntalan sza-
bad, függetleu választók környezik , kik
azért jöttek, hogy fiaik s .ámára valamelyik
közigazgatási hivatalban állomásokat sze-
rezzenek.

Ezen „gentleman"-ek nagyon szeszélyes
uri emberek; mindig talpon vannak s mi-
helyt az országháza ajtai megnyílnak, sere-
gesen oda sietnek. Akadályról szó sem le-
het; sőt ellenkezőleg a kongresszus számit
ezen urak látogatására, a mit a teremben
felállított számtalan kb'pÖláda is tanusit,
melyek gutta-perchából vannak készülve,
igen nagyok s hosszu sorokban állanak a
falak mellett; de azért délutáni 3—4 óra
tájban minden padolat tele van rondítva a
folyton bagózó tömeg sárga nedvétől.

A senatus (felsőház) s a képviselőház
külön, a kapitoliumi nagy épület két ellen-
kező oldalán tartják üléseiket, s a tömeg a
két terem között folytonosan fel s alá hul-
lámzik. Megtörténik, hogy a nagy bronzaj-
tók egyes darabjait néha el is lopják, a mi
nemrég annyira ment, hogy a képviselőház
elnöke nyilvánosan szoba hozta a dolgot s
kijelenté, hogy az ily szemtelen, alávaló lo-
pás egy amerikai szabad polgár jelleméhez
egyátalában nem illö.

A kapitóliumban sátort ütött minden
féle oly üzlet, melyek Európában a parla-
menti házak küszöbéről el vannak tiltva.
Itt van egy sereg kofa-sátor, melyek tulaj-
donosai poros kalácsokat, czitromvizet, fo-
tográfiákat, márványdarabokat s minden
féle más ily árukat kinálnak. Az urak inasai
s a rendőrség csak az épület falain kivül fog-
lalnak helyet. A képviselők éttermeibe *
közönség is bemehet; de a szeszes italok áru-
lása a kongresszus egy határozatánál fogva
itt tilos Az egész épületen melegítő csövek
huzódnak át, minélfogva itt rendesen elvi-
selhetlen a meleg; az üléstermekben a
szellőzés minden készüléke hiányzik.

A képviselőház térés teremében 560 kép-
viselő számára volna hely (e szám azonban
soha sem teljes, s most, midőn a déli álla-
mok küldöttei még nem foglalták el ujra
helyeiket, csak 19l-re megy a képviselők
száma). A világosság felülről ömlik be s a
felső ablak minden egyes tábláján egy-egy
állam czimere látható. Az elnök ülése az
egyik karzat alatt a falhoz közel esik; fö-

lötte egy sárgarézből^ készült nagy sas s
két lobogó látható. Átellenében félkörben
terülnek el a képviselők ülései; a hallgató-
ság karzataira mintegy 1500 ember fér. A
látogatók tetszés szerint járnak ki s be; né-
mely karzatokra azonban oly férfiak nem
mehetnek, kik nök nélkül jöttek. (Ez a női
karzat.) A diplomatiai kar számára' külön
karzat van, de ezt többnyire a képviselők
nejei s leányai veszik igénybe, kik férjeik s
apjaik beszédeit jöttek meghallgatni s néha
igen hallhatólag közbe is szólanak.

Ezen karzatokon mindig kisebb-nagyobb
zaj és zavargás van; s a ház tanácskozását
gyakran igen hangos tetszésnyilatkozatok
kisérik. Az utóbbiakat a felsőházban (sena-
tusban) azonnal el szokták némitani, s itt
átalában több a rend és méltóság. Az igaz,
hogy e ház csak 60 senatorból áll s ezek
közül is alig van néha 20 jelen.

A hallgatóság legcsendesebb osztályát a
színesek (négerek, mulattok stb.) képezik.
Ezek nagy számmal jelennek meg s órákig
ott ülnek, a nélkül, hogy valami különös
érdekeltséget tanúsítanának. A főbb osztályu
színesek legörömestebb a felsőházba men-
nek; ott mutogatják magukat biborba és
bársonyba öltözött, hamis és igazi csipkék-
ben uszó, virágokkal fölbokrétázott höl-
gyeik. Kukoriczakenyeret is hoznak maguk-
kal a megéhezés esetére, s elébb nem moz-
dulnak helyeikről, mig az ajtónálló távo-
zásra nem int.

Majdnem oly számosak, mint & négerek,
az obsitos katonák is, s azután minden afféle
emberek, a kiknek egyéb dolguk nincs, mint
napestig a kávéházakat és csapszékeket be-
járni. Ezek azért is szivesen mennek a kép-
viselőházba, hogy ott melegedjenek. Ha jó
az idő, száz meg száz nő jelen meg a karza-
tokon, hol igen élénken társalognak magán-
érdekü dolgokról; kötnek, varrnak vagy
regényeket olvasnak az alatt, mig egy-egy
honatya odalenn óráig tartó beszédben fára-
dozik a köztársaság boldogságaért.

A ház elnöke (speaker), Colfax ur, éles
szemmel és erős hanggal bir. Az elnököt
minden ülésszak kezdetén titkos szavazat
utján választja a ház, mely alkalommal a
legidösb képviselö kezébe teszi le az esküt.
Ezután ő esketteti meg a ház egyes tagjait.
Az elnök egészen polgárias viseletű, minden
megkülönböztető jel nélkül. Ha az elnöki
széket el akarja hagyni, nehány sort ir bár-'
mely tagnak, a ki az a tán átveszi az elnök-
séget. Az elnök magáról mindig igy szól: a
szék. Szavazás alkalmával p. o. igy szokott
szólani: „a szék (The chair) ugy találj a, hogy
a kik igennel szavaztak, többségben van-
nak." Ha valakit rendre kell utasítani, ez
esetben az elnök nem bir korlátlan joggal:
a rendre utasitott képviselő kifogást tehet s
ez esetben a ház elé kerül az ügy, mely azu-
tán határoz; egyenlő szavazatoknál az elnök
dönt. — Ö nevez ki minden bizottságot s
ez által ig«n nagy befolyást gyakorol a köz-
ügyekre. Átalában több tagot nevez ki saját
pártjából, mint az ellentáborból. A senatus
ellenben titkos szavazás utján választja a
bizottságokat. Ha az elnök csendet kiván,
nem haranggal teszi ezt, mint másutt, hanem
egy kalapácscsal ütögeti asztalát.

Minden inditvány felett annyiszor be;
szelhet a ház tagja, a hányszor neki tetszik-
a senatusban ugyanazon egy napon és tárgy-
ban csak kétszer lehet szólani, kivevén ha a
senatus erre külön engedélyt ad. A házsza-
bályokat ritka esetben tartják meg ponto-
san Szabály szerint egy tagnak sem volna
szabad egy óránál tovább beszélni, de a
gyakorlatban nem sokat törődnek e tila-
lommal. Egy órára szabadalma van a szó-
noknak; azonban megtörténik, hogy csak
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öt perczig beszél s rendelkezésére álló többi
idejéről szabadon intézkedhetik s 10 perczet
A., 15 perczet B., 30 perczet C. tagtársának
átengedhet. Az elnök tisztje: kijelenteni,
mikor telik le egy-egy szónok megszabott
ideje.

Minden képviselőt vagy senátort, midőn
a házban felszólal, szabad ellenvetésekkel
és kérdésekkel félbeszakasztani, ha eltűri. E
szabadsággal sokszor visszaélnek s van rá
eset, hogy az idősb tagok egy-egy ujoncz
képviselőt addig boszantgatnak, mig egészen
összezavarodik. E közbeszólások néha az ügy
és tanácskozás érdekében történnek, de gyak-
ran nem egyebek haszontalan pajkosko-
dásnál.

Ujabb időkben, az utolsó nagy háboru
óta, nagy kedvét találta a washingtoni kép-
viselőház a katonák dicsőítésében. Mihelyt
valami tábornok-féle embert vettek észre a
házban, azonnal nyakon csipték s felszóliták,
hogy tartson beszédet. Első izben akkor tör-
tént ezen rendellenesség, midőn egyszer a
hires Shermann tábornok jelent meg a ház-
ban. Midőn belépett, az épen szónokló tag
abbanhagyta beszédét, a többiek fölkeltek
ülőhelyeikből, körülvették a tábornokot s a
kézszorongatásnak végehossza nem volt.
Egy képviselö a napirend felfüggesztését
inditványozta öt perczre, hogy a háznak
alkalma legyen, magát a tábornoknak be-
mutatni. Elfogadtatott. Az elnök elhagyta
székét, a tábornok felé ment, karon fogta s
beültette az elnöki székbe. Azután itt cso-
portosultak körüle a képviselők. A karzatok
tetszést viharzottak s az egész ház tökélete-
sen fel volt bomolva. — A lelkesedés ezen
neme azóta, kisebb katonai nevezetességek
irányában többször ismétlődött; de végre
beleunt a ház a katonák istenitésébe s most
minden Washingtonba érkező tábornok erő-
sen is óvakodik a képviselőház küszöbét
átlépni.

Másfelöl figyelemreméltó azon kimélet,
melylyel a legunalmasabb szónok előadását
is végig türik. Megtörténik, hogy egyik
vagy másik képviselő egy vastag csomag
kéziratot vesz ki kabátja zsebéből. Elkezd
olvasni, egyik lapot a másik után fáradsá-
gosán lemorzsolja, elszavalja nagyhangu frá-
zisait és szóvirágait, melyek fölött otthon
hetek óta izzadott. Á ház az alatt sokszor
oda sem hallgat, azonban legalább nem za-
varja az előadót.

Ezen leolvasott szónoklati gyakorlato-
kat azután egész terjedelmökben kinyom-
tatják a „Cong. eseional Globe" czimü hiva-
talos hírlapban s megesik, hogy néha egy
nagyon jelentéktelen képviselőházi tag fly
stylpróbája 15-20 sürün nyomott hasáb-
nál is többre megy. Megtörténik az is, hogy
a ház valamely tagja „felolvasottnak" kéri
vétetni beszédét s ekkor is csak épugy meg-
jelen a „Globe"-ban, mintha valósággal
megtartatott volna. Innen van, hogy a ház
tagjainak figyelme soha sem köthető le a
napirenden levö tárgyhoz, miután mindenki
tudja, hogy a beszéd ugy is megjelen nehány
óra mulva a hivatalos közlönyben A kor-
mány a „Globe" nyomdászának bizonyos
meghatározott összeget fizet minden ivtöl s
a ház minden tagja 25 példányt ingyen kap
a lapból. Ennek saját gyorsirói s tudósítói
vannak, azonban mégis a beszédek kéthar-
mada előre beadatik a szerkesztőnek, a ki
kinyomatván őket, a „szónokok" azután
nyomtatásból olvassák le beszédeiket.

A képviselőházi beszédek stylja és jel-
leme gyakran igen sajátságos s egészen
elüt az e nemü európai modortól. Az ameri-
kai szónok igen szeret bibliai helyeket idézni,
h o gy azok hatásával nérnitsa el ellenét, s
nem mulik el nap, hogy legalább Pontius

Pilátus és Judás Iskariótes neveit ne em-
legessék.

Legnagyobb lelkesedést, leghangzato-
sabb szavakat akkor lehet hallani, midőn
az amerikai intézmények dicsőítésére kerül
a sor, a mibe azután a hallgatóság is viha
rosan bele szokott szólani Im itt egy kis
példa a legujabb időkből. Egy Grinnell
nevü képviselö nem régiben igy harsogott:

„Igenis, elnök ur, ki fogjuk hirdetni a
világnak, s hadd mondjam el itt nyilváno
•san, hogy miután a lázadást legyőztük, mi-
után a lázadók seregét letiportuk: mi most
készeknek is nyilatkozunk, e földterületeri
uralkodni s népünket szabaddá tenni. S ha
majd a szabadság ama büszke, régi madara
végig károgja az országot, csőrében hordva
a dicsőség és nagyság széles lobogóját: akkor
azután ennek kibontott összes csrllagai tud
tul adandják-a világnak, tudtul adandják
oly nyelven, melytől valamennyi trón és
zsarnokság alapjában megrendül, hogy: Ez
itt a szabadság hazája!'1 .

Hogy a mennyi király, királyné és csá-
szár van a világon , mind csakugy reszket
az amerikaiak „csillagos lobogójáétól, azon
itt nem kételkedik senki s a kongressusban
ezerszer ismételt dolog. Az amerikai képvi-
selők előadásaiban felette ritkán kerül elö
jókedvü humor; oda senki sem törekszik,
hogy a hallgatóságot kissé megmosolyog-
tassa; irtóztatón komoly minden vita; saty-
rikus beszédekre vagy egy rögtönzött élénk
előadásra alig van példa. Rendkivüli sok
időt fecsérelnek el kisebb rendű ügyekkel s
egy igen elterjedt new-yorki hirlap nem
régiben ezt irta:

„Nekünk praktikus törvényhozó testü-
letre volna szükségünk, s a helyett sivár
pusztaságot találunk képviselőink tanácsko-
zásaiban. Nekünk engesztelö indulat és
nagylelküség kellene, s a helyett zsarnoki
hajlamot s boszuvágyat tanusitunk, oly
tulajdonságokat, melyek egy törvényhozó
testület méltóságával egyátalában össze
nem férhetök."

A képviselőház minden tagja 2000 dollár
évidijt és mérföld szerinti utiköltséget kap;
leveleiért és nyomtatott tudósításaiért pos-
tabért nem fizet, a „Globe" lapból 25, s
azonfelül még 3 napilapból egy-egy példányt
ingyen kap. A senatorokat adósság miatt
perbe fogni nem szabad.

Ime egy futólagos vázlat az amerikai
nagy parlament külsö és belső életéről. —
Megállhatunk mellette. p.

Ásványternielés és bányaipar.
(Folytatás.)

Ha már az akna vagy tárna általi miveltetés
meghatároztatott, megkezdetik a szakszerü:

II . Bányavájás (Grubenbau). Lássuk azon-
ban mielőtt ezt tovább fejtenők, mit neveznek
átalában bányánakf

Minden oly intézkedés, mely által az ásványok
a föld gyomrából napvilágra hozatnak s haszno-
sittatnak, közönségesen bánya- mivelésnek nevez-
tetik ; külÖLCsen pedig bányának neveztetnek azon
különféle földalatti üregek s alkotások, melyek a
kő- és érczvágások által képeztetnek, s melyek
czélja a becses ásványok felkeresése és megnye-
rése. — Jogi értelemben pedig bányának nevezte-
tik azon az ásványok felkeresésére s hasznosítására
szükséges vizi és földalatti épitményekkel felké-
szült s az uralkodótól vagy magánszemélytől bá-
nyavám fizetés kötelme mellett birt kerület, mely
a czélból müveltetik, hogy a vállalkozó a benne
találtató hasznos ásványok birtokába juthasson.
— A bányák rendesen a bennök találtató érczektől
veszik nevüket, p- o. arany-, ezüst-, vas-, ólom-,
réz-, só-, köszénbánya stb. Megismerkedvén e
szerint a bánya nevezet fogalmával, tovább foly-
tathatjuk kutatásainkat; lássuk tehát miként tör-
ténik a bányavájás. Ez t. i. miután a föld kapák.

kai eltakarittatott, a napról a hegységekbe való
mivelés által történik és t»edig lágy kőben galy-
hókkal (Bicke) és csákányokkal, kemény kőben
röppor (Sprengpulver) által.

Mind a belső mivelés, mind a munkások biz-
tositására különös bányafakötéseket, sőt falazato-
kat is készitenek; üde lég hiánya esetében, ezt
különböző segédinódok által a napról bevezetik
a munkások fenntartására; ha vizek gyűlnek a bá-
nyába, ezeket elhárítják, az aknákból különösen
vizhuzó gépekkel eimük ki.

Midőn röppor által történik a mivelés, aczé-
lozott és élesített vasfur ókkal és öklöcscsel (Hand-
faustel) — mi nem egyéb mint kül< nős idomú
kalapács — lyukakat fúrnak a kőbe, hogy a röp-
por általi repesztések nagyobb kőtömeg elválását
okozzák.

^ Az ily módon kifúrt lyukhoz azután, az apró
kavicsok s a kőliszt kitakarittatván, röpporral
töltött, portokot (Patronj illeszt a bányász-legény
s azt az u. n. döngölövel (Staucher) megnyomván,
a vörös rézből készült hegyes réztirtó'vel (Eaum-
nadel) a portokon átszurja, hogy t. i. a már bezsú-
folt bányászport érje; erre a töltéssel már ellá-
tott lyuk száraz szivajkkal (Letten), melyet a
bányász e czélra különösen hazulról hozott ma-
gával, bedugatik, a rézürtő pedig óvatosan kihú-
zatván, helyébe száraz nádszálból készitett és
röpporral bekent gyúszál (Brandröhre), vagy a
mi czélszerütlenebb, lisztté tört bányáfzporral
behintett madzag v. spárga illesztetik, ahhoz kén-
gyertya vagy tapló köttetik, hogy a bányász időt
nyerhessen menedékhelyét elérni; azalatt a meg-
gyujtott kéngyertya vagy tapló eléri a gyuszálat,
s a lövés nagy durranások közt legott meg-
történik.

Ha porhanyó hegységekben hajtatik a bánya,
ácsolat szükséges, hogy az omladozások ellen
megóvassék. Ez gömbölyü tölgyfaczölöpökből áll,
felül összekötve a homlokfával, a mi összesen
rakasz-nnk (Verschlag) neveztetik; némelykor
csak egy oldalon szükséges a czölöp, ha t. i. má-
sik oldalán kemény a kő, és ez akkor félrakasz
nevet visel.

A talpra rakatik talpfákon ajára (Grestange),
azaz tölgyfadeszkák, nemcsak a bányászok járá-
sára, hanem a nyert éreznek és azon puszta kőnek
kiszállítására is, mely a bánjában kivájt üregek
betöltésére nem szükséges.

Minden bánya a bejárhatásra el van látva
szükséges nyugatiasokkal, melyek egyikéről a
másikra lábtók vannak erősitve.

A bejárási ogztály mellett van még egy har-
madik osztály is a vizhuzó gépek számára.

A nyert erezek és puszta kőnek tárnák bóli
kiszállítása négy karikával ellátott ládákban tör-
ténik, aknákból pedig vagy bödönökben (Tonne)
vagy bivalybőrökben , melyek vastag kender-
vágy sodronykötelén csüngnek; a kötél egy szélea
erős fennálló kosárra van tekerve, melynek orsója
falul és alul perselyekben forog ugy, hogy mig a
kötélnek egyik vége a megtöltött bödönnel az
aknából kijön, a másik üres bődön ismét az aknába
leereszkedik s az alant levő bányászok által meg-
töltetik. Ezen készületet járgány nak <Göpel) ne-
vezik, és lovak által hozzák forgásba; ha pedig a
kosár, melyre a kötél tekerve van, nem fenálló,
hanem fekvő, akkor vizi kerekekkel eszközlik
forgását, s ezt a bányászok dörzsmü-nek mondják.
— A nyert ezüst vagy aranytartalmu kövek ek-
ként napra szállíttatván, értékittetnek.

A bányásznak épugy mint minden más ipa-
rosnak törekvése oda irányul, hogy a föld gyom-
rában elrejtett drága anyagnak, miután az a sza-
bad ég alá hozatott, értéket szerezzen, s igy a holt
anyagot a használhatóságnak azon fokára emelje
keserü munkája és fáradsága által, melyen az em-
beri czélokra szolgálhasson ; s ennélfogva a mun-
kának s fáradságnak nagyságától függ az ipar
utján előállított dolognak becsértéke, azért van
az aranynak, gyémántnak oly nagy csereértéke.
S igy könynyen megfejthető : miért várja a bá-
nyabirtokos, a bányász oly nagy érdekkel az egész
értékités üzletének eredményét , mely által a
munka és szorgalom hol gazdagon, hol mondhatni,
szegényen jutalmaztatik meg.

A sötét bányaüreg szorgalmas munkásai a
heteken, hónapokon át gyüjtött fémanyagot, ás-
ványdarabokat a szabad lég 8 nap fénye mellett
dolgozó zuzda-munkásoknak adják át, kik a pis-
logó mécs gyenge világánál izzadó bányásztársa
példájára igyekeznek a rájok bizott anyagot a
>eváltásra elkészíteni. _, , , ...

I I I . Az értékités (Aufbereitung.)Felosztatik
1. száraz, 2. nedves értékitésre.

A nyert ásványoknak arany- vagy ezüsttar-
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talma dönti el a kérdést: vajjon a nyert érez szá-
raz vagy nedves uton értékittessék-e? — ha ezen
tartalom oly nagy, hogy már mint olyas méltó a
beváltásra, azaz ha közvetlenül a kohónál felol-
yasztatván, a tüzi apadék, a levonandó váldai-,
pénzverdéi, olvaszdai stb. költségek után még
•zabád maradékot mutat, akkor szárazon értékit-
tetik; az érez t. i. törházba (Scheidekram) vitetik
e ott szakértő bányászok által különöztetik, azaz:
egy vas-törlapon egy üteszszel az ezüst és arany-
tartalmu részecskék a puszta részecskéktől elvá-
lasztatnak; a már elkülönzött erezek tartalmuk
szerint három halomba szoktak osztatni, a mara-
dékok pedig a zuzérczek közé zuhintatnak. Ha
ellenben az ezüst és aranytartalom oly csekély,
avvagy a nyert kőben igen szétszórva van ugyan-
nyira, hogy mint olyas közvetlen beváltásra nem
méltó, akkor ezen tartalmat tőmiteni (concentri-
ren) szükséges, és ez a nedves értékitésnek fel-
adata.

Az ily szegény, a nedves értékitéshez utasí-
tott erezek zuzérczek-neí (Pochgange) neveztet-
nek, minthogy legelsőbben lisztté kell zuzatniok
a zuzmalombaa, zúzdában (Pochvrerk).

A zuzmalom vagyis érezzuzda oly épület,

ba viz vezettetik, mely az arany- és ezüstrészecs-
kéket magában foglaló lisztet a váluból kimossa.

Hogy az ezekből fejtett ezüst- és aranyré-
szecskéket felfoghassák, a válu előtt lejtősen fek-
tetett gyalult deszkákra ponyvák tétetnek, s az
arany, mint legelsőbben leszálló legnehezebb fém
azokkal tartatik fel. A zuzdár (stompár, Stampfer),
kinek kötelessége a szekrénykéket zúzérczczel
megtölteni, s a zuzmalom egyenlő járására s
egyenlő lisztek nyerésére felügyelni, a ponyvákat
óránkint, éjjel ugymint nappal, egy dézsába vagy
e végre készitett ládába lemossa, és a lemo-
sott zúzdaaranyat további értékités végett az
aranyásznak (Goldzieher) átadja.

A zúzváluból ömlő zagyvalék tovább vezet-
tetik csatornázatokban, melyeken a lisztek lassan-
kint leülepednek, a honnét kiemeltetvén, az
iszaptó épületbe (Schlemmhaus) vitetnek, a hol
aztán minőségük szerint a zúzdánál munkában
levő személyzet által feldolgoztatnak. — A zagyló
(Gumpe) magasra helyezett szekrény, melybe viz
eresztetik; ebbe hányatik a zagy s egy széles la-
pos csatornán a szerekre (Herd) foly.

Az iszaplász (Schlemmer) ezen folyvást a
szereken lefolyó iszapot a felezővel (Schlemm-

felügyelete alatt ismét összegyüjtetnek és a seper-
széreken fiuk által az emlitett módon ujból feldol-
goztatnak.

A kihuzott zúzaranyat higanynyal fonctorit-
jdk (amalgamiren), kidolgozott őzbőrön átszűrvén
a higanyt, golyóalakban marad az őzbőrben a
zúzarany, msly zárt vasedényben az aranyász
által kiégettetik, hogy a még benne maradt hi-
gany párává válva, ezen pára pedig csővön átve-
zettetve és meghütés által ismét hig-alakját föl-
véve, az aranytól tökéletesen el választassék; ha
ez megtörtént, a zúzarany az olvaszdába, váldába
és pénzverdébe vitetik végleges beváltásra.

A fenn emlitett szárazon elkülönzött erezek
és a nedves értékités utján termelt marák pedig
az u. n. mázsálás (Theilung) alkalmával hónapon-
kint átadatnak a kohászati üzlésnek. <yég« K>Y.)

Állatok az ősvilágból.
Sok ezer éve már annak, midőn földünknek

azon állatok voltak lakói, melyeket alább közölt ké-
peinken láthat az olvasó; midőn a föld bujább te-
nyészete mellett az ősvilági lények nagyságban a

mely egy vizkerékkel van ellátva, ezen vizkerék
sokszor igen költséges vizvezetékkel s tavakból
kapja hajtó vizét; ezen kerékhez egy fagöröndü
(forgó tengely, Welle) van erősitve, melybe fa
•agy vas bötyökök (Flasche, Daumling) alkalmaz-
vák, hogy az előtte álló zuzváluban mozgó zuz-
nyilak emeléseibe kapván, azokat fölemeljék; s
fordulatokban ismét eleresztvén, ezekazuzváluba
fektetett vas-zuzta'.pra essenek. A zuznyilakban
oyilvasak vannak, többnyire 60—70 font súlyúak,
melyek nehézségök által a zuzérczetlisztté-porrá
törik.

A zuznyilak (egy zuzváluban többnyire 9 —
12) hármával vannak egyosztályban vagy járomba
foglalva, és a göröndön Iev3 bötyökök ugy oszt-
vák fel, hogy egyik nyil a másik után emeltessék.

A nyilak háta mögött szekrénykék vannak,
melyek a nyilak felé dülejjel és mozgató tengely-
lyel birnak, hozzájok alkalmazva egy bizgetyü
rud, mely épen a középső nyil emelcséje alá illesz-
tetik; a zuzdár által nagyjából feltört zuzér-
czek ezen szekrénykékbe zuhantatnak s mig las-
Banként a zuzváiuban lisztté töretnek, a középső
nyil mindig lejebb lejebb száll, mig a bizgetyü ru-
dat eléri; ez által a mozgó szekrénykét megrázza
és ujra zúzérczczel tölti meg az uzválut. Ezen válu-

Ösvilági állatok: 1. Barlangi medve (Ursus spelaus).

küste) — egy hosszu rúd végén keresztbe alkal-
mazott éles deszkácskával — a szereken fölfelé
taszigálja, hogy a nehezebb és dusabb fémrészecs-
kék kényszerittessenek a szer felső részén leüle-
pedni, a szegényebbek pedig viz által elmosódni.

Igy folytatja ezen munkát, mig a szer fél
lábnyira zúzliszttel megtelik; — ekkor ennek
legfelsőbb része, meg levén már a puszta kőtől
leginkább tisztítva, leszedetik, és a benne levő
fémrészek az ugynevezett kénegmarában (Kies-
schlich) tisztára való iszaplás által tömittetnek.

Az iszapolt lisztnek második részét az iszap-
lász ismét a zagylóba visszaveti ujonnani feldol-
gozás végett; a 3-ik és 4-ik részt, vagyis mint a
bányászok mondják, lapátot, a szomszéd zagy-
lókba vetik.

De a legfinomabb lisztek, melyeket a felező-
vel nem nyerhetni, a seper-széren (Kehrherd)
dolgoztatnak fel, hol az iszap tiszta vizzel és
nyírág-seprők általi sepréssel gyalult rovatékos
deszkákon tisztittatik.

A többi részek a vad árnak (wilde Fluth)
bocsáttatnak. De mivel a ragadozó viz mind e
mellett is terhelve marad zúzlisztekkel, azt sza-
bad ég alatt vájt nagy gödrökbe vezetik, hol a
leülepedett zúzlisztek az iszaplász (Schlemmer)

mai nemzedékeket sokszorosan fölülmúlták. E
képeken két óriási állatot lát az olvasó, melyek a
talált számos csontváz után egy természettudós
által ugy vannak alakítva, a mint azok amaz ős-
korban kinézhettek, s mindenesetre érdemesek
figyelmünkre.

Egyik egy barlangi medve, (ursus gpelaus)
nevét Cuvíer által onnan nyerte, mert csontma-
radványai, Közép-Európában kiválólag oly agyag-
mosadékokban találtattak, melyeket az eső, mély-
ségeken s kőrepedéseken keresztül a földnyiladé-
kokba hordott. Az előttünk levő példányt, Mar-
tin, a stuttgarti muzeum természetiek tárában
látható óriási medvecsontváz szerint alakította,
melyet Fraas tanár öt év előtt a Holenstein med-
vebarlangból Stetten mellett ásott ki; nehány
négyszögölnyi téren 110 koponyát, 275 alsó áll-
kapcsot, 200 nyakgerinczet stb. talált, mely ré-
szek legalább is 400 külön körü és mindkét
nemü medvepéldányhoz tartozhattak; alig van a
világon oly gyüjtemény, hol valamely élő medve-
fajnak egyes részei annyi példányban volnának
képviselve. Hogy ily esetben lehetséges a csont-
vázat és alakot természethiven összeállítani,
mindenki beláthatja Martin a barlangi medvét
szürke szőrrel állitja elö, hasonlóan a most is élő

241

szürke medvefajhoz, melylyel a barlangi medve
legjobban hasonlitható össze; és csakis egyedül a
szin lehet az, minek hitelességét biztos alapok
hiányában kétségbe lehetne vonni; nagyság és
alak iránt azonban a legszigorubb itélő sem tehet
kifogást. Ha a legnagyobb jelenkori medvefaj, t. i.
a fennevezett szürke medve, melyet Amerikában,
a Missouri folyam felső,
sziklás vidékein nagy
veszélyek közt vadász-
nak, 9 lábnyi hosszu,
az európai barna medve
pedig 5 f/s lábnyi, akkor
az ősvilági barlangi
medve bizvást 10 lábnyi
hosszúságú és a váll-
csontok közt é'/j láb
magasságú lehetett. De
eltekintve a nagysági
viszonytól, a barlangi
medve minden egyéb
élö medvefajtól még
azáltal is különbözik,
hogy csak 30, holott a
barna medvének 42 foga
van, azonkivül különbö-
zik homlok- és halán-
tékcsontja, hátgerincz-
csuklóinak száma, far-
csontjának nagysága s
hüvelykének elhelyezése
a többi élő medvefajétól.

Másik képünk egy
óriási gyíkot ábrázol,
melynek a tudományos
világ már két nevet is
adott, u. m. „Phytosau-
rus" s a másik „Belo-

don", pedig ezen nagyszerü állatot egész szépsé-
gében és alakjában még sem ismerte senki. Csak
1858. év nyara óta mutatkozott Stuttgart köze-
lében ezen állatnak több nyoma, melyek évről

madnyi hosszában a szemüregek előtt van, mi
által minden krokodiltársától lényegesen külön-
bözik és önkénytelenül a delfinek és czetekre
emlékeztet. Ha a koponya hátulsó részét tekint-
jük, gyíkot vélünk látni, de egy pillantás a lóéhoz
hasonló arezorra, elégséges, hogy más véleményre
jussunk. A nyakgerincz a Monitoréhoz, a bordák

Győri evang, egyházi épületek.

és a vállcsont pedig a krokodiléhoz hasonlitnak.
Szóval, ezen óriási gyík, melynek neve Nicrosau~
rus Kapffii, ismét azon ősvilági tünemények
egyike, melyek oly jellegeket egyesitnek maguk-

A nagy-győri ág. evangelikusok egy-
házi és iskolai épülete.

A magyarországi ág. hitv. evangelikusok tán
sehol sem birnak ily terjedelmes egyházi épületet,
mint a győrvárosiak. Ezen alig 3000 lelket szá-

mitó gyülekezet nem
egészen 20 év alatt a
volt épületet majdnem
háromszor akkorára épi-
té önerejéből.ugya mint
itt képünkön látható.

De szóljunk előbb
az egyház történetéről.

Melyik évben ala-
kult Győrött az evang,
gyülekezet, azt még ed-
dig meghatároznom nem
lehetett. Az bizonyos,
hogy a várörség német
lovaskatonáinak már
1566 ban Joachimus
Magdeburgius nevü tá-
bori prédikátorjok volt.
Ez az augsburgi confes-
siót s a schmalkaldi
articulusokat Regens-
burgban az emlitett év-
ben német nyelven ki-
adta; ezen ritka könyv,
könyvtáramnak egyik
becses darabja, erős
pergamenbe van kötve.
15. és 16-dik lapján a
győri első lutheránus
prédikátor igy beszél:
„ én ezelőtt két

évvel, a nemes és nagyságos ugy érdemes ur Ru-
ber János lovag, ő felsége szepesi parancsnoka s
győri kapitányja által ezen országba behivattam.
és a nagytekintetü és tekintetes gróf Mansfeld, a

í v r e gyarapodtak csontok ásása, kidolgozása és
összeállítása által.

A Neckar táján talált gyíkfajnak eme pél-
dánya 22 láb hosszu. — Állkapcsaiban körül-
belől 200 éles, nyíl-alaku foga van. — Különö- ;
S e n feltünő azon körülmény, hogy orrlyukai nem j
*z arczorr(Schnauze)elején,hanem annak kéthar-

Ösvilági állatok : 2. Óriás gyík (Nicrosaurus Kapffii).

ban, melyek később évezredek folytán egyes fa-
jokban elkülönítve nyilvánulnak, mert kétségen
kivül ezen állat akkor élt, a midőn krokodilok,
delfinek és e^yéb hasonló emlősök még nem vol-
tak, és mégis mindezen fajoknak jellegei benne
föltalálhatók.

tekintetes Schönburg kegyelmes uraim által ide
(azaz Győrbe) behelyheztettem s most ezen a he-
lyen az érdemes ausztriai katonaság szolgája va-
gyok s azoktól tartásomat és fizetésemet nyerem"
stb és alább .mi u t á n e z e n o r 8 z á S -
ban nagy fogyatkozás van ezen (azaz az augs-
burgi) vallástétel példányaiban, s többször meg.
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hamisítva adattak ki, s alkalom sincs mindég
Luther könyveit megszerezni, ugyanazért ezen
szükségen segiteni óhajtván, azon vallástételt a
•chmalkaldival együtt kinyomattam, reménylvón,
hogy az kedvesen fog fogadtatni. . • • Kelt Győ-
rött, május 15-kén, 15' 6-ban. Érdemességeknek
alázatos és kész szolgája Magdeburgi Joachim,
ez időben a német lovasok prédikátora Győrött."

Ezen 1566-dik évben égett el egészen Győr
Tarosa, melynek házai nagyobbára fából valának.
A város tehát egészen ujra rendeztetett; azóta
vannak egyenes utczai, ekkor készült az első
telekkönyv is, mely hihetőleg a legrégibb Magyar-
országban. A házhelyek a következő 1567-dik
évben kiméretvén, a német lovas várőrség prédi-
kátorának (Magdeburgi Joachim) 30., a német
gyalogság (Landsknecht) 4-brahámnevü prédiká-
torának 45., a magyar prédikátor Deák Kálmán-
nak pedig 36. szám alatt osztattak ki a házhelyek.
Ekkor tehát három protestáns lelkész volt Győ-
rött, de utódjaikat ki nem fürkészhettem. 1594-ben
a török Győrt a német Hardeck feladása folytán
hatalmába ejté s csak negyedfél év mulva foglal-
tatott vissza. VIII. Kelemen pápa e fölötti örö-
mében Rudolf királyt levelével megkereste s arra
intette, hogy mindenekelőtt katholikus vezéreket
és katonákat helyezzen be Győrbe őrizetül*). A
király ezt ugyan nem vette tekintetbe, mert a
protestáns katonákat nem nélkülözhette, hanem
azért sem a templomot vissza nem adatta, sem itt
a városban mást épiteni meg nem engedte, —
kénytelen volt tehát a győri evang, katonaság és
lakosság máshol emelni templomot; e végre a
Duna átelleni partján fekvő Pataházán egy nemes
udvartelekre épitenek egy imaházat. Itt lakott
1618 — 1622-ig a gyülekezet hires prédikátora s
egyszersmind superintendens Pálházi Gönczy
Miklós. 1624-ben templomot épitenek, de Baboti
Ferencz győri, később esztergomi kanonok a tel-
ket tőlök a megyei törvényszéken elperelvén,
mint az ítéletben olvashatni, a fabrikát (igy ne-
Tezték a prot. templomot) a hova akarják elvinni
megengedtetett. Ez történt 1632. január 12-én**).
Hiába állott ellen Laky Miklós kivont karddal
1633. márcz. 16-káB, ezután egy szó sincs az ira-
tokban a pataházi protestáns parochiáról.

Az 1647: IX. törvényczikk ezerint szabadsá-
got nyertek a győri protestánsok templornépithe-
tésre s nem is késtek azt a kijelölt helyen, Újvá-
rosban, ott, hol most a katholikus parochialis
templom áll, fölépíteni. Azonban alig voltak
békességben 23 évig, mert 1671-ben Széchenyi
György kalocsai érsek s a győri püspökség kor-
mányzója fölfegyverezvén révfalusi jobbágyait,
velök a templom ajtaját betörette s a lelkészt,
Bognár Györgyöt a városból kiüzette '). Mennél
nagyobb csapás érte őket, buzgalmok annál job-
ban növekedett. Elűzött papjokat hallgatni el-
mentek Egyedre, Sopron vármegyébe, sőt Kő-
szegre is, fizetését pedig hiány nélkül számüzeté
seben is kiadták. I. Lipót király 1681-ben az
absolutismu* teréről lelépvén, a győri evangeliku-
sok ismét visszanyerek templomukat, iskoláikat
és papjakjukat, s bár örökös zaklatás között,
1749-ig birtokolták. De ezen év márcz. 10- kén a
helytartótanács megparancsolta Győr magistra-
tusának, hogy a templomot és a hozzátartozó
épületeket tüstént vegye el a protestánsoktól2), s
•z nehány nap mulva meg is történt. Ezen időtől
fogva eg^sz 1781-ig, tehát 32 évig templom és
iskolák nélkül levén, kénytelenek voltak Szeme-
rére, Téthre vagy Fölpéczre járni az isten igéjé-
nek hallgatása végett; hanem ezen utóbbi évben
először is egy kis ideiglenes fatemplomot, azután
pedig a mostani helyet — a győri erősség előmű-
vei térségéből - 2700 rénes forinton megvették
és reá templomot, papi, tanítói lukasokat és isko-
lákat épitenek, kés'íl.b 1818.. 1847. és 1861-ben
ezen épületeket annyira bővítették, hogy azok
most a varos legtekintélye ebb és legnagyobb
épületei közé tartoznak. Ráth Károly.

) Curandum esf, ut illi propugnaculo non solum vir
fortis et fidelis et inprimis catholicus praeficiatur, id ut
praesidmm etiiu* ipaum ex catholicis militibus "onstet, qui
Deum timent. et illi simul »c tibi fidem s r r r a n t . . . . . .
Dátum Fulginei etc. XVIII. Április. 1598. pomificatus
aostri Anno VII Dr. B Dudik: Auszüge aus papstlichen
Regeden. Gesammelt in Rom, 1853. Archív für Kundé
tiíterreicliiseher Gesihichtsquellen XV. H 226.

••) A Tégzé=eket, a p«-t l»9d a m t i g y e i III . számu
tég\ jegyzőkönyvben, a honnét merítem adat imát.

') és •) A györi református gyülekeiet levéltára.

Egy népmeséről.
A népköltemények tanulmányozása közben

a figyelmes vizsgáló előtt alig lehet valami feltü-
nőbb, mint ha valamely nép regéjét vagy dalát
más nép költészetében is , gyakran ugyanazon
alakban találja fel. Ilyen esetben, ha a rege vagy
dal nemzeti jellegét magán nem viseli, nem kőny-
nyü feladat meghatározni: melyik nép volt voita-
képen inventor és melyiknél honosodott meg,
mint örömmel fogadott vendég. Némely rege
szájról szájra adatva bejárja a világot a nélkül,
hogy szülőhelyét bizton meg lehetne nevezni.
Fogékony kebelre talál mindenfelé, s századok
multával több nép költészetében mint nemzeti
kincs foglal helyet.

Goethe Faustját, a német irodalom egyik
legremekebb müvét ujra olvasván, a üöriön-jele-
netben egy kis dal vonta magára figyelmemet. A
meglepetés voitaképen azért volt kedves, mert
gyermekkori ismerősömet találtam fel benne.
Margit tragoediája végkifejlés felé siet már itt.
Az eldobott kő megindult a lejtőn. A bukott
angyal nem birja elviselni gyalázatát. Sulyos a
teher, mely szivére nehezül. Anyja ea testvére
halva vannak ; egyik az ő keze által, másik köz-
vetve általa. Hogy bünét a világ előtt elleplezze,
meggyilkolja gyermekét. S Faust, kiért ezeket
követte el, megcsalta, elhagyta őt. A börtönben
egy régi dal jut eszébe, s akaratlanul, őrjöngve
dalolja el.

Azon kis dal — mondja Dux Adolf a Faust
monda ismertetésében — melyet Margit a börtön-
ben énekel, az ismeretes „Der Maehandelboom" *)
(boróka fenyü) czimü német népmese ből való.
Egy mostohaanya a gyermekét megöli és húsát a
semmit sem sejditő atyának találja fel. A megölt
gyermeknek húga a csmtokat selyemkendőbe
szedi, és a borókafenyü tövében elássa. Itt aztán
a megölt gyermeknek lelke madárkává lesz. Erre
vonatkozik Margit dala, melyben a költő az ere-
deti mesebeli dalt átdolgozta. Nagy István fordi-
tásában igy hangzik:

Anyám, az a rima
Ki megö t engemet!
S apám, az a bolond,
Ki engem megevett 1
Kicsinyke hugom
Elásta csontom
Egy hüs helyen:
S kicsiny madárka lettem,
Elszálltam, elrepültem!

E ,,borzasztó ezép ének" saját népköltésze-
tünkben is feltalálható. Pap Gyula „Palócz nép-
költemények' czimü gyüjtemény ében van közölve,
összehasonlítás végett czélszerünek látom egész
terjedelmében átírni.

„Volt a világon egy szegény ember, ennek
volt egy felesége, egy leány meg egy fiu gyer-
meke. Itt a szegény ember két tinócskájával,
egyetlen jószágával kiment szántani, a felesége
pedig otthon maradt főzni. Ez a leányt, hogy
im öregebb volt mint a fiu, sokat elküldözgette a
szomszédba egyttmásért, most is átküldte sütő-
lapátért. Mig a leány a szomszédba volt, addig ő
megölte a szegény kis gyermeket és betette egy
fazékba; addig-addig, hogy mire a leány haza
jött, már akkor félfövésében volt. Mikor egészen
megfőtt, bele öntötte egy kisebb begrikébe, az-
után a begrét kantárba kötötte, ugy küldte ki
férjének a mezőre. Itt ennek nagyon meg-
tetszett az étel, meg is kérdezte a leánytól:
Ugyan leányom, micsoda hus ez? Hát apám,
egy kis bárányunk megdöglött az éjszaka, azt
főzte meg édesanyám. — De lelkem hogy, hogy
nem, elég az ahoz, a leány megtudta e szo-
moru esetet, majd meghasadt a szive bujában.
De ám fel is szedte eiíyüs egyig testvére cson-
tocskáit, s szépen bekötöite egy tiszta ujdo-
nat uj gyolcsruhába, azután kivitte az erdőre, ott
egy oduba tette be. — Haj lelkem! De észre se
venné az ember, hogy miből mi történik, a cson-
tocskák nem maradtak ott sokáig, rájövő tavasz-
kor egy varjú kiköltötte e szint-szakadt olyan
gyermek lett belőlök, mint azelőtt volt. Ezután ő
sokszor hiülögéit az odu szélire és ott ilyen szép
nótát énekelt:

Anyám öli,
Apám eszi,
Néném csontocskámot szedegeti
Gyolcsruhába kötögtti,
Oducskáb* teregeti,
Jártár varnyu vagyok én."

•) Tulajdonképen Wachholder, hanem e mese a pom-
merai szójárásban van irra.

Eddig tart a német népköltészetben is. Hall-
juk tovább a mienket:

„Egyszer a mint igy énekelt, arra ballagott
egy mentés. — Nocsak fiam — azt mondja neki
— énekeld még el ezt a szép nótát! Nagy faluban
lakom, sok földet bejártam, de olyan szép éne-
ket soha sem hallottam. A fiu megint rákezdte:
„Anyám öli" stb. Ez a mentésnek nagyon meg-
tetszett, mindjárt oda is adta neki a mentét. Alig
hogy ez elballagott, arra jön egy mankós: No
csak fiam — azt mondja — fújd el még ezt a szép
nótát, nagy faluban lakom, sok földet bejártam,
de olyan szép éneket soha se hallottam. A gyerek
megint rá kezdte : „Anyám öli" stb. A mankós-
nak is megtetszett, oda is adta neki a mankót.
Nemsokára megint jött egy molnár, az is kérte,
hogy énekelje el neki azt a ezép nótát; a fiu nem
volt rest, elénekelte s egy malomkövet kapott
érte a molnártól. — Itt a gyerek egyet gondol,
haza száll az apja háza tetejire, s ott rákezdi a
nótát: „Anyám öli" stb. Erre az asszony megijed,
szólitja a leányát, hogy: eredj, kergesd el azt a
madarat, nagyon csunyán szól! A leány kimegy,
kergeti a madarat, de az nemhogy elment volna,
hanem még tovább danolt s testvérének levetette
a mentét. A leány megörül a mentének, beszalad
8 mondja odabent: Nézzék csak, mit adott nekem
az a madár! — Biz ugy a' biz ugy a'! ki megyek
én is — mondja az apjok. — ki is ment, hát neki
meg a mankót vetette le a kis gyerek; nagyon
megörült ennek az apjok, mert hogy im már öreg
volt, jól esett neki egy kis támaszték, mint a dü-
tőfélbeh levő háznak. O is bemegy s mutatja: —
Nézzétek csak, nekem milyen erős mankót adott,
holtam napjáig megpihen mellette a lábam. Az
anyjok is felugrik ekkor a kemencze megül. —
En is kimegyek — azt mondja — nekem is leg-
alább ha nem csordul, cseppen. Ki is ment, fel is
nézett a házra, de ám adott is neki a kis gyerek,
hogy nem volt benne köszönet. A malomkövet
nyakára zúdította, s az mindjárt szörnyet halt
bele. Eddig volt, vége volt."

E rege valószinüleg német eredetü, de meny-
nyivel szebb alakot öltött nálunk! Ott érezzük,
mintha nem volna eléggé kielégitő, mig itt a köl-
tői igazságszolgáltatás által összhangzó érzel-
meket költ fel bennünk. Ott töredéknek látszik,
mig itt egész.-zé domborodik ki. A palócz vers is
bátran megállhat, különösen költői rövidség te-
kintetében.

Mint önálló rege nem tartozik ugyan szoro-
san a Faust-mondához, helyét Goethe költemé-
nyében mindamellett nem hagyja betöltetlenül.
Margit két mozzanatra lesz e dalban figyelmessé,
egyik a gyermekgyilkosság, másik a kedves test-
vér jósága.

Mint tudjuk, a XVI. században kezd a Ma-
gus-monda a Faust mondában megülepedni, azon
korban indul meg, hogy később határozott alakot
öltsön 8 hogy végre Goethe kezében remek tra-
goediává domborodjék ki. Miután minden jel oda
mutat, hogy e szomoru rege a német népköltészet
terméke, akaratlanul ellebben ajkunkon azon kér-
dés : vajjon egykoru-e ez a Faust mondával? ha-
tározott feleletet e tekintetben nem igen adhatunk
magunknak, valószinü csupán az, hogy aligha if-
jabb terméke a nép phantasiájának.

Mily körülmények közt talált utat hozzánk,
mikor telepedett le nálunk? nem kutatjuk ; elég,
hogy itt van, s a mi több : sokkal tökéletesebb
alakban, mint a német nép költészetében.

R. Kálmán*

Kiviteli kereskedésünk érdekében.
Vannák a magyarországi kiviteli kereskedés

akadályai között olyanok, melyeknek elhárítása
csupán a törvényhozástól várható; de nem hiá-
nyoznak oly természetüek is, melyeknek elmozdí-
tása tulajdon erőnk-ől függ. Ez utóbbiak közé
tartozik ama kivitelre alkalmas czikk éknek isme-
retlensége az idegen piaczokon, valamint ai
azokkal kereskedő nagy házak nem-léte hazánké
ban. Hogyan vásároljanak tőlünk a külföldiek,
holott, ha tudják is, bogy ez s ama termény bőven
található Magyarországon, de sem minőségét,
sem árát nem ismerik, sem azt nem tudják, kihez
forduljanak v^gette s kaphatnak-e vajjon belőle
rendesen és nagyobb mennyiségben? Nemde meg-
fogható a dolog ily állásában, hogy inkább azok-
tól résznek, kik a mustrát az árjegyzékkel együtt
házukhoz hozzák s a megrendelést azonnal átve-
szik és teljesitése iránt rendelkeznek? Magunk
nem keresvén föl a külföldi vevőt, ez csak akkor
vetődik hozzánk, mikor a többi termelők oly ára-
kat követelnek, melyeket nem képes megadni s
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melyeknek magassága megérdemli, hogy inkább
maga fáradjon és költsön utazásra, semhogy
azokra reáálljon. A mi eddigelé terményeink
ismertetése tárgyában a külföldön történt, jelesül
Angol- és Francziaországban, az részint csskély,
részint elhibázott vagy hiányos kísérletnek ne-
vezhető csak. Annál többet és jobban kell ten-
nünk, ha nagyobbacska és állandó vásárra akarunk
szert tenni. Tekintélyes kereskedő-házakat, illető-
leg társulatokat kell alapitanunk odahaza, s ügy-
nököket, nfnzókat tartanunk külföldön.

Mit egyes ember vállai meg nem birnak, azt
részvényes társulat ereje győzheti. Csak ily nagy
házak birhatnak elegendő tőkével a raktárak
kellő ellátására; jól megválasztott tisztjeik jobban
értenek az áruk kezeléséhez, mint egyes termelők
vagy kalmárok, s a mellett az ily nagy ház jobban
is gondol a czég becsületével, mint a legtöbb apró
termelő. Csak nagy házak remélhetnek olcsó
hitelt maguk részére s adhatnak hasonlót saját
vevőiknek Í3. Csak ilyenek mérkőzhetnek a kez-
det nehézségei s a meglevő vagy keletkező ver-
senytársakkal; végre csak ilyenek képesek az
áruk megismertetése és elhelyezése tekintetéből
szükséges ügynököket és utazókat, valamint a
hirdetéseket fizetni.

Ezen közvetítők nélkül pedig nem lehet
többé idegea országokban boldogulni. Alig is van
Franczia- és Angolorazágban jelentékenyebb
gyár vagy kereskedőház, melynek mind saját,
mind az idegen országok fővárosaiban ha nem
fiókjuk, legalább mustrákkal ellátott képviselőjök
ne lenne, azon kivül, hogy utazóik untalan beka-
landozzák a világot, ajánlgatva áruikat régi és uj
feleknek, átvéve a megrendeléseket és behajtva a
netalán fizetetlen követeléseket. A létező verseny
mind ezt mulaszthatlanul parancsolja.

De midőn a kiviteli üzlet ezen két föltételét
kiemelem, nem lehet nem figyelmeztetnem honfi-
társaimat azon fontosságra, mely a kiviteli czik-
kek megválasztását illeti. Képtelenség oly termé-
nyeket szállitani valahova, a melyek ott is bőven
és jó minőségben találtatnak. Igy pl. Francziaor-
szágba magyar borókai, hanem ha rendkivüli
esztendőben, haszonnal küldeni nem lehet.
Ugyanez áll a gabonafélékről is. Francziaország
annyi bort és gabonát termeszt, s ezek olyan
olcsó áron kelnek, hogy azokból maga is nagy
mennyiséget külföldre szállit. Más országokban
kell tehát ezekkel síkra kelnünk, nem tulajdon
hazájokban. Marhát (ha a beviteli tilalom meg-
szünik), gyapjút, kendert, dohányt igenis eladha-
tunk a francziáknak, de gabonát és bort nem,
kivéve talán a legfinomabb fajta aszút.

A magyar liszt kitüntetése a londoni világ-
tárlaton azon helyes gondolatra birta honfitár-
sainkat, hogy ne nyersen, hanem megőrölve küld-
jék Angliába a gabonát. Miért ne mennénk ennól
is egy lépéssel tovább? Miért ne vál oztatnók a
lisztet is süteménynyé, nevezetesen kétszersültté,
a mire a tengeri hajósnépnek annyira szük-
sége van?

Nem lehet szándékom, azon czikkeket mind
elsorolni, melyek kivitelre alkalmatosak, sem az
országokat, hova nzok nyereséggel szálli hatók;
«zt az illető ügynökök és utazók részletesen és
pontosan fogják előadni. C npán azt akartam
ezuttal elmondani, hogy terményeink idegen föl-
dön elárusitása végett kiviteli társulatok és ügy-
nökök tartása elkerülhetetlen. Még pedig, a
mennyire lehet, hazai földön, habár idegen segít-
séggel, állitandók ilyen társaságok. Olyan válla-
lat, mint az, melyet közelebb az an'werpeni
'„Société Commercial?," létesíteni iparkodik Ma-
gyarországon, midőn marhakiviteli ügynökséget
állitott Pesten, szintugy hasznára válik ugyan a
gazdáknak, a mennyiben egy terményöket pénzzé
tehetik; de a haszon másik és talán nagyobb
része, az, mely a vételi tőke után jár, idegen
földre vándorol. Ennél czélszerübb lenne tehát,
ha ugyan lehetséges, habár kölcsönzött pénzzel,
magyar társaságot alapitani, s a mérsékelt kama-
ton felül megmaradt nyereséget a hazai részvé-
nyesek között elosztani. De csak ugy, mondum,
ha lehet, különben jobb, legalább egy előny' en
részesülni, mint mind a kettőtől megfosztani
""•gát. Lányi Daniel,

A szaglás aesthetikája.
A jó szagról és a büdösségről, vagy rosz

*zagról a legellentétesebb fogalom uralkodik az
emberek között. Ezen ellentétes fogalmak arról
^sznek tanuságot, hogy a különböző sza rminő-
ségekkel részint a kellemes, részint a kellemetlen
•^öáUiá van összekapcsolva. A szépészetben

átalános alapelvek léteznek, melyek által a szépet
megkülönböztetjük a rúttól vagy nem széptől;
ellenben a szaglás aestetikájában oly felosztás,
mely szerint a szagos tárgyak kellemes és kelle-
metlen szaguakra átalában érvényesen és minden
orra nézve egyformán feloszthatók volnának, tel-
jesen hiányzik. A mindennapi élet bizonyitja,
hogy némely szag az egyiket gyönyörködteti, a
másikat pedig undorral tölti el. Sőt ugyanazon
személy is ugyanazon szagot bizonyos viszonyok
között a jó illatok közé számitja, más viszonyok
között pedig utálja. A szagok benyomásának szé-
péazeti hatását nagy mértékben a szokás és testi
állapotok határozzák és változtatják meg. Ezeren
meg ezeren vannak, kik a gyökönke vagy baldrián
(valeriána) szagát ki nem állhatják, mások meg
a jó illatok közé számitják. Az egyiket az avas
sajt vagy fokhagyma szaga vonzza, a másikat
visszataszítja. Még a legundoritóbb szagoknak is
vannak kedvelői; igy például akadnak oly méh-
kóros nők, kik az elégetett haj szagát kellemes
Illatnak tartják, a lappoknak nem is izlik a fagy-
gyu, ha beható avas szaga nem árad orrukba. Mi
ugyancsak szabadságot veszünk magunknak a
lappokat ezen izlésökért megszólni, vagy őket
ezen vélelmezett visszás ízl«sirányukért az álla-
tokig degradálni, azonban nem több joggal, mint
ha ők minket becemérelnek, hogy a pézsmát a jó
"illatok közé számítjuk. Valószinüleg az eszkimók-
nak az európai palotahölgy illatlégköre ép oly
undorítónak tetszik, mint nekünk a halzsirszag,
mely körülöttük elterjed; és se nekik nincs joguk,
se nekünk, hogy ítéletünket jogosabbnak tartsuk.
Már régen kimondott igazság: de gustibus non
est disputandum; egyiknek a pap tetszik, másik-
nak a papné.

Hogy ugyanazon személynél is mennyire
változik az itélet ugyanazon 3zag felett bizonyitja
azon ismeretes tény, hogy ugyanazon étel szaga,
mely éhes állapotunkban nagyon kellemesnek
tetszik és étkezésre ösztönöz, jóllakás után elle-
nünkre van, annyira, hogy a legerősebb akarat
sem képes minket tovább evésre birni. E szerint
tehát a gyomor és a vér megtöltése annyira át-
hangolja lelkünket, hogy egészen ellentétesen
müködik a szagok benyomására. Végre még meg
kell említenünk, hogy ítéletünk gyakran a szag
benyomásának mélysége szerint változik. Igy
például a legtöbb embernek a gyenge szegfűillat
kellemes, az erős pedig kellemetlen. Mindezekből
látjuk, hogy a szaglás aesthetikájában nem állít-
hatunk fel határozott elveket, melyek a kellemes
szagokat a kellemetlenektől vagyis az illatot a
bűztől elválasztanák. Hogy ennélfogva hamis
azon kitétel, midőn valamely szagérzést magában
véve kellemesnek vagy kellemetlennek nevezünk
a mondottakból önként következik.

A szaglásszervet sokan a belehelés őrének
tekintik, mivel az a belehelt levegő minősége
felől felvilágosit minket, és int, hogy az ártalmai
gáznemeket, melyeket bizonyos szag jellemez,
kerüljük. Azonban az őr hivatalát nem kell félre-
értenünk és annak fontosságát nem kell tulbe-
csülnünk. Ugyanis oly ártalmas be nem lehelhető
gáznemek vannak, melyek jelenlétét szaglásunk-
kal észre nem veszszük; ezek belehelése ellen tehát
orrunk nem figyelmeztet. Továbbá meg kell gon-
dolnunk, hogy valamely gáznem ártalmasságát
vagy ártalmatlaneágát magából a szagérzés mi-
nőségéből n~m mindig vagyunk képesek megis-
merni. Ha ítéletünket a szagbenyomás minősé-
gére alapitanók és pedig olyformán, hogy minden
kellemesnek tetsző szagot ártalmatlannak és
hasznosnak, ellenben minden kellemetlent ártal-
masnak tartanánk, ugy nagyon veszedelmes csa-
lódásoknak tennők ki magunkat, és például
kéksav, ezen legveszedelmesebb méreg kellem
illatát e<rész gondtalanul szivnók fce. " Temes

B. L.

Kazinczy Ferencz emlékei.
A nagyok — habár csak egy nemzet s néma

világtörténelem nagyjai is azok — méltán megér-
demlik, hogy minden legkisebb reájuk vonatkozó
emlék hiven megőriztessék éi feantartassék az
utód által. Kazinczy Ferencz egyike nemzetünk
nagyjainak, mit már a neve mellett — hogy ugy
mondjam - stereotyp-é vált „nagy nyeUrefor
mator" epitheton is bizonyit, de ezt tudja is min-
denki, legalább 1859, vagyis százados emlékün-
nepe óta. Nem is akarom ez alkalommal multját,
érdemeit előszámlálni, sőt még csak érinteni î ,
csupán nehány reá vonatkozó emlék feliratát kö-
zölni, mik gyarló tudomásomra mtndezideig nyíl
vánosságra nem jutottak.

Ezek egyike Bossányi Ferencz síremléke, ő
volt az, kinek érsemlyényi házánál született B

yermekeskedett Kazinczy, ennélfogva méltó
figyelmünk felhívására. A kisded fejfa a követ-
kező felírást mutatja:

Néhai
Bossányi
Bossányi

Ferencz urnak
hamvai,

itten nyugosznak
szül. 1703.

meghalt 1786
Jún. 12.

A másik Bossányi Ferencz nejének sirját
elöli s irata igy hangzik:

Néhai öz. Boeányi
Ferenczné Kóji Ko-

máromi Juliána
ass ony tetemei
itt nyugosznak

szül. 1717 mai. 13 —
meghalt Febr.

1. 1798.
Végre ezek mellett van Kazinczynk édes-

anyjának szintén csak faemléke im ezen felirattal:
Néhai öz. Ka-

zinczy Józsefné
Bosányi Su-

sánna asszony
hamvai

szül. 1740.
Maj. 18. meghalt

Nov. 14. 1812.
E három egyszerü kis maradványra véletle-

nül bukkantam a mult év nyarán s akkor vettem
betühív mását is az epitaphiumoknak.

Közel a ref. templomhoz — hol ezek is van-
nak — áll egy kicsi, rácscsal körülvett emlékosz-
lop kőből, mi, azt hiszem, már ismertebb, de tud-*
tómra még felirata ennek sem volt sehol közzé-
téve. Magyarázatot nem igényel, miután elmond
mindent a felirat ilyeténképen :

KAZINCZY FERENCZ
SZÜLETÉSE HELYÉIT,
SZÁZADOS EMLÉKÜL,

A hazafiui kegyelet.
•MDCCCLIX. .

Közn: lidczkevt.

E g y T e l e g .
** (Egy osztrák tengeri-hajó égése.) A ,.No-

vara" nevü osztrák fregatt május 3-ikán majd-
nem a lángok martaléka lett. A hajó égése annál
nagyobb figyelmet gerjesztett, mert az a hir ter-
jedt el, hogy a hajót a rajta dolgozott s megvesz-
tegetett velenczei munkások gyujtották meg A
hajó égéséről Polából a következőket irják: Kö-
rülbelül déli 12% óra voit, midőn május 3-ikán
városunkban egyszerre azon hir terjedt el, hogy
a „Novara" ég. A pompás hajó a dockokat még
csak négy napja, hogy elhagyta, uj szépségben
és tengeri képességben díszelegve. Legelőször a
hajó nyulánk alsó árboczai gyu'adtak meg, mi
roppant füst-fellegeket idésett elő. Gyorsan any-
nyira szaporodtak e borzasztó jelek, hogy a hajó
belülről kifelé lángba borult. Az emberek fárad-
hatlan kitartással küzdöttek a rettentő elem ellen.

Bourguignon báró altengernagy személyesen
vezette az égő hajó fedélzetén a mentési munká-
latokat föláldozó erélylyel; emelkedett példájá-
nak köszönhetni, hogy a hajó legénysége oly
rendkivüli odaadással és egyszersmind higgadt
nyugalommal és hidegvérüséggel dolgozott, me-
lyet°8emmivel sem lehet összehasonlítani. Egy
perczig ugy látszott, mintha a hajó menthetlenül
elveszne. Folytonosan megujuló erővel haladt
tovább a tüz; a hőség, mely körülötte elterjedt,
a bárkákat, melyeken a vizi-jmskák voltak, egy
időre visszavonulni kényszeritette; a fdsttömegek
pedig mindig sihübbek lettek, — ugy, hogy már
el lőn határozva a hajó elsülyedése, hogy igy
legalább a rajta levő anyagot megmentsék. De a
hajó ereje és jellessége e kísérletnek is gítlólag
állt utjában. Az ágyuk, melyek a hajó bordái
ellen elsüttettek, nem birtak akkora lőüreggel,
hogy annak falát kere?ztülÜ3sék: a kisérlettel fel
keíle tehát, hagyni. Végre 8% órára estve sikerült
a tüzet mégis elfojtani. A hajó szomoru marad-
ványa lett előbbi szépségének. Sulyos bünjelek
léteznek arra nézve, hogy a hajon levö velenczei
munkásokat el akarták csábítani. Hárman kozulok
leginkább látszanak terhelve lenni azon l

•Il

a hajó fölgyujtásáért külön 3 ftot
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Irodalom és művészet.
= (A „Jogtudományi Közlöny" cz imü'szak-

lapunk) mind az elméleti, mind a gyakorlati té-
ren fölötte tanulságos adalékokkal járul azon
tudomány műveléséhez, melyre a jelen codifica-
tionalis korszakban legtöbb oldalról van a figye-
lem irányozva. Mutatják ezt az emlitett szaklap
ápril havi (14—18.) számai is. A codificatióról a
szerkesztő és Suhajda János kir. helyt, tanácsos
értekeznek, ez utóbbi különösen a franczia, po-
rosz és osztrák polg. törvénykönyveket ismerteti.
Dr. Kőnek Sándor kir. egyetemi jogtanár a kö-
zelebb megjelent kánonjogtudorsági rendeletet
szakértői illetékességgel taglalja. Szilágyi Sán-
dor jeles történészünk az erdélyi 1743/4-ik évi
novelláris artikulusok keletkeztének történetét
folytatja, a szerkesztő pedig az 1843/4-ik évi ma-
gyar országgyülés működésének ismertetését
kezdi meg. A „tárgyalási terem" czimü rovat
folyvást érdekes jogeseteket s törvényszéki dönt-
yényeket közöl, a jogirodalmi rovat pedig az
ujabb szakmunkákat ismerteti. A „Jogtudományi
Közlöny", havi füzetekben könyvárusi uton is
megszerezhető.

— („Székely néplap.") Maros-Vásárhely-
ről Orbán József és Székely Adam a nevezett
czim alatt egy szépirodalmi ea vegyes tartalmu
hetilapra hirdetnek előfizetést, örömmel üdvözöl-
jük a hazafiui vállalatot s magyarországi olva-
sóinknak is meleg figyelmébe ajánljuk. A pro-
grammhoz mellékelt levélben a szerkesztők többi
közt a következő fájdalmas tényeket emiitik:
„Nemzetünk történelme — ugymondanak— meg-

' tanított mindnyájunkat arra, hogy az Erdély
bérczei között élő, háromszáz ezerre számitható
székely népben ugy szellemi, mint anyagi hatal-
mas erő van, s ez erőket, ha kellett, mindig egy
férfias nép komoly szilárdságával áldozta a haza
oltárára. E népből veszik eredetöket az erdélyi
vármegyék falvaiban lakó magyar ajku népek is
nagyobb részint, kiknek száma, fájdalom! utóbbi
érek alatt naponkint apad, ugy, hogy a Mezősé-
gen közelebbről is 17 család tért át az oláh val-
lásra, és saját tudomásunk után elmondhatjuk,
miként különösen a tulnyomó számu oláhság közt
lakó magyarság napról napra fogy. Ezenkivül a
székely nép legerősebb része Csik- Gyergyóból és
Háromszékről a közelebbi pár év sanyarja és egy
bizonyos propaganda közreműködése miatt csak
1864-ben tizezer székely vándorolt ki Romániába,
kikből nagyon kevés tért vissza; a többi az ottani
földesurak által mint erős, munkaképes nép, a
földmivelők és munkások közé telepíttetvén, rö-
vid időn eredeti vallását elhagyva, nyelvét elfe-
ledve, tökéletes oláh leend. Ilyes indokok hoztak
bennünket azon gondolatra, hogy a Székelyföld
szivében jó lenne, egyelőre hetilap által hatni az
illetőkre, hogy később politikai lappá változhat-
ván, erős védbástyát emelhessünk az elfajzás és
nemzeti elgyengülés ellen." — A lap előfizetési ára
jún.—deczemberre 2 ft. 80 kr., jún.—augusztusra
1 ft. 20 kr. Az előfizetési péuzek Wittich József
könyvkereskedésébe küldendők M.-Vásárhelyre.

— (Volkmann Robert) jeles zeneköltőnket
ujabb kitüntetés érte. A Zenészeti világban elis-
mert hirnek örvendő drezdai „hangmüvész egylet'
(Tonkünstlerverein), nevezett művészünket tisz-
teletbeli tagjául választá, mint a kinevezési iratban
mondatik: „azon érdemeinek elismeréseül, melye-
ket Volkmann Róbert a jeles és jó kamarai zene
terén zeneszerzeményei által szerzett, mely utób-
biaknak a drezdai hangászegylet megalapitására
is nagy befolyásuk volt."

** (Intézkedés a Széchenyi-szobor ügyében.)
A Széchenyi-szoborpályázatról különösen hangzó
hirt hoz az „Uj Korszak." Ugyanis, mint irja, a
ezoborbizottmány albizottmánya a következő je-
lentést tette : A beküldött művek egyikét sem
lehet elfogadni ugy a mint van, s ezért az első
800 ftos dijat egyiknek sem lehet oda Ítélni, mert
ez némileg ugyanazonos volna elfogadásával a
kivitelre, következéskép csak két dijat kell ki-
adni ; a második 400 ftot Engelnek, a harmadik
200 ftot Izsónak. A 800 frttal pedig üz intézke-
dett, hogy azon megveszik b. Vaynak egy Széche-
nyit ábrázó fgyps-mellszobrát , azon művészek
számára használatul, kik jövőre pályáznak. Való-
ban meglepő eljárás, ba igaz.

** (As Eszterházy-képtár) az akadémia palo-
tájában, jún. l-töl fogva a délutáni órákban lesz
nyitva l-töl 5 óráig. Vasárnapokon azonban meg-
tartják az eddigi órákat, d. e. 10-től l-ig.
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Ipar, gazdaság, kereskedés.

•/ (Fegyverkivitelt tilalom.) A pénzügymi-
niszterium, közelebbről kibocsátotott rendeleté-
vel, a fegyverek, fegyver-alkatrészek, s lőszerek
kivitelét, az idegen olaszországi, sveiezi, német-
szövetségi határok és a tenger felé, megtiltotta.

f (A dohánynak jég elleni biztositása.) A
közönség érdekében az elsö magyar átalános biz-
tositó társaság, mint tudjuk, az olajnövények,
kalászos termények és hüvelyes vetemények jég-
biztositási dijainak leszállítását kezdeményezvén,
ez által azt eszközölte, hogy a jégdijak a többi
biztositó társaság által is leszállittattak. Az első
magyar átalános biztositó társaság ezt a biztositó
felek irányában annyival inkább tehetni vélte,
mert alapszabályszerü tartaléktőkéje már is majd-
nem teljesen ki van egészítve. E tekintet indítja
az első magyar átalános biztositó társaságot arra
is, hogy habár a dohánynak jég elleni biztositása
majd minden évben és általán véve veszteséggel
jártás habár e körülmény a koczkázatok ez egyik
legveszélyesbikénél a dijak fölemelését igazolná
sőt követelné : a dohány jégdijait ez évben se
emelje fel saját biztositó feleire nézve, kik, midőn

többi biztosításoknál dijalábbszállitásban ré-
szesültek, a dohányt a multévi díjjal biztosit-
hatják.

Eözintézetek, egyletek.
** (A magyar tudományos akadémia) meny-

nyiségtani és természettudományi osztályának
május 14-ikén tartott ülésében Lónyay Menyhért,
az uj alelnök elnökölt. Az értekezések sorában
első volt Szabó József 1. tagé : „A kiszáradt
Fertő tavában eddig tett nyomozásokról." A Fer-
tőtó feneke jelenleg részint jogi, részint nemzet-
gazdasági kérdések tárgya. A jogi kérdések el-
döntésére Sopron és Mosonmegye közös üléseket
tart, a tófenékbe eső birtokok határainak kitűzé-
sére. A nemzetgazdasági kérdések közül arra,
hogy lehet-e a tófeneket használni? értekező azt
mondja, hogy közepén mintegy 5 D mérföld épen
nem, — a tópart szélén talán egy D mfnyi tér-
ség használható lesz ; a középrész és part közti
tér oly iszaptalaj, mely talán széksótermelésre
alkalmassá válik kellő rendezés mellett. — Azon
kérdésre : megmarad-e a tómeder mostani vizte-
len állapotában ? értekező azt állitja, hogy a me-
dernek vizzel ujra megtelése lehetséges, a mi ki-
vánatos is volna. Már 1736-ban is kiszáradt a
Fertő annyira, hogy Ilmicznél átlábolható volt,
és a későbbi években mégis megtelt a meder viz-
zel. Ezen eset ismét bekövetkezhetik. A Fertő
nyugati vidékén hegyek vannak, melyek föld-
alatti utakon táplálhatják vizökkel a Fertőt, mi-
helyt ismét több nedves év következik egymás-
után. Hogy földalatti titkos vízvezetékek létez-
nek, erre vannak hazánkban is példák. Igy a
Maros vidékén vannak kutak, melyeknek vize a
Maroséval együtt emelkedik vagy apad , mig
ugyanazon környéken más kutak vize változatlan
magasságban marad. Egykor tehát a Fertő-tó
ismét megtelhetik vizzel, annál is inkább, mint-
hogy a mederbe a Vulka, Rákos és még két patak
szakad, melyek most ugyan a homokban vesztik
el vizöket, de nedvesebb evekben a medert meg ia
tölthetik. — Ezután Entz Ferencz lev. tag érteke-
zett : „a borok gallisatiójáról magyar szempontból
tekintve." A gallisatio a boroknak mesterséges
uton édesebbé és szeszesebbé tételét jelenti, mi a
könnyü franczia boroknál divatban van, do a ma-
gyar boroknál sikerrel már azért sem alkalmaz-
ható, mert nálunk a czukor drága, s igy költséges
voltánál fogva sem állja ki azokkal a kereskedés-
ben a versenyt, ezenkivül pedig a hamisitás által
a magyar bor még hitelét is elveszti. E tekintet-
ben tehát legjobb, ha megmaradunk a régi tiszta
kezelés mellett.

** (A pesti föreáltanoda) könyvtára, mint
Ney Ferencz igazgató jelenti, a mult tanév befe-
jezése óta 130 db. könyvvel szaporodott s igy je-
lenleg 931 darab könyvből áll. A Scitovszky-
alapitvány azonban azóta semmivel sem gyarapo-
dott, s alaptőkéje most is 2381 ft., mint a mult
évi julius végén volt.

= (Az orsz. magyar gazdasági egyesület)
rendes évi közgyülését f. évi junius 9-én d. e. 10
órakor, s ezt megelőzőleg az egyesület igazgató-
választmánya rendes havi ülését május hó 30-án
délutáni 5 órakor fogja megtartani a köztelken.
— Pest, 1866. május 14. Elnöki megbízásból:
Morócz István, egyesületi titkár.

Közlekedés.
a* (Az uj-petti lóvonaíu vasut sineit) a mult

szombaton kezdték lerakni a lipótvárosi templom-
nál. E ponttól kiindulva, két irányban, a szénatér
és a pesti indóház felé folytatják a munkálatokat.

•f (A lánczhid-térről a zugligetbe) a mult
vasárnap óta omnibuszok járnak 25 kr. vitelbér
mellett.

/ (Gőzhajózás a Tiszán.) Május 10-dikétől
kezdve a Tiszán, Tokaj, Csap és Vásáros-Námény
között, „Marie" nevü gőzös nyitotta meg a köz-
lekedést.

** (Uj távirda-állomások.) Bustyaházán Már-
maros-Sziget mellett, valamint Balaton-Füredea
a nyári idény tartamára, nappali szolgálattal cs.
k. távirda-állomások nyitattak.

Balesetek, elemi esapások.
— (Agyonlövés.) Ápr. 27-én a simontornyai

erdőben egy alerdész, egy némedi lakos, szabad-
ságos katonát faorzáson kapván, megadásra szó-
litá fel, ki azonban magát nem hogy megadta
volna, sőt fejszével az erdésznek rohant. Erre az
erdész a fatolvajt rögtön keresztüllőtte, s magát
azonnal fel is jelentette. Az erdész vizsgálati fog-
ságban van.

— (Agyonvagdalás.) Május 4-ére virradóra
Szilas-Balháson egy ittas fináncz egy pálfai gya-
logos embert éjjel az utczán megtámadott s kard-
jával nyakát, fejét ugy összevagdalta, hogy egy
órai szenvedés után meghalt. A holtnál egy csomó
dohány volt, de semmiféle védő fegyver nem ta-
láltatott. A fináncz vizsgálati fogságban van.

Mi ujság?
** (Legfelsőbb segély.) Csikszék Kászon-Al-

tiz községében ápr. 22-dikén tüzvész ütvén ki, a
község inség8ujtotta lakosainak felsegélyezésére
Ö Felsége 2000 ftot méltóztatott adományozni,
mely összeg az illető károsultak között már ki ia
osztatott.

** (Stratimirovics tábornok), a ki jelenleg a
képviselőház tagja, fölajánld szolgálatait a kor-
mánynak, s hihetőleg egy szerb önkéntes csapatot
fogna vezényelni.

** (Ajándék az erdélyi muzeum számára.) Az
erdélyi nemz. muzeum Miksa Györgytöl^égy ér-
dekes kardot kapott. E kard a forradalom alatt
egy magyar őrnagyné volt, ki a segesvári csatá-
ban négy muszka dsidást vágott le vele, az ötö-
diket pedig ugy megsebesité, hogy az a kórházban
meghalt. Az őrnagya kardot Ammon nevü kór-
ház-igazgatónak ajándékozta, ettől pedig Miksa
György ur birtokába került, ki most a muzeum-
nak adá.

** (Balul sikerült tréfa.) Egy pár embernek
az a goromba tréfa ötlött eszébe, hogy álarczo-
san fegyveresen többekhez bementek és krétával
e szavakat irták az illető meglepettek asztalára:
„100 forint és egy marok pénz"; de felismerték,
elfogták, és Pestmegye börtönébe bekísérték
őket. A tény rabláei kísérletnek és rögtönbirósá-
ginak tűnvén fel, midőn az illetők hihallgattat-
tak, kiderült, hogy vádlottak fegyverei fából
voltak, miden vaskészlet nélkül, a pisztolyok, fo-
kos stb. szintén, és hogy eljárásuk nem rablási
kisérlet, hanem csak tréfa volt. Pestmegye tör-
vényszéke e tényt se rögtönbiróság alá tartozó-
nak, se rablási kísérletnek nem vette; de tekin-
tettel, hogy e tréfa következtében egy meglepett
családból egy kis négyéves gyermek ijedségből
meghalt: az illetőket közbiztonság elleni kihágás-
ban találta bűnösöknek, és 3 —3 havi fogságra
itélte el.

** (Kisorsolt olajfestmények.) A magyaror-
szági műegylet kép-kisorsolása május 17-én ment
végbe. Ezuttal följegyezzük a főnyerőket. 1. Az
első nyereményt, Molnár József „Szent család"
czimü s 380 ft. értékü képét, melyet 0 Felsége
ajándékozott az egyletnek, a kihuzott 228. szám-
mal nyerte Matolay Gyula Pesten. 2. Ligeti An-
taltól „Capri sziget öble" 180 ft. értékben, a4023.
számmal Felber Jánosnak jutott Pesten. 3. Haan
Antal „Opheliáját" (180 ft.) nyerte a 4216. sz.
Técsi Sándor Pesten. 4. Weber Henriktől „Falusi
jelenet" (140 ft.) 1802. sz. Romlaky Gusztáv Pes-
ten. 5. Niedman A. „Az anyának nyujtandó
bokréta" (100 ft.) 2537. sz. Szombaty Samu Mis-
kolczon. A többi nyerőket is a legközelebbi
alkalommal közöljük.
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— (Miskolczi hirek). Ápr. 29-én az „iparse-
gélyzőegylet" alakuló összejövetelét tartotta,
választmányát kiegészitette s alapszabályait meg-
erősítés végett felsőbb helyre terjesztette. — A
tiszán inneni helv. hitv. egyházkerület ápr. 30-i
közgyülésében a kerületbeli összes egyházi épü-
letek biztositását elhatározta s az ajánlatok közül
a legelőnyösb föltételeket nyujtó „Pesti biztositó
intézet" ajánlatát fogadta el. — A megyei tör-
vényszéknél egy csabai izraelita, kétnejüség miatt
itéltetett el. Épen egy harmadik nővel szándéko-
zott egybekelni, a miért boszuvágyból az elha-
gyott második nő adta fel. — Az adásvevési
forgalomban itt is eltünt minden aprópénz. A ga-
bonanemüek ára nagyon emelkedett, a mit egyéb
okok mellett az átalános esőhiánynak s a jó ara-
tás iránti remények csökkenésének is lehet tulaj-
donitani. — A mult vasárnap szólalt meg a re-
formátusok uj tornyában először a Bató István
ur által ajándékozott 55 mázsás harang.

*• (Talált ezüstpénzek.) Szolnokmegyében
Zepodon, egy földmivelő, midőn földjét munkálta,
egy nagy fazékra bukkant, mely telve volt ezüst-
pénzekkel, 1563 év 1621-ből.Epénzeknagyságra
a mi ezüst hatosainkhoz hasonlók. Szép lelemény
a mai agiós világban.

** (Névmagyaritás.) Duba János épületi fel-
ügyelő Selmeczen, vezetéknevét felsőbb engedély
mellett „Tölgyi"-re változtatta.

** (Halálozás.) Décsey László, a ki Közép-
szolnokmegyében három országgyűlésre volt már
képviselővé megválasztva, ápril 29-dikén Micskén
meghalt. 1814-ben született Érkőrösön saz 1832-
iki pozsonyi országgyülésen mint országgyülési
irnok volt Kölcsey oldalánál. A forradalom után
javai elkoboztattak s ő maga halálra volt itélve,
de midőn hosszu bujdoklás után fölfedezték, ha-
lálbüntetését 6 évi sulyos börtönnel cserélték föl.
Tagja volt az 1861-diki hongyülésnek.

** (Halálozás.) Ferenczy Lajos ügyvéd, a
nagykállói kaszinó elnöke s a szabolcsmegyei ta-
karékpénztár igazgatója, f. hó 5-ikén Nagy-Kál-
lóban meghalt 54 éves korában. Minden időben
tántorithatlan hü hazafi, s a vezetése alatt álló
egyletek ügyeinek fáradhatatlan munkás előmoz-
dítója volt.

** (Halálozás). A hazai művészetet érzékeny
Csapás érte: jeles festesz hazánkfia, Véber Henrik,
ki történeti képeivel 8 *műlapjaival nálunk ugy
mint külföldön dicséretet vivott ki, hosszabb szen-
vedés után folyó hó 14-kén életkora 48-ik évében
Meghalt. Az ép oly tehetséges mint tevékeny mű-
részt e hó 16-kán adták át az örök nyugalomnak.

— (Adakozás.) ínséggel küzdő bukovinai
gy testvéreink fölsegélésére a Vasára. Ujság

szerkesztőségéhez beküldetett:
XIV. közlés: Miskolczról a takarékpénztár

igazgatósága Szücs Miklós titkár által 50 ft. —
Miskolczról Tóth László, Jóny Tivadar és Feren-
czy Lajos 4 ft. — Márm. Viskről a ref. gyülekezet
tagjai Géressi László lelkész által 18 ft. 30 kr.
— Gesztről többen, nagyobbrészt földmivelők,
Győrffi István ur. ispán által 16 ft. 47 kr. — M.-
SzigetrŐl az „Erzsébet" kisdedóvoda apró növen-
dékei Homolay János óvodai vezető álial 8 ft. —
Sz.-Fehérvárról N. N. 2 ft. — F.-Csegéről Re-
vitzky Tamás és gyermekei, 8 Entzen Georgina
kisasszony (a r. kath. szükölködők számára) 9 ft.
~- A modori postáról (a r. kath. számára) Cz. J.
á ft. — Ó-Budáról a gőzhajókovácsok osztályából
Worváth János és Bányai Mihály által ujolag
o ft. 45 kr. — Pestről Özv. Szűcs Lajosné assz.
ujolag ( a „Fővárosi Lapok" utján) 10 ft.

összesen 127 ft. 22 kr.
Az eddigil.—XIILközlésekkel együtt begyült

összesen 1217 ft. 5 kr., 2 db. cs. arany, 3 db. két-
pftos tallér, 2 db. egyftos és 4 db. ezüst huszas.

(Az egyes adakozók: Geszten: Győrffi István 1 ft.,
egy valaki 5 ft., valaki 1 ft., Lentvorszky János, kovács
5u kr., Vernyik Mihály, kerékgyártó 40 kr., Bagosi Mihály
60 kr., Makay Mihály 50 kr., Kovács Mihály 20 kr. Tár-
nok Ferencz 40 kr., Bónis József, zsidó 1 ft., Árgyilán
Miklós, óhitü 20 kr., Kis Ferencz, pintér 80 kr., ijf. Biró
Sándor 32 kr., B. Biró Mihály 20 kr., Beniamm Farkas,
izraelita 25., Tót Mihály, urad. kulcsár 40 kr., Rétay ; ki
a postabér viselését is magára válalta 1 ft., Frdélyi Ferencz
10 kr., Szilágyi Ferencz 10 kr., Váczi Ferencz l(j kr.,
Szabó Ferencz 10 kr., Tárnok István 60 kr., Sz. Gőz Já-
nos 10 kr., ifj Győri Mihály 10 kr., Lovász Ferencz 10 kr.,
Borsós János lu kr.,1 Balog Mihály 10 kr., valaki 1 ft.,
valaki 20 kr., Biró János 20 kr., összesen 16 ft. 47 kr. —
M.-Szigeten: Móricz Jolán 40 kr., Sándor 20 kr., és István
40 kr., Reviczky Emma 10 kr., Veréczy Lajos 15 kr., Ko-
vásy Lajos 10 kr., Breznay Lajos és Irén 20 kr., Asbóth
Géza 10 kr,, Kardos Lásaló 10 kr., Todorovics Anti 20 kr.,
Todorovics Mihály 15 kr., Ember Elek 15 kr., Medveczki
Jóska 20 kr., Altmann Feri 20 kr. Szép Géza és Dezső 20
kr., Vischán Elek 40 kr., Kendrey Gyula, Ida és János
30 kr., Szőllősy Feri és Erzsi 1 ft., Pál Emánuel 20 kr.,
Marossán Erzsi 20 kr., Hollósy Erzsi 50 kr., Bujdosó
Zsuzsi 10 kr., Girsik Kornél 20 kr., Zankó Milka 10 kr.,
Szőllősy László 20 kr., Borsodi Juliska 10 kr., Gross
Milka és Erzsi 30 kr., Kékedi Erzsi 20 kr., Eiben György
15 kr., Fehér Erzsi 10 kr., Fogolyán Nina 20 kr., Kraez
Róza 20 kr., Dobay Erzsi 20 kr., Tóth Irma e's Sándor 10
kr., Stamberger Kálmán 10 kr., Daróczy Ilka 10 kr., Ko-
vásy Imre 20 kr., Homolay Gábor, Lajos, Jani és Endre
60 kr., összesen 8 ft. — Ó-Budán: Ko'leda János 60 kr.,
Horváth János 50 kr., Galambos József 40 kr., Zonbor
Károly 80 kr., Bányai Mihály 30 kr., Losonczy Károly 30
kr., Sárits Lajos 30 kr., Deme Gyul* 20 kr., Horváth Mi-
hály 25 kr , Kovács Bálint 20 kr., Ochs Ferencz 20 kr.,
Rabik Lajos 20 kr., Opitz Vilmos 20 kr., Szekeres János
20 kr., Harnasz Mihály 20 kr., Heidinger Ferencz 20 kr.,
Kiss György 20 kr., Czigler Jakab 20 kr., Wollmuth An-
tal 20 kr., Galambos József ifiabb 20 kr., Gally Mihály 20
kr., Hasznos Ignácz 20 kr., Bakk Gábor 10 kr., Schumann
Nándor 10 kr., Bacsinszky Kajetán 10 kr., Gált Márton
Wallner János 10 kr., Sepsi József 10 kr., Bellák Józset
10 kr., Magyar József 10 kr.

utána más valaki irhatta oda. Elég az, hogy most is az
övének tartják. Elégedjünk meg ezzel.

8245. Miskolci, ü. A két arczkép magán gyűjtemé-
nyünkbe jó lesz. A mi azt az „ajánlatot'' illeti, szivesen
megteszünk mindent, csak kellő alkalmat találjunk rá. Ezt
keressük most, sőt kérjük annak kieszközlésér,.

8246. Csurgó. E. J. A hazafiui érzés, mely a műveket
átlengi, tiszteletreméltó. De az még nem elég. Nagyobb
irói gyakorlottság kivántatik még, hogy kellemes olvas-
mány legyen belőlök. Idővel majd talán meglesz ez is.

8247. Vas Borona urat kérjük, hogy némi közlendők
miatt, velünk lakását tudatni sziveskedjék.

8248 Lnbló. Sch. K. Kérjük az illetőnek tudtul
adatni, mikép igen sajnáljuk, hogy érdékes tárgyu közle-
ményei a nyelv igen hiányos kezelése miatt nem használ-
hatók. Szorgalmas gyakorlat elöbb utóbb gyözni fog az
akadályokon.

8249. Az oroszlán. Már másodízben nyitott be hoz-
zánk. Nem tudjuk, mi tévők legyünk vele. Nem értjük.
Azt pedig nem hihetjük, hogy valaki kiadásra alkalmas-
nak találná ezen — szeliditetlen vadat.

8250. Deés. P. F. Az ujabb rajz; csak oly gyönge,
mint az előbbi. Itt minden helybeli rajzolóink ügyességére
lesz bizva.

8251. Jankovcza. S. A. és többen. A panaszos leve-
let az illető helyre fogjuk juttatni.

8252. Rohoncz. T. Zs. Ugy látszik, hogy Vas Borona
„naptár nélküli számításáéban a szökőévek tekintetbe vé-
tele nélkül történt a számitás. Közelebb visszatérünk e
tárgyra. Szolgáljon ez válaszul másoknak ia, kik e tárgy-
ban felszólaltak.

SAKKÜÁTÉK.
333-dik sz. f. — Willmers Rudolf-tói.

SiHét.

— (Adakozások.) A Vasárnapi Ujság szer-
kesztőségéhez mult héten beküldetett:

A bukaresti ref. templom fölépítésére: Marna.
Viskről a ref. gyülekezet tagjai Géressi László
lelkész által 8 ft. 20 kr. — Farkasdról Tóth János
esp. özvegye által gyüjtve 5 ft. 50 kr.

(Az egyes adakozók Farkasdon: Tóth-Bartók Julia
1 ft. — Deák Istvánné Ilyes Klára 40 kr. — Bogár József
20 kr. — Farkasdi ref. egyház 1 ft. — Közadakozás utján
bejött 2 ft. 30 kr. Czirók János s. lelkész 60 kr.)

Nemzeti szinház.
Péntek, máj. l l . Egy millió. Franczia vig-

játék 4 felv.
Szombat, máj. 12. „Az afrikai nö." Opera 5

felv. Zenéjét szerzé Meyerbeer.
Vasárnap, máj. 13. „Országgyülési szállás."

Vigj. 3 felv. Irta Vahot Imre.
Hétfő, máj. 14. „Az elkényeztetett férj."

Franczia vigjáték 1 felv. Ezt követte „A felolva-
són!}." Színmű 2 felv. Francziából ford. Cs. A
felvonások közti szünetek tánczegy vele egei vol-
tak betöltve.

Kedd, máj. 15. „Troubadour." Opera 4 felv.
Verditől. Mányik Ernesztina mint vendég szere-
pelt és nagy tetszést aratott.

Szerda, máj. 16. Először: „Benoiton család."
Vigj. 5 felv. Sardou után ford. Csepregi.

Csütörtök, máj. 17. „Bűvös vadász." Opera
3 felv.

Szerkesztői mondanivaló.
824S. Pest. Sz. A. Az „elbeszélést" a z i u e t ö vállalat

kiadójának átadtuk. Az eredmény iránt ott tessék tudako-
zódni. Részünkről más befolyást nem gyakorolhatunk

8244 Pápa. E. L. ön okoskodása helyesnek látszik,
hogy a mult számunkban közlött „epigramm"-ot Kölcsey
maga személyesen nem irhatta a debreczeni kollegium
egyik deákszobájának falára. De talán még is ő készité s

i i i •

a b e d e f g
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond

A 328-dik számu feladvány megfejtése.
(Szalay Sándortól. — Szerző megfejtése szerint.)

Világos. Sötét.
1. Va4—c6 . . . . . . . . p e 8_ c 6:
2. Fcl-d2 Fh4-el
3. Fd2-c3f Fel-c3:
4. b2—c3:tmat.

(E csinos feladványnál Fel—dSf első lépés is czélhoz
vezet, melyen a gö gyalognak f6-ra állításával könnyen
lehet segiteni.)

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
Harasztiban: Gr.Festetich Benno. —Pozsonyban: Csery

Gábor. — Debreczenben: Z.'I. és Z L. — T.-Abddon: Weisz
A. — Mitkolczon : Czenthe József. -— Eperjesen: Brósz
Károly. — Vizesréthen: Terray Pál. — Jász-Kiséren: Ga-
lambos István. — Sárospatakon: Farkas Bertalan és Czibe
István. — Pesten: Rakovszky-Vagyon Judit.

Rövid értesítés. A mult számunkban közlött 382. sz.
feladványra vonatkozólag meg kell jegyeznünk, hogy an-
nak megt'ejthetéséhez a g-vonalra, például g4-re még egy
sötét gyalog szükséges. A jeles szerzőnek e feladványa az
általunk közölt alakban jelent meg több feladvány-gyűjte-
ményben is, s hiányát későn vettük észre. Erre vonatkozó-
lag Veszprémből Fülöp József urtól is vettünk helyes
figyelmeztetést, melyért köszönetünket nyilvánítjuk.

Hónapi- és
hetinap

20
"•il

25

Vasár
Hétfő
Kedd
kzerd.
Csőt.

9R J r e n ' ; -
' " 1 Szomb.

Katholikus és
H

Protestáns
naptar

Május
G Pünkösdvas.
Pünkösdhétfő
Ilona
Dezső p. Kánt.f
Janka(Johana)
Orbán püsp. t
Nerei Fülöp +

G Píink.vas.
Punk.hétfő
Julia, Lenke
Dezsért
Janka Zsuzs.
Orbán
Béla

ETI-NAPTÁR.
Görög-orosz

naptár
Május (ó)

8 B 6 Ján. hitt.
9 Izaiás

10 Simeon
ll Motius vért.
12 Epiphan
13 Pacomius
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Izraeliták
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Siv. Ros.
ftPünk.l.a.
7 Punk. Z. ü.
8
9
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l l
12 36. Sab.
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ÍJ t
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59
60
fii
62
63
63
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9
7
4
2
0

57
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6
4
4
4
4
4
4
4

V-
18
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14
18
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12
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6

7
7
7
7
7
7
7
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38
39
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40
41
43

]
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211

délelőtt.
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SS

3

21
15
4

H ö I d
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10
l l
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1
2
3
4

49
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44
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t.

0
1
1
1
^
2

p.

KI
0

27-
53
18
45

TARTALOM.
Pauli-Markovics Ilka (arczkép),. — Szobám" legyéhez.

— A washingtoni kongresszus. — Ásványtermelés e's bá-
nyaipar (folyt.) — Állatok az ősvilágból (két képpel)- —
A nagy-győri ág. evangelikusok egyházi és iskolai épülete
(képpel). — Egy népmeséről. — Kiviteli kereskedésünk
e'rdekében. — A szaglás aesthetikai. — Kazinczy Ferencz
emlékei. — Egyveleg. - Tárház: Irodalom és müvészet.
— Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyleteK
— Közlekedés. — Balesetek, elemi csapások. -Mi ujság.'
— Adakozások. — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mon-
danivaló. — Sakkjáték. — Heti-nnptár.

Iii

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza 1. s*.)
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2 ft. - kr.
3 ft. 50 kr.

Rendkivüli elöfizetés
a legelterjedtebb magyar politikai lap,

a

Politikai Újdonságok
négy vagy hét hónapi folyamára.

Az elöfizetési feltételek e rendkivüli alkalommal
következök:

1. Csupán a Politikai Újdonságokra:
Mostantól, azaz: az előfizetés beküldése napjától kezdve

szeptember veséig (postán vagy Budapesten házhoz
küldve) . . . . . . . . .

Mostantól kezdve deczember végeig
Z. A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok

te»tvc;rlapok együtt:
Mostantól kezdve szeptember végeig . . . . 3 ft. 50 kr.

„ ,, deczember végeig . . . . (» ft. — kr.
A pénzek bérmentes küldése kéretik. — Miiidcu 10 példányra

egy tiszteletpéldány.
Pest, május 10-én 1866.

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

Elsö Rákos-Palotai

ÁSVÁNY-GYÓGYFORRÁS.
Az itteni orvos urak által szerzett tapasztalatok folytán, valamint

BALÁSSA J.
egyetemi tanár és udvari tanácsos ur,

nem különben H Ó Z 8 iVH J Ó Z S E F 1 főorvos ur által eazköilött kísérletek
alapján, az „elsö Rákos-Palotai gyógyforrás" következő betegségekben használtatott
a legjobb sikerrel, ugymint : 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 me'b idült lobjainál. 5. Táplálási
zavarokból származott vérhiánynál. 6. Görvélyes, angolkóros, sápkóros és aranyeres
bántalniaknál.

Ezen ásványviz főraktára létezik

Goldzieher és Prager-nél
Pesten, 3 korona-utcza 6. sz. a.

Ugyszinte kapható minden fűszeráruénál P t > s t e " _ 1617 (4-0)

MÁZ-ÜVEG

Gsftk -ws
TAKÁCSI JÁNOS-nál

(kis Iiid-ntczában)

rendkivüli jutányos áron!
kaphatók

35 krval bölcsöbeli gyermekingek,
1 frt 20
1 frt 40
1 Irt 50
1 frt 60
2 frt

N

er

gyermekingek, 2 éveseknek,
4 „
6
8-10 „

12-14,,
»>

3 frt 25
3 frt 50

5 frt 5 frt 50
1 frt 60
1 frt 90
2 frt 25
3 frt 50

4 és 5 frt —
1 frt 30
1 frt
2 frt AO

,,
férfi-vászon-ingek, középfinom,

„ „ finom,
,, „ egész finom,

férfi-gatyák, finom,
nöi-ingek, sima,

„ himzett-csikkal,
„ szegélylyel,
„ hímzett mellel,

női lábravalók,
1 selyem-zsebkendő,

á bkt 1 tuczt vászon zsebkendő,

rumburgi. hollandi és börvásznak, asztalnemük,
kávéabroszok, törülközők és zsebkendők.

Raktár: kis hidntczában a „vastaskó-
hoz" czimzett házban Pesten.

A harezterek földképei.
(50 kr. egy-egy földkép.)

Heckenast Gusztáv kiadásában Pesten (egyetem-uteza 4. sz.) a következő
megjelent földképek ajanltatnak megszerzésül azoknak, kik a gyanítható-

lagos harcz-szinhelyéröl szemlélő ismerethöz jutni akarnak.
Ausztriai birodalom.
Tirol- és Steierország és Illyria.
Cseh- és Morvaország 8 az ausztriai

Szilézia.

Van szerencséin az általam már régebben gyártott s ujabb időben jelentékenyen j
tökéletesbitett máz-fiveget (Wasserglas) a t. h á z t u l a j d o n o s , b i r t o k o s és gaz-
dász uraknak ezennel becses figyelműkbe ajánlani.

Ezen szer csaknem minden épületnél nélkülözhetlen : mert általa minden éghető !
anyagok, kemény- vagy p u h a f a - t á r g y a k , h á z t e t ő k , ugyszintén ezek geren- j
d á z a t j a i gyuladástól biztosan megóvatnak.

E szernek melléktulajdonai oly kitünőek és oly sokoldalú használatra alkalmasak,
hogy megkisértésére mindenkit méltán buzdíthat; mivel a inaz-iiveK a fent megnevezett
f a t á r g y a k a t , legyenek azok akár fold fölött, akár a föld alatti használatra szánva,
nemcsak a megéléstől mcuti mejj, hanem azonkivül a r o t h a d á s t ó l és a férgek;
káros e m é s z t é s é t ő l is megóvja; sőt terme ny padi ás o k és m a g t á r a k , me- j
lyeknek padozatjai és oldalai ezen folyadékkal bevonatnak, azon különös tulajdonságot!
nyerik, hogy az e helyeken letáiolt g a b n a n e m ü e k nemcsak a m a g f é r g e k t ő l men- !

tesitvék, hanem éveken keresztül a legbiztosabban is eltarthatok, anélkül, hogy e folya-
dék a magnemüekre legkisebb káros befolyást gyakorolna.

Baromistál lók, melyek e folyadékkal kellően bekenetnek, ellenállnak minden
hugyanyos kigőzölgésnek s azok farészéi a legjobb karban fognak maradni.

Továbbá a mázüveg kitünő szolgálatot tesz a házak kül- és bélfalai, kapu-
a l a t t i hely iségek, folyosók stb. kifestésére, s különösen imaházak, zárdák,
i s k o l á k , k a t o n a i l a k t a n y á k és k o r ó d á k kifestésére, miután minden kivánható
szinben előállítható, hirtelen szárad, minden szag nélküli, szép fénynyel biró szer, annyira,
hogy az olajfestésnek méltán eléje tehető, még pedig azért, mert szine változhatlan, le
nem pattog, sem lég, sem nedvesség befelyásainak kitéve nincs, vizzel mosható, tartós-
sága fölülmúl minden mázt és festéket, s az olaj-máznak alig felébe kerül.

Végre ezen szer kemény vagy puha fából készült gyalult butorok és fakészule-
tek fényezésére is nagy előnynyel használható.

M a g y a o r s z á g , Erdély és a Dunafej e dele maégekre nézve minden meg-
Vendelések fóügynökeim Arkftvy M. F. és társa urakhoz, Pest, váczi-utcza 1. .szám,
intézendők, mely czég iparkodni fog minden becses megrendeléseknek gyorsan és ponto-
san megfelelni. Tisztelettel Ifi (TU! Ilf

1669(1-6) W I A S U L A YVM
Cai olinenthal Prága mellett.

Európa földképe.
Lombardia és Velencze.
Olaszország és Dalmáczia.
(Német szövetség (Közép-Európa).
Poroszország és a hozzá kapcsolt tar-

tományok.
(Az egyes térképek magassága 11% hüvelyk, szélessége tá

Figyelmeztetjük a t. cz. közönséget, hogy ezek az egyedüli kimeritő kiálli-
tásu magyar nyelven! térképek.

Ára egy-egy térképnek 50 kr. Ha legalább 4 térkép ™ n d e l t f
egyszerre . a szállitás fagöngyön, bérmentve történik. — ^ A
beküldése bérmentve kéretik.

^ P

„ Hazai inüipar!
$0F Hazai inüipar! " ^ f
U T̂- Hazai míiipar! ~ ^ §

Valódi gyanta-szemcseszappan
Valódi gyanta-szemcseszappan
Valódi gyanta-szemcseszappan

(Harz-Kernseife)
egyedül s kizárólag valódi minőségben s a legjutányosb árért kapható

ROSENTHAL J. C.
Pest, Romback-ntcza 1. sz. a.

Továbbá ugyanott kapható : *
Fatfftj úgyertya 29 ltjával,
Kocsikenőcs §—10 ltjával,
Paraflinkenöcs-ládikák minden megkívántaid nagyságban,
Petroleum.
Égctnivaló'Olaj,
Keményítő, varga-pép, 1636(2-6)
(•yú-áruk, angol Boda.

Lótulajdonosok különös figyelmébe ajánltaük
az

OTTENREITER LIPÓT
CSÚZ-ELLENES ÍRJA

lovak számára.

(LINIMENTUM Al\TI-RHEUMATICUMHasználat elött. ^ J Ü l l ü H U t i i l 1 U ill / l i l M 1 ' lMHJ u iU/l i I V U ifi MÜ y «J ttj Használat után.
Ezen hathatós gyógyszer, mely lovaknál akár frisen támadott, akár idült rokkantságánál, vagyis azok lábainak csuzos-rheu-

zonyitvanyob által, hanem a pesti m. k. ailatgyógyintézet által megvizsgáltatott s valóban gyógyerejflnek tapasztaltatott
s hivatalos bizonyitvány által megerősittetett. — Miután ezen ir alkalmazásánál gyors és jó hatása mellett, sem a szőr szinének
változásától, vagy annak kihullásától tartani nem kell, és több évig is xnegtartja gyógyerejét, azért is ezen ir nemcsak Magyarhonban,
hanem az ausztriai birodalmon tul is a legkedvezőbben fogadtatott e's jó hatáia miatt elismerésben részesült.

Ezen ir kapható, alulirt czimeru alatt, nevemmel ellátott pecsétnyomóval lepecsételt kőkorsókban a használati utasítással
•együtt. Ára egy kis korsónak 2 ft 60 kr., nagynak 4 ft 50 kr., az elmálházás minden egyes korsótól 30 kr. Megrendelések ĉ ak az ir
•s elmálházási értéknek posta-dijmentes megküldésével azonnal pontosan teljesittetnek. Belföldi r a k t á r a k b a n a kis korsó 3 ft.,
•a nagy ő ft., Külföldön az ottani lapok hirdetése szerint.

OTTEIVUEITER 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. 1657(3-3)

LISZKAY FERENCZ
PEZSGŐ-BORKÖVE,

E pezsgő-borkőnek számtalanok ál-
tal való használata s azon sikeres jó
eredmény, melyről mindenki tanuskod-
hatik, ki csak ez egyszerü pezsgő-po-
rokat igénybe vevő inditott a-ra, hogy
a nagy közönségnek tudomására jut-
tassam, ama buzgó óhajtással, hogy
mindazon szenvedő embertársaimon se-
githessek általa, kik akár az aranyér
kellemetlen bántalmaitól gyötörteinek,
akár gyomorgyengeségben, avagy gya-
kori csömörben , sárgaságban, tartós
fejfájásban, sérvésben, s mindazon ba-
josban szenvednek, melyek a gyomor
defektusai által idéztetnek elő.

E pezsgő-borkő kiemelendő előnye
az, a mi az ugynevezett finnyás-bete-
gekre igen kedvező : hogy a szeidlicii
pezsgőknél nagy mértékben kelle-
metesb izíiek. könnyebben bevehetök
és sikeresebb hatásuak! — mely ál-
lításról egyébiránt tanúskodjanak a
maga idejében mindazok, kik haszná-
landják.

gpKF* Kaphatók egyedül B.-Újváro-
son, Debreczen mellett, a „sz. három-
sághos" czimzett gyógyszertárban.

6 adagos csomag ára 50 k r , —
Vi adagos csomag 1 ft. használati
utasítással.

Különösen kiemelendő a migrSn el-
leni nagyszerü hatása!!! 1587 (8-8)

LISZKAY F., gyógyszerész.

Haszonbérlet.
Békésmegyében, a gyomai vasuti állomás-

tól két mérföld távolságra fekvő s gróf
Mittrowsky Vladimir ur tulajdonához tar-
tozó Nagy-Kondorosi pusztán 2976'/i! hold
(1100 O öllel számitva) I. oszt. szántóföld,
7, esetleg 8 különböző kiterjedésü kisebb
részletben f. 1866. év május hó 28-án dél-
előtti órákban Szarvason a földbirtokos ur
lakházánál tartandó nyilvános árverés utján
f. évi Sz. Mihály-p.aptól kezdve 12 évre ha-
szonbérbe fog adatni. —Vállalkozni kivánok
a hajzonbéri feltételek iránt a fentisztelt
földbirtokos ur jószágigazgatója, Tassy
Zsigmond urnál (Szarvason) bővebb ér-
tesülést szerezhetnek.

Kelt Szarvason, 1866. május 3-án.
. SIPOS SÁNDOR, ügyvéd,

mint gróf Mittrowsky Vladimir ur megha-
talmazottja. 1650 (8—8)

Kocsikenöcs
földi,

Gépolaj (Olivenöíil),
amerikai és belföldi,

p j legfinomabb, és

Tíilanglais-keményitő
a legjutányosb gyári áron kapható

Lővy Hermann és tár-
sánál 1637(3-4)

Pest, váczi-ut 8. szám alatt.

^agylgmándl szénsavas keserviz-forrássó
és abból készült

PEZSGŐ-POROK
(magyar Seidlitz-porok).

A nagy-igmándi szénsavas-keserviz, mely oldó s kiüritő í
részeinek dusságát, azok hatását mérséklő és emészthetőségét előmoz-
ditó szénsav tartalma által koronázza, méltán a leghiresebb s legelterjedtebb külföldi
keservizeket helyettesiti, s azok behozatalát hazánkba feleslegessé teszi. — E viznek s
az abból készitett sónak átalában beismert jótékony hatása, ugy azon elterjedés, melynek
azok már eddig örvendenek, ösztönöztek engem, miszerint ezen gyógyhatásu szereknek
közönséges használatát minélinkább elősegitsem. — E törekvésemet azáltal hiszem elér-
hetni,hogy én a nevezett sóból pezsgő-porokat is készítek, melyek a gyógyforrás alkat-
részeit magukban tartalmazzák, és hatásukra nézve a világszerte ismert Seidlitz-porokkal
egyenlők.

Egy 25 hárommeszelyes üveget tartalmazó idei töltésű ládaviz, gyógyjavalattal
ellátva 6 ft. 25 kr. — Egy skatula (12 pár) pezsgő-por használati utasítással 1 ft. 20 kr.
— Egy font forrás-só, mely a karlsbadi sót nélkűlőzhetövé (eszi, '/,, % és 1 fontos
faszelenczében 2 ft. 50 kr készpénzfizetés va^y utánvétel mellett.

Ismételadóknak jutányosabb ár szabatik.

Megrendelhetni Hév-Komaromban alulírottnál, továbbá:

kerek: Kellner Ede gysz., — N.-Igmánd:
Pachl Sándor,— N.-Lakon: Lenhard Jakab
gysz..— M.-Szombat: Stanzl Henrik gysz.,
Kagy-Tapolcsán: De Grach Ferencz gysz.,
Nyíregyházán: Barcsay Károiy gyógysz.,
— NL- Váradon: Bakács József, — Po-
zsony : Pisztory Bódog gyógysz., Lábán Ká-
roly,—Pécsen: Kisági,és Simon, —Pápán:
Tscheppen Eduárd, — PESTEN : Jezovics
Mihály gysz., Sztupa György, Kochmeister
Frigyes, VághyLajos, Édeskuthy L , Tunner
János, Prüekler Ignácz, Mórán János, Lu-
kovits József, Morgenstern Isidor, Czeripp
Károiy, Gyarmathy G., Ebeníuhrer V., —
Pétervárad: Lang Mátyás, — Hzesaow
(Galiczia) : Schaitter J. és társa, — So-
morja: Adler József gyógysz., — Szabad-
kan : Hoffbauer Iga. és fia gyógysz., —
Szikszón: Aichraan József gyógysz., —
Sárköz-Újlak: Balázsy György gyógysz.,
S-Alja-Ujhely: Teich Zsigmond, — Si.-
Fehérvár : Say Rezső gyógysz., Vimmer
Adolf gysz., — Szeghalom: Kiss Ferencz
gysz.,— Szolnok: HoránszkyIstv. gyógysz.,
— Szerdahely : Ehrenreiter, — Tabon :
Krebs Vilmos gyógysz., — Tatában: Szett
Antal gyógysz., Nirtitt Ferencz gyógysz.,—
Temesvár: BabusnikÁgost, — Vácz: Bo-
dendorfer József, Versetz : Blum József, —
Zólyom : Thomka Lajos gyógysz.

Aradon: Habereger G., Vélsz. — Baján:
Deutsch Móricz, — Bonyhá-don: Kramo-
lini József gysz. — B.-Diószegen: Kovács
József gyógysz., —Bécsben: Rock Gusz-
táv ásványvizek főraktárában „zum grauen
Igei", Wildpretmarkt Nr. 6, — Csákvár:
Lukács Gyula gyógysz.. — (Jsuzon: Jezo-
vics Sándor gyógysz., — Csornán: Klebel
Nándor,— Debreczen: Geréby és Hannig,
— Eger: Veszelyi János gyógysz., — Esz-
tergom: Brenner J., — Einczinger János,
Eszéken: Eissner és Schwarz, — B.-Füred:
Ellér Gyula gysz., — Gyöngyös: Pásztory
Lajos gyógysz., — Győr: Kautz Ignácz
gyógysz., Lenner Ferencz, Micheller Antal,
Prettenhoffer, — Jolsván: Maleter Albert
Styógysz., — Kassán: Novelly Sándor, —
Kecskeméten: Mády J., Papp Mihály,-
Kis-Czell : Miszory Ferenc gyógysz., —
Kis-Várda: Balkányi Farkas, — Kolozs-
vártt (Erdély): Wolf János gysz., Engel!
József gyógysz., — Léván : Boleman Edej
gyógysz., - Mezd-Berény: Nárczisz János j
gyógysz., — Mooron: Netter Ignácz, Ganzl
Fülöp,A. Haan, —Miskolczon: Dr. Szabój
Gyula gysz., — Csáthy Szabó István gysz., i
— Mohács: Deutsch Sándor, Bodendorferl
József, — Mosony : Tróján József gysz., — j
M.-Övár: Sziklay Antal gyógysz., — N.-|
Bányán: Papp Simon gyógysz., — N.-Becs- j

1661 (1—12)
Schniidthauer Antal,

gyógyszerész a „Megváltóhoz" Komáromban.

s jó varrása kész fehérnemüeket,
valamint mindenféle vásznakat a bel- s külföld legelső gyáraiból

tisztelettel ajánl

HÜGMAYEK ÉS MICHAILOVICS

RÜWBURGI VÁSZON-RAKTÁRA
„A PRÓFÉTÁHOZ",

Pesten, városháztér. 1670 (1-12)

Legujabb találmány!

Varázs-fényképek.
Meglepő és érdekes mulatság.

1 kettős boriték 6 kép tartalommal 60 kr.
Nagyitóüvegek (Mikroskope) . . 6 ft.
Nagyobbszerű mikroskő-pok 10 ft. és feljebb.
Legujabb szerkezetű vámsuiy-levélmórle-

gek 1 ft.
Magnesium-sodrony (1 láb) . . 10 kr.
Finom szemüvegek, aczél és szaru foglal-

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

8 ft, legerősebbek ő ft.
„ ezüst szemüvegek foglalvány nél-

kül 3 ft.
„ arany szemüvegek könnyü foglal-

ványnyal 6 ft.
Rococos (Pince-nez) kautsuk foglalvány-

nyal 1 ft.—l ft. 50 kr.
Roeoeos „ békateknő foglalvány-

nyal . . 3-5 ft.
Roeoeos „ aczél foglalványnyal

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

3 ft. 60 kr., ő ft.

Szinházi látcsők, egészen tiszta szinvevő
(aehromatisch) üvegekkel különféle fog-
lalványnyal 5 ft, 30 ftig.

Kettős tábori látcsök(Binocles) 16 fr. 40ftig.
Finom távcsők 5 ft. 30 ftig.
Érez és kéneső légmérők (Barometers), hév-

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

CALDERONI és TÁRSA
látszerészek által Pesten, a váczi-

utrzában.
fPP^* Kijavítások a leggyorsabban s leg-

jobban eszközöltetnek.
gJBF~ Ószerü szinházi látcsők és távcsők

illendő felfizetés mellett ujjakkal becserél-
tetnek. ' 1544 (9 — 10)

fiV* Levélbeli megrendelésekre a leg-
nagyobb gond fordittatik.

Titkos

BETEGSÉGEK,
ujonnan keletkezettek

8 nap alatt
minőségre nézv 5

48 óra alatt
meggyógyittatnak

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

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

Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leg-
gyorsabban eszközöltetnek.

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

Hirdetmény.
Békés városa mint tulald önös részéről köz-

hirré tétetik, miként a községi téglaszáritó
és cserépgyár, összesen 60° hosszu, deszkával
fedett épülettel, egy cserép- és téglaégető
6 szelelőlyukra, cserépfödéllel, mely mint-
egy 100,000 téglát 8 cserepet éget egy al-
kalomra; minden a gyárhoz tartozó műsze-
rekkel, 54 hold 1100 D öles hold majorsági
földdel több évekre haszonbérbe adandó.

Hogy mily kelendőségre számithat v á l i a ,
kozó, tájékozásul felemlittetik, miként Bé-
kesvárosa 22,000 lelket számlál. - Bövebb
értesitést nyerhet vállalkozó akár személye-
sen, akár pedig posta utján Békesváros
jegyzői hivatalánál legfölebb eíolyé májú.
hó 31 isr Io4s (o—o)

KeltBékésen, községi képviselet ápril
19-én tartott " - g j ^ megbizá„áböl

KOVÁCS LAJOS, jegyző.
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A marhavész s marhabeteí$sé«ek ellen mint óvszer ajánltatik a

kOIIVIJIIIIK-I 1ARHAP0R
a Z .uMtnai

lovak, szarvasmarhák és juhok számára,
Porosz- és Szász királyságok által engedményezve, kitüntetve a londoni 1862-iki,

és bécsi érmekkel, 5 felsége az angol királynő, valamint ő felsége a porosz király főudvarmesteri
a készítő irányában történt leghizelgőbb elismerési iratok szerint-a legkitünőbb eredménynyel

használtatik, s hathatósnak bizonyulván be különösen:
mirigyes és torokftjdateia^ eseteiben s j J j ^ a r V a S ü i a r [ l á k l l i l l l, . mirigyes és toroKiajuaimait eseieioen s |

L d O V a R l i a l . bélgörcs ellen, ŝ  különösen^ hogy a lovak j
g

_ J_ _ . - a májmétely eltávolitására, a rothadás s
J l l t l O l i l l c l l • az altest minden fájdalmainál, hol tét-

lenség szolgál alapul.

• - \ a tPÜP • erőben s vidámságban fenntartásinak. kevés vagy rosz tej-adásán al, melynek minősége a marhapor í
jo testben, teljem erőben^sjn.ian ^ ^ . ^ ^ a „ n t í i o f , á q , használata által szembetiinóleg megjavul,- tüdöfájdahnaknál,g gj j

a borjuzás alatt annak használata megmérhetlen elönynyel jár.
gyenge borjuknak beadván, azok szemlátomást gyarapodnak,

Eladó sőre-marha,
90 db. ökör, 15 tehén, 8bivaly együtt 113 db.,
mely mennyipégból Nyir-Baktán, a nyír-
egyházi vasuti á lombtól 3 órányira 69 da-
rab, Szegegyházán az ujfehértói állomástól
1 órányira 32 db., és Sajó-Vámoson a mis-
kolczi állomástól */« órányira 12 db. van el-
helyezve, szabad kézból eladó. 1662 (l)

Mely sőre-marhák f. é. máj. 22-töl kezdve
a kitett helyekon megtekinthetők, s irántok
Baktán és Szegegyházán személyesen vagy
bérmentes levél által értekezni lehet.

Titkos 1619(12-12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában.mint magángyakorlat foly-
tán több rzer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, soksíor a nél-
kül, lioity n beteg; liivniasaban vaity
életmódjában Katoltatnek, gyöke-
resen, biztosan és KYtirsan gyógyit

Med. dr. Heller Vilmos
Pest, király-utcza 27. sz. Medetz-
hárban, 1-só emelet, délelött 7 -9-ig,

délután 1-4 óráig
m r * Díjazott levelekre azonnal

valaHzoltatik, s kívánatra a ó
is megrktildetnek.

Továbbá:

Virággyanta (Blüthenharz)
1640 (1—3)a házi-állatok terméketlensége ellen.

Valódi minőségben kapható:
• ^örBIt J- gyógyszertárában, királv-utoza 7-xk szám alatt, — Thalmayer és társa, — Halbauer
t testvérek, — «jl!«U | . F. — Rakodczay A. — H U I> Á Bi : az udvari gyógyszertárban.

VAS-MINIOM AUDHHGHEM-tol
(Eisen-MenniR) 1663 (2—5)

14 éremmel s tiszteletteljes megemlí-
tésekkel kitüntetve.

JWF" Tiezteletteljes megemlítéssel az
1802. évi londoni világkiállitáson.

A vasminiom festékanyag, különösen tar-
tóssága, ártalmatlansága 9 rendkivüli meg-
gazdálkodás és szaporasága által tünteti
ki magát a vas, fa- s erezek bevonására.
Prospektus és mustra kapható: Henri Van
der Elst urnál, Ó-Budán 103-dik sz. alatt

Fristiiltésü keserílviz
a budai Rákóczi-ásvány-kesertisó-

forrásból.
Kapható Buda-Pest minden füszerkereskedésében s a nagyobb

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

műtermében pontosan megvizsgáltatván, egy bécsi font (82 lat = 76«0 ezemer) viz
870,773 szemer szilárd alkatrészeket, tartalmaz, mely közt 154,2720 szemer kénsavas
magnesia taiáltatik, hogy ha tehát a kénsavas magnesia tömege jegeczesitett álla-
potban számitva kinyomatik, akkor egy bécsi font viznek tartalma 316,259, azaz
1% lat 16 szemer jegeczesitett kénsavas magnesia (keserüsó). — Összehasonlítván
tehát ezen vizet, annak sósgazdag tartalmát tekintve, — az országban eddig ismert
s a kereskedésbe hozott hasonnemii ásványvizekkel, — mindenesetre a budai Rákóczi-
viz a legei ósb ásványvizek közé tartozik, s a betegségek mindazon nemeiben hasz-
nálható, melyekben a püllnai, saidschüczi s minden mas egyéb hasonnemű keserű-
vizek hathatósnak bizonyultak be, azon különbséggel, hogy a budai Rákóczi forrásból
fölülmulhatlan sógazdag tartalmánál fogva sokkal kevesebb adag kivántatik a
gyógvsikor előidézésére. f /-|ar»i« T»-r-»-~ —

Pest, április hóban 1865. LiUSCI

1626 (3—8)
a budai Rákóczi-keserüforrás tulajdonosa.

Pesten, Erzsébet-tér 1. SH. a.

Biztos és gyors kiirtása
a

patkányok s egereknek,
egy os. kir. kizár. szab. patkány- s egérpusztitó szer által gyertya formában.

Egy d a r a b á r a SO kr . a. é

Valódi minőségben kapható:
PESTEN: Török József gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik sz. a.,

továbbá:
N.-Becskerek: Nedelkovits. — Csáktornyán: Kárász A. — Eperjesen: Zsembery J .
— JaNsenova: üudovits J. — Keszthelyen : Wünsch F. — Kolozsvártt: Woíf J. —
Pozsonyban: Scherz Fülöp. — Sopronban: Pachhofer,— Soborsitt: Franke A. Va-

raadon: Halter D. F., — Veróczen : Bész J. ii. uraknál 1644 (2- 17)

Marhaktegscgek s marhavész ellen
eredménydús használatra talál

a korneiibnrsi marhapor,
engedvényezve a magas cs. kir. ausztriai, kir. porosz s a kir. szász kormányok által,
kitüntetve a hamburgi, londoni, párisi, müncheni és bécsi érmekkel, s a legnagyobb ered-
ménynyel haszuáltatik ó felsége az angol királyné, valamint ő felsége a porosz királyi
összes udvari istállóiban.

Valódi minőségben kapható:
PESTEN Türök József gyógyszerésznél, király-utcza 7. sz., Thalmayer A. és társa,
Halbauer testvérek. Glatz J., Rakodczay A. — Budán: az udrari gyógyszertár-
ban, Aradon: Probst F. J , Tones és Freiberger. — Abony : Lukács A. — Brassó-
ban: Htiazbeimer és társa, Gyertyánffy és fiai. — Bi.-Becskerek: Nedelkovics. — De-
breczenben: BignioJ., Csanak J. — Dettai!: Braumüller. — Déva: Lengye. — D.-Főld-
var: Nadhara P. — Eperjesen: Zsembery J. — Eszéken: Deszáthy J. — Eszter-
gomban : Bierbrauer C. J. — Egerben: Tschögl J. — Gyöngyösön: Kocziánovich.
— Kassán: Novelly A. — Kolozsvártt: Wolf. - Komáromban: Belloni A., Ziegler
ég fia. — Kftszeg: Bründl J. — Mohácson: Kögl. — Altmann. — Nagyváradon:
Janky A. — Nany-Knnlzsán: Feszelhofer és Rosenberg. — Nyíregyháza: Reich ea
Pawlavits. — Pancsován: Rauschan és fiai és Gráf, — Paks: Flórián J. — Pozsony-
ban: Scherz F., Hackenberger testv., Waritsek, Kovács J. — Rozsnyón: Posch J. —
Sopronban : Pachofer L., Müller P., Mezey A. — Szekesfehérvártt: Legmann A. L.,
Kovács P. — Szegeden: Aigner.— Selmeczen Dimák, Zelenka, — Szepesvárallyán:
Fest J. B. — Szolnokon : Seheftsik István. — Sziszeken: Dietrich A. — Temesvártt:
Maxer és Sailer A., Babusnik. — Trencsénben: Kulka és Weisz. — Váezon: Boden-
dorfer. — Varasdon : Halter F és Koterba. — Veszprémben: Lang J. és Tuszkau

M. — Verőcze : Bési J. K. — Zeliz: Steyrer A. 1641 (1—8)

A kövérség gyógyítható.
Minden könyvárusnál kapható Pesten:

HARTLEBEN és TÁRSAI könyvkereskedésében
váczi-utcza 17-ik sz. a.,

A KÖVÉRSÉG.
Okai, megelőzése és gyógyítása egyszerű étrendi szerek által.

A Pantins rendszer alapján.
Irta Dr V O G E L. G Y V \A A.

A harmadik bővített kiadás után magyarra fordítva.
Ára 50 kr. — Postán bérmentesen küldve 60 kr.

A kövérségben sintAd&k figyelmébe ajánltatik, miszerint a bekövetkező meleg
időszak a legalkalmasabb idény e betegség gyógyításának foganatosítására.

A Banting-rendszer sok évi tapasztalás eredménye és eddig még mindig a meg-
lepőbb sikerrel lett alkalmazva. Szenvedők, kiket állapotuk már kétségbe ejtett, e
rendszer utasításai szerint rövid idö alatt nyerték vissza előbbi rendes testalka-
íásukat. 1649 (1-2)

Lég-viz (Luftwasser)
mely különösen aranyér-betegségeknél rendes használatra ajánlható; megbecstilhet-
len hatást gyakorol továbbá a szokványos főfájások, fejkoszvény, melUzorongís,
emésztési tehetlenség, altesti bajok, búskomorság, dugulás, s az epeelkulomtéi
háborgatása eseteiben.

1 palaczk ára 40 kr.
Valódi minőségben kapható: Pesten TÖRÖK JÓZSEF gyégyfzeré.is urnál,

király-utcza 7-dik sz. a. 1645(4-17)

Kiadö-tuUjdono. Heek.n.rt G***t*r. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866 (egyetem-utez. 4-ik szám alatt).

Tizenharmadik évfolyam.

Pest, május 27-én 1866.

Elöfizetési föltételek 1866-dik évre: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — (Jsupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évié 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatasnal 10 ktbaj
kiromsíor- vagy többszöri igtatasnal csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hainburg és Altonában: Haagenatein és Vogler. — M.-Frankfurtban :
Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

A testvérhaza egy régóta köztisztelet-
ben álló fiának, a jelen magyar országgyülés
egyik tagjának arczképe áll előttünk.

Oly férfiu , ki évek hosszu sora *óta
csöndben müködik, s a mit tesz, nem a hir
és dicsőség kedveért teszi, hanem hazaszere-
tetből, s mivel meg van győzödve azon ügy
jótékony horderejéröl, melyet zajtalan mun-
kássága felkarolt.

Gróf Kun Gothárdról szólunk.
Született 1803-ban; atyja gr. Kun István

volt, egy Erdélyben átalánosan tisztelt ur,
ki spártai szigorral nevelte fiát, nem szere-
tetlenségböl, hanem meggyőző-
désből. E szigor a gróf fiatalko-
rának nem egy óráját komolyitá
el, de ö mégis elismeréssel emlé-
kezik arról, mivel épen e nevelési
rendszer edzette meg jelleme szi-
lárdságát, ez tette képessé, hogy
az élet viharaival, melyek öt sem
kímélték meg , szembe tudjon
szállani.

Tanulmányait a kolozsvári
ev. ref. kollégiumban kezdette
meg s N.-Enyeden végezte be.

1823-ban megyei szolgálatba
lépett s 1830-ban Hunyadmegyé-
nek Hátszeg- kerületében alis-
pánná lett, de az egyeneslelkü,
szabadelvü férfiu nem tudva ki-
békülni a megyében azon időben
uralkodó szellemmel, csakhamar
visszalépett s gazdasággal foglal-
kozott.

A gróf egész 1848-ig nem lé-
pett többé a nyilvános térre, ek-
kor azonban képviselőnek meg-
választatott s utóbb a magyar
miniszterium Hunyadmegye főis-
pánjának nevezte ki.

E szép, de az akkori viszo-
nyok között, oly megyében, mint
Hunyad, nagyon nehéz tisztséget
sok erélylyel, buzgalommal vitte.
Később, a hadi események által
a megyéből kiszorittatva, Debreczenbe ment
és ott vett részt az országgyülési vitákban,
de csak addig, mig 1849-ben lehetővé vált
részére a visszatérés s ekkor ismét átvevé a
Jöegye kormányzatát, melyet nem lankadó
buzgalommal folytatott az oroszok bejöve-
teléig.

G r ó f K u n G o t h á r d .
Ez idő óta ő is, mint oly sokan, állandó

lakhely nélkül bujdokolt az országban
1850-ig.

Ez évben haditörvényszék elé állíttatott,
a mely hat évi fogságra és jószágvesztésre
itélte. Fogságának idejét Komáromban töl-
tötte el.

Kiszabadulta után visszakapta elkobzott
birtokait, melynek legszebbike az 1848-i
szomoru nemzetiségi súrlódás folytán a ro-
mán lakosság által feldulatott. Ezen — al-
gyógyi birtokára vonulva — majdnem egé-
szen romba döntött szép kastélyát kiigazit-

GRÓF KUN GOTHÁRD.

tattá, birtokait rendezte, nem azért, hogy
magának fényes napokat biztosítson a jövőre,
hanem főleg rokonai s a közügyek érde-
kében.

Voltak sokan, kik nem ismerve e férfiu
gondolkozásmódját, kik csak szükkörü ma-
gánérdekeket tartva szemelőtt, mosolyogva

nézték, mint fárad, küzd ö, hogy gazdaságát
jobb karba hozza, jószágait lehetőleg jöve-
delmezőkké tegye, mi valóban nem kis fel-
adat volt Erdélynek akkori viszonyai kö-
zött. Ezek igy nyilatkoztak: „minek fárad
az a gróf, mikor ugy is elege van arra, hogy
mint nőtlen ember teljes kényelemben él-
hessen!."

Gr. Kun Gothárd adós maradt akkor a
felelettel, ő tettel akart megfelelni, s ily
módon meg is felelt. Mint oly férfiu, a ki
szivén hordja nemzetének sorsát, a ki tudja
azt, hogy a közmüvelődés napjainkban égető

szükség a magyar nemzetnek,
mely nélkül nagy, szabad és bol-
dog ma már egy nemzet sem le-
helé meggyőződéstől vezettetve,
figyelmét nevelésügyünkre for-
ditva, annak érdekeit Erdélyben
hathatósan előmozdította. Fára-
dott, jövedelmezővé tette birto-
kait és fáradozásainak gyümöl-
csét e szent hazai ügyre fordítva,
jutalmát csak azon öntudatban
kereste, hogy szolgálatot tehet
nemzetének.

Az alkalom nem hiányzott,
nemes szándokait tetté változ-
tatni. Elhagyatva állott ott a
szászvárosi ev. ref. gymnázium:
a dr. Lészay által felemelt épü-
letnek egyik szárnya hiányzott,
maga a gymnázium az 1848.
után következett szomoru idők
alatt oly helyzetbe juttatott, mely
majdnem végpusztulással fenye-
gette, és pedig ép oly időben,
mikor e tanintézetre legnagyobb
szüksége volt a hunyadmegyei

1 magyarságnak. Ez idö előtt a ki-
sebb birtokosok nagy része is, az

! akkor méltán oly nagy hirben
álló n.-enyedi kollégiumban ne-
veltette fiait. 1848 után ezt még
a jobbmódu birtokosok is alig
tehették. Kirabolva, amerikai

gyarmatosokként uj élet megalapításán fá-
radozva, nem volt módjuk, távolabb levö
intézetbe küldeni fiaikat s igy a szászváros!
gymnázium pusztulása által azon szomoru
helyzetbe jutottak volna, hogy vagy neve-
letlen hagyják fiaikat, vagy a szükség által
arra lettek volna kényszerítve, hogy azokat
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