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Az általam közrebocsátott

„SÍREMLÉK-ALBUM"
czéljából az ország különböző vidékein g a dunafejedelemségekben felállított ügynökségekre vonatkozólag
van szerencsém az illető ügynök urak névsorát azon tiszteletteljes értesitem mellett közzétenni; hogy az érdek-
lett Album nagy választéku mintarajzai után s azokhoz mellékelt nyomatott árszabályzat szerint mindennemű
megrendelések sírkövekre, épület-munkákra, emlékazobrokra, feszületekre, keresztelő-medenczékre, B egyéb
márványműkészitményekre ugyanazok által elfogadtatnak s pontosan foganatosíttatnak.

Az illető ügynök urak névsora következő;
Jassyban: Baumgartner Frigyes. jPalánkáii: Ros-enstock Sal.
Jászberényben: Holczer testvérek. Pécsett: Opetko Zsiga
lglóu: Schwartz A. W. Pélerváradoii: Láng Mátyás.
Ipolyságlion: Mikulásy Gyula.
Kassán: Jerray Károly.
Knránsebes : Engels Mátyás.
Kaposvárott: Leipzig Antal.
Kurolyvarott: Fröhlich Albert.
Karlovirzon : Gyarmathy Gusztáv.
Károlyfehérvárott: Materny Emil.
Kalocsán : Loidl József.
Bi.-Kanizsán : Kecskés János.
Krajován: Vidacs István
Kecskeméten: Papp Mihály.
Kézsinárkon: Szopko C. N
Kezdi-Vasarhel>tt: Csiszár Mihály.
\.-Kiklnd«ii: Kisslinger Mátyás
Kis-K6rősön: Teichner Illés.
Kolozsvárott: Tauffer Ferencz.
B.-Koinlóson: Csernik Gusztáv.
Kulan: Bosnyák J. utóda.
Kuii-Sz.-Miklóson : Leschitz Mátyás.
Kun-Sz.-Mártonban: Nitsch Márton
KőnnÖczbányan : Jánosy J. özv.
"jéván : Missik J.
jöcsén: Scluuiilt K. Lijos.
ippáli: Vinternitz és Büchler.
OHipalánkán: Kojesko J.
osonczon: Geduly Albert.
Ovrinban: Krausz Péter.
ugoson: Schieszler A.

Makón: Böhm Albert.
M.-Vásárbelytt: Fogarassy Döme.
Medftyesen: Guggenberger F. J.
Miskolczon: Bede László.
Moóron: Haan Károly.
Mohácson: Witt Károly.
Muukacson: Tóth Károly.
Nagyszombatban: Balázsovits János
Nagy-Karoljban: Nasch és Weisz.
Nyírbátorban: Legányi Ede.
Nagy-Kanizsán.- Vucskics János.
Nagybányán: Haracsok János.
Nagy-Kallóban: Mandl Salamon.
Nngy-Knyeden: Hank K. Adolf.
Nagy-Körösön: Sziks?ay L.
Nagy-Sz.-Miklóson: Karl Nándor.
Nagy-Sinken : Potóczky Péter.
Naity-Váradon : Sdravich János.
Nyitrán : Filberger R. A.
Nyíregyházán : Kralovánszky L.
Oraviczán: Becher Jozsef.
Orsován: Böhme Károly.
Orosházán: Vangyel Mihály.
Ösrődön: Fábián Mihály.
l'apan: Bermüller József.

E vállalatomnak szives pártolását azon bizalomba helyezem, melyben szerencsés valék eddig is
ré8ze8ülpi Gerenday Antal,

1582(6—16) első orsz. szab. márványniűgyártulajdonos.

Almáson : Beck Mór.
Aisó-Jász-Szent-Gyfirgyön: Gallovich

János.
Abrudbányán: Remetey Ignácz.
Aradon: Andrényi Károly.
Apathiában: Weidinger Zsiga.
Árokszálláson: Strasser Dávid.
Abonybau : Hutkay Sándor.
Beszterczebányán : Palkovich L.
Brailában: Sréter Illics.
Bukarestben: Stuhr Károly.
Battaszéken : Koller St. J.
Brassóban: Zürner Ferencz.
N.-Becskcrcken : Schaffer Péter.
Bakson: Weisz Fülöp.
Békésen: Konsitzky János.
B.-<Jsabán : Singer D. A.
Belgrádon: Bucovalla és Mejovics.
Bezdánban: Schwell E T.
Beszterczén : Kelp Frigyes.
Bogsánban : Blaschuty J. fiai.
Broodon : Dimovic D. N.
Bonyhádon: Straicher Benő.
Beodrán : Karácsonyi Miklós.
Csakóván: Dina György.
N.-C'sanádon : Telb Sz János
Czegleden: Gombos Pál.
Csongrádon.- Marsies Ignácz.
Devecserbeu: Steuer József.
Dobsinán: Gömöry Gusztáv.
Döinfilkon: Turcsányi Andor.
Dályan: Weisz testvérek.
Déésen: Krcmer Samu.
D.-Földváron : Nadhera Pál.
Eleken: Szál Antal.
Egerben: Polereczky Gyula.
Eperjesen: Polt Ferencz
Erzsébetvárosban : Szenkovies Z.
Eszéken. Flambach Alajos.
Fehérgyarmaton: Balika Sándor,
Fehértemplomon: Schescherko A.
F«-ls6bányán : Husovszky Gyula.
Félegyházán: Molnár Alajos.
Fogarason : Novák János.
Galaczon : Metaxa A.
Giurgevoban : Waldner Vilmos.
Göllnitzen : Szentistványi F. J.
B.-Gyarmathon : Gazdik Lajos.
Gyöngyösön : Kozmáry János.
Gyulán: Dobay János.
Högyeszen: Rausz S. özv. és fiai.
Halason: Hirschler Dávid.
Hátszegen : Lengyel A. és fiai.
Hatzfelden : Schnur Férd. S.
Hódságon: Kausch Antal.
Hold-Mezö-Vasarhelytt: Szokolovits I.

Petrlniában : Schmidt M. F. fia.
Perjámoson : Baumel testvérek.
lladojeváczon : Büchele J.
Rimaszombatban: Radványi István.
Rozsnyón: Pekár Sándor.
Rustsiikon : Voititz Zsigmond.
Sátor-A.-Ujhelytt: Szentgyörgyi J.
Sárospatakon: Rosenblüh J.
Segesvárott: Misselbacher J. fia és

Teutsch.
Selmeczen : Dimák J. E
Szabadkán: Demerácz Albert.
Szathmárott: Juracsko Daniel
Szamos-Ujvarott: Hiirugay István.
Szarvason: Jánosy János.
Szászrégenben: Wachner Tragot.
Szegeden : Reinitz Vilmos.
Szeg<-zárdon: Fejős J. M.
Szentesen : Dobray Sándor.
Szebenben: Dinges J. Nándor.
Székesfehérvárott: Guthárd Mór.
Székelyhidon : Szabó Istvánt
SzHágy-Sotnlyón: Breszler János.
Szigetvárott: Kobarics Ferencz.
M.-Szigetben: Fersin Ferencz.
Szent-Tamásou : Manoilovits J.
Tisoltzon: Küchta Dániel.
Toltschán: Bauer József.
Tordán: Osztián testvérek.
Topolyán: Ettinger D.
Tokajban: Kempner József.
Temesvárott: Weisz Bálint.
Turnntognrellóban: Aumüller Ferencz.
Turnseverinben: Csokulia D.
Tulcsán: Bauer János.
Tittelben : Kresztics Mihály.
Uj-Verbászon: Szmiha A.
Uj-Vidéken: Menráth Lőrincz.
Szék-Udvarhelytt: Dobray Nándor
Ungváron : Landau Dávid.
Uj-Aradon: Orth J. A.
Uj-Becsén: Kugler Ed. József.
Vág-Ujhelytt: Zobel és Sterner.
Varasdon : Koterba Vincze.
Verseczen: Schlemmer József.
Veszprémben: Guthard T. fiai.
Viddinben: Joanovics J.
Vingán: Augu-ztinov Antal.
Vukovárott: Pirra György.
Zágrábban : Kroschul M. C.
Zentán: Györffi Iván.
Zliahon: Orbán Károly.
Zimonyban: Vasilievics Vazul.

CK ISTVÁN GÉPGYÁRA
Pesten, soroksári ut 20. sz. a.

ajánlja ugynevezett ,,Röck-féle" isruét gyakorlatilag javitott cséplőgépeit, kerekállványon tisztitás- és
zsákolással. Hozzá valóságos hordozható mozdonyt, a nélkül, hogy kerekeiről le kellessék emelni. Van
továbbá Ilonsiiian-féle cséplü, kovácsolt rácsozott vaslatu dobbal, mely soha sem törik; ugyszinte
amerikai (czövekes) nagy munkaképességgel, hozzá erőfokozott mozdony, szinte tisztító és zsákoló
rosta, mely minden cséplő mellett használható, — mind ez leszállított áron.

Tökéletesen felszerelt őrlőmalmok, g5z-, szél-, viz- és lóerőre, finom őrléshez valo hengerrel,
részletei is külön-külön, állványok, kövek, a vasrészek suly szerint.

Mindenféle sajtók, u. m. élesztő-, keményítő-, bőr-, olaj-, nyomda kézi ea gyors-, valamint
göngyölő-sajtók, végre burgonya-, zab-, malátazúzó és spodiumtörő.

Álló, fekvő vagy hordozható minden nagyságu gőzgépekre érkező megrendelések egész kész-
séggel teljesittetnek.

Elősorolt gépek nagyobbára készen kaphatók.
Gazdasági gépkészletem a legnagyobb választékban elismert jelességü Howard-féle ekék I-ső

számu 15 frt., 2-dik 13 frt., 3-dik 12 frt,, 4-dik l l frtért, aczél szántóvaesal 1 frttal feljebb.
Jtögtörők, boronák, irtókapák, töltögető, és kapáló-ekék, rétgyaluk, ezénagyüjtők, morzsolok,

réparágók, mindennemü szecskavágók ég szórva-vetőgépek 12' 3 aoros repcze- és kukoricza-veté»re,

— • * - —
1678 (2—4)

ROCK ISTVÁN,
gyár-tulajdonos.

KÁNYA JÓZSEF
(elöbb Böhm és Kánya)

Pesten, József-tér 10-ik sz. a.r
ajánl a

minden évszakra
dúsan ellátott

legujabb bel- és külföldi

női-divatáru
1608 (7-12)

Bizonyitvány.
Kilencz havig iszonyuan szenvedtem mind

a kdt kezem lábamra köszvény és csúíhan,
ugy hogy csak bot segitségével járhattam
(mint engem tavaszszal mindenki láthatott);
e betegség ellen ásvány-furdóket és minden-
nemü orvosságokat siker nélkül használván,
mig az angol patent rheuma-vásznat java-
solták, s ennek használata által a legrövi-
debb idő alatt csodálatos módon szenvedé-
seimtől megszabadultam, most akárminő
időben fájdalmat nem érzek, és hála Isten-
nek, szolgálatomat beteljesíthetem. Ennek
valóságát nyilván bebizonyítani kötelessé-
gemnek tartom.

Kelt Budán, 1865. évi október 10.
1679 (2-4) Pressmeyer Péter.

Kapható Pesten, Török József gyógy-
szertárában, király-utcza 7. sz. a.

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

áron. 1609 (6—8)
Régiségek és természetiek

irodája,
Dorottya-utcza 11-ik sz. a. Pesten,

a Lloydnak átellenében,
hol egy nagy választéku raktár mindennemű
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötókböl a lególcsóbb áron, ugy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék , bogarak, mndárbörök, tojások,

s flvegszemek is találhatók.

M i n d e n n e m ü

takarópapiros
(iHakulatur)

kapható Pesten, •gyetem-utez* 4-ik ti.

Tizenharmadik évfolyam.24-ik szám.

Pest, junius 17-cn 1866.

Altételek 1866-dik évre: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok egyntt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Vnsarnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi l Jang és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január 1-tíil kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba;
r- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Ilaas«n«tein és Vogier. — M.-Frankfurtbaa:

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

Kiadó-tul»jdonos Heckenast Gnsstáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1866 (egyetem-uteza 4-ík 8«ám alatt).

A magyar-horvát kérdés megoldása
élénken foglalkoztatja a két ország küldött- j
ségeinek figyelmét. Az ügy jelen állásában
korszerű dolgot vélünk cselekedni, midőn
itt bemutatjuk a zágrábi országgyülés alel->
nőkét s a jelenleg Pesten müködő horvát or-
szágos küldöttség egyik kiváló tagját. Any- ;
nyival szivesebben tehetjük ezt, mert dr. j
Suhaj eddigi politikai müködése által is nem ;
keveset tett Magyar- és Horvátország csak >
nem nyolezszázados, de a legközelebb mult-;
ban, fájdalom, lazulni látszott testvéri vi- I
szonyának ujra megszilárditására, s rémé- •
nyünk lehet, hogy ez irányban
müködésének elöbb utóbb még
több eredményét szemlélendjük.

Suhaj Imre 1822. szept, 22-di-
kén Vukováron Szerémmegyében
született; atyja a katonaságnál
szolgált, s e század elején a Na-
poleon ellen viselt háborúkban
mint őrnagy magát többszörösen
kitüntetvén, V. Ferdinánd király-
tól magyar nemességet nyert. Az
ifju 1830-tól 1838-ig Eszéken és
Pécsett tanult; a jogi tanfolya-
mot pedig a zágrábi kir. akadé-
mián sikerrel végezvén, azután
egy ideig Zágrábban a báni táb-
lánál, majd Pesten gyakornokos-
kodott. 1842-ben Pesten a kir.
táblánál tette le az ügyvédi vizs-
gát az illető bizottmány elött,
melynek elnöke az akkor táblai
báró, gr. Apponyi György volt.
— Nemsokára Zágrábmegyénél
nyert aljegyzői állomást, s itt
együtt müködött későbbi politi-
kai elvbarátjával, a jeles horvát
költő és hazafi Bogovicscsal. A
szorgalma és tehetségei által már
ekkor kitünt ifju, hogy magát
gyakorlatilag jobban kiképez-
hesse és politikai müveltséget
nyerhessen, Bécsbe a magyar
udv. kanczelláriához ment, s ott
1842-ben gr. Majláth Antal akkori udv.
kanczellár által gyakornokká neveztetvén
ki, két évig szolgált.

1844-ben visszatért Zágrábba, s mint az
ottani iskolai és tanulmányi igazgatóság
levéltárnoka, a népiskolák szaporításán és
emelésén munkált. Szabad idejét e hivatá-

SUHAJ IMRE.

sában is folytonosan tanulmányainak szen-
telte, s a megkívántaid vizsgákat a pesti
egyetemen letevén, 1847 ben jogtudorrá
avattatott föl, a mely czim az időben Hor-
vátországban még a ritkaságok közé tar-
tozott.

1847 végén a köztiszteletben álló Pauler
Tivadar, a természetjog és magyar közjog
akadémiai tanára, kit tiz évi müködéseért ott
ma is sokan hálával emlegetnek, Zágrábból
Győrbe tétetvén át, e szakok tanitását mint
helyettes, az egykori tanítvány, Suhaj vette
át. Alig kezdte meg azonban tanári pályáját,

S U H A J I M R E .

midőn a bekövetkezett mozgalmas idökkel
mint mindenütt, Zágrábban is életbeléptetett
nemzetőrségben kapitány lett.

1849-ben az ekközben az egész biroda-
lomra nézve fölállított közoktatási minisz-
terium a természetjog és államjog rendki-
vüli tanárává nevezte ki. A következő év-

ben a zágrábi jogakademia szervezése alkal-
mával rendes tanár lett, s mint ilyen, jog-
encyclopaediát, büntető törvényt és római
jogot ad elö, s már több mint egy évtized
óta közmegelégedéssel folytatja tanári hi-
vatalát és a horvát ifjuság kedvenczévé
vált, a mi annál nagyobb dicséret, mert a
tárgyak különfélesége mellett még egy na-
gyobb nehézséggel kellett megküzdenie,
mely neki és kortársainak részéül jutott.
T. i. 1848 nyarán az addig használt latin
helyett az az időben még épen kevéssé kimű-
velt horvátot hozták be tannyelvül, ezt

1850-ben a német váltotta föl,
mig 1860 óta ismét horvát nyel-
ven foly a tanit ás.

Suhaj azonban nemcsak a
nyilvános oktatás pályáján tünt
föl mint kiváló egyéniség, de
még inkább politikai szereplése
által; az 1860-i oktober óta folyó
politikai mozgalmakban állan-
dóan oly irányban haladva, mely
számára honfitársainak elismeré-
sét szerezte meg, s egyszersmind
nevét Horvátország határain túl
is ismertté tette. Elsö nyilvános
föllépése egy megyei értekezleten
történt, midőn az ismét életbe-
,léptetett munieipiumok szervezé-
sére nézve, a horvát udv. kor-
mányszék által kiadott utasitáso-
kat, mint az 179 °/t -ki törvények-
kel s a magyar-horvát közjog
főelveivel ellenkezőket, félreté-
tetni inditványozta. Beszéde nagy
hatást keltett, s ennek tulajdo-
nithatni, hogy nemsokára Zágráb-
ban a városi képviselő-testület
tagjának és községtanácsosnak
választották meg.

Az 1861. aprilisére összehítt
horvát országgyűlésre Zágráb
egyik kerülete választá képvise-
lőjének, s e nyolcz hónapig tar-
tott gyülésen minden fontosabb

ügy tárgyalásában nevezetes részt vett. Tagja
volt a felirati bizottságnak, a kodifikácziói
választmánynak elnöke, a sajtóügyinek pedig
előadója. — Legfigyelemreméltóbb azonban
magatartása a Magyarországhozi viszonyt
illetőleg. Az országgyülésen az ugynevezett
nemzeti párt volt többségben, mely fuggej
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len és önálló délszláv birodalomról álma-
dozva, minden közeledést ugy Pest mint
Bécs felé visszautasitott. A központi bizott-
mány javaslatával szemben Suhaj és zágrábi
követtársai oly programmot állitottak, mely-
nek czélja volt, a nemzetiségnek s Horvát-
ország függetlenségének és önállásának
megőrzése mellett az egyesülést Magyaror-
szággal — mindkét ország érdekében —
egyszerübb módon, biztosabb és tartósb
alapokon létesiteni. Elvtársai megbizása
folytán ez unio-programmot Suhaj terjesz-
tette elö az országgyülésen, s beszéde rend-
kivüli tetszéssel lön fogadva. Az egyesülés
fölött keletkezett viták alkalmával azonban
a pártok között oly éles ellentét fejlődött
ki, hogy az országgyülés negyven tagja, —
s köztök Suhaj is, — kiket unionistáknak
vagy magyarománoknak neveztek el, —
kénytelen volt Ih61. júl. 13-án az ország-
gyülésből kilépni; közrebocsátott nyilatko-
zatukban e lépésök indokául az ellenpárt
alkotmányellenes eljárását tüntetvén föl.

Hogy Suhaj politikai nézetei mennyire
öszhangban állottak választói érzületével:
annak világos bizonysága az, hogy a kihir-
detett uj választásnál előbbi kerülete, mely
a zágrábi értelmiség és polgárság magvát
képezi, az ellenfél erőlködései daczára egy-
hangulag ismét öt választá meg. Ekkor ujra
elfoglalta helyét, s a Reichsrathban való rész-
vétel ellen, valamint más lényegesebb kér-
désekben több izben hatályosan szólalt fel.

Az országgyülésnek 1861. nov. 8-án vá-
ratlanul történt feloszlatása után b. Kuslán
társaságában a sok tekintetben nevezetes
országgyülés iratainak és okmányainak
rendezéséhez fogott, nehogy elveszszenek,
mint az 1848-ki horvát országgyülés iromá-
nyai, melyekről máig sincs tudva, hova let-
tek. Két év mulva készült el a munkával, s
négy nagy kötetben adta ki következő czim
alatt: „Spisi saborski Sabora kraljevinah
Dalmacije, TTorvatske i Slavonije od g.
1861." (Az 1861-ki dalmat, horvát és Szla-
von országgyülés irományai.)

Az 1864 augusztusában tartott zágrábi
termény- és iparkiállitás elökészitésében és
rendezésében mint a központi bizottmány
alelnöke tevékeny részt vett, s nagy részben
fáradozásának köszönhetni, hogy e Horvát-
országban elsö ilynemü nagyobbszerü vál-
lalat a várakozáson felül fényesen sikerült.
A kiállitásról diszes emlékkönyvet adott
ki, melynek elsö része a három egyesült
királyság geografiai és statistikai vázlatát, a
második a kiállitás történetét, a kiállitott s
jutalmazott tárgyak jegyzékét tartalmazza.
Ez ügyben szerzett érdemei méltánylásául
a horvát és sziavon iparosok ékes ezüst bil-
likommal tisztelték meg; több ipar- és gaz-
dasági intézet tiszt, tagjául választotta; a
horvátországi városok tiszt, polgárrá nevez-
tek ki, s más kitüntetésekben részesült.

Az előzmények után könnyen megért-
hető, hogy az 1865. nov. 12-re összehivott
horvát országgyűlésre Zágráb ugyanazon
kerülete, melyet 1861-ben képviselt, ismét
egyhangulag követének választotta. Ekkor
több pártfönökkel együtt főtörekvése volt,
az 1861-ben oly élesen szembeállott unio-
nista és nemzeti párt közt fusiót hozni létre,
h°&v egyesülve legyőzhessék a Schmerling
és Mazuranics mesterkedései által felszapo-
dott czentralista-bürokrata pártot. Igy ke-
letkezett a két független párt fusiópro-
grammja, melyet az időben a lapok is köz-
zétettek. A fusionisták, vagyis nemzeti sza-
badelvü párt elsö összeütközése a bürokrata
párttal az igazolásoknál történt, midőn az
utóbbiak a báni tábla 16 tagja részére is
szavazatjogot követeltek. Ekivánatukat hat-
hatósan támogatta a bán, az országgyülés

elnöke, kinek több izbeni szabályellenes el-
járása miatt a fusionisták az országgyülési
termet elhagyták, kijelentvén, hogy sérel-
meik orvoslása végett Ö Felségéhez fognak
folyamodni. E végett nemsokára egy kül-
döttség ment Bécsbe, s a csonka parlament
gyűlései ezalatt szüneteltek. E lépés követ-
kezménye, mint tudva van, az lett, hogy
Haulik bibornok kir. biztossá neveztetett
ki, az országgyülés felterjesztése következ-
tében a báni tábla ülnökeitől a szavazatjog
elvonatott, s az országgyülési alelnökök
választása megerősittetvén, az elnökséget a
bántól mint elsö alelnök Suhaj vette át.

Feladata az elnöki széken nem volt
könnyü. Az egyesült két párt között csak-
hamar súrlódások támadtak, mi a frigy fel-
bomlására vezetett. Igy az országgyülés
számra nézve majdnem egyenlő három
pártra szakadt: a nemzeti, unionista és bü-
rokrata, magát „független nemzetinek" ne-
vező pártra, melyek közül mindenik csak
egyikkel, vagy másikkal egyesülve nyerhe-
tett többséget, s innen magyarázhatni ki ez
országgyülés annyira különböző és gyakran
egymásnak ellenmondó határozatait. E vi-
szony a határőrvidéki képviselők kilépése
által sem változott; a bürokrata párt ekkor
ugyan kicsinyre olvadt, de a számra egyenlő
nemzeti és unionista párt közül bármelyik
is csak ennek hozzácsatlakozásával nyerhe-
tett absolut többséget. A bonyolult pártvi-
szonyok között is Suhaj annyi tapintattal,
ügyeséggel és részrehajlatlansággal vitte
elnöki tisztét, hogy mindenik párt becsülé-
sét megnyerte.

Az országgyülés, feliratának Ö Felségé-
nek leendő kézbesítésével Suhajt és Mrazo-
vicsot bizta meg, s e végett ez év febr. 22-én
Budára jött. Márcz. 11-én pedig a Pestre
menő regnikolaris küldöttség tagjául válasz-
tották, melyben még e perczben is müködik.

N. M.

Az Isten.
A mit alkotának láthatatlan kezek,
A minek kezdete a „kezdetbe" veszett:
A lángoló pokol örök birodalma,
Tündér paradicsom boldogságos halma;
És a nagy világnak miliárd világa,
Angyalok, ördögök és emberek vágya;
Véghetetlen testek véghetlen rendszere,
A napoknak napja, az idő tengere,
A tér, — s minden-minden elolvad, mint a hó, —
Oh, uram, csak te vagy az örökkévaló.

Eme csekély pontnak, melyre vagyunk dobva,
Mesés alkotása lelkünket elfogja,
S a mit ezredévek rajt' kigondolának,
A mi a jövőnek esztentlein támad,
A miért nemzetek, országok küzködnek,
Az mind csak játéka e maroknyi rögnek.
Cseppnyi gondolatunk egy nagyobbá vész el,
Melyet érzeni sem tudunk ember-észszel,
Mely ismét csak csöppje a magas eszmének,
A mely kifejezhet mindenható, téged!

És silány hatalma hánykódó lelkemnek,
Melyben tűzokádó elemek teremnek,
És gondolatomnak mérhetetlen tápja,
A melyben az ég, föld hatalmadat Utja: —
Az élet vén fája, a tűz, a levegő,
Tenger, szél, éjszaka és a czikk-tető,
S a mindent teremtő sejtés minden tárgya,
S amaz örök törvény csak intésed várja,
Hogy megsemmisüljön minden-minden vele:
— Örök lételednek akkor is lesz jele.

Oh, mert te nem vagy a látható mindenség.
Oh, mert hozzád mérve csekély minden fenség!
Az érzés, gondolat és minden sejtelem
Nem alkot meg téged, a ki vagy szüntelen.
Ki a mindenséget lelked sugarából
Teremted, — rád vissza egy fény sem világól,
Mint az emberi test: — szétbomlik vagy mozog,
Belőle a lelket soha ki nem hozod;
Téged nem lát meg a lángész merész szeme —
Te nem vagy más: minden világod szelleme!

_____— Zilahy Imre.

A kis és a naícy madár.
(A bécsi kongresszus tit kaiből.)

A bécsi kongresszus idejéib-eii történt. 1815.
márczius 7-ikének reggele kezdett hajnalodni. Az
osztrák miniszter, Metternich, még mély álomba
volt merülve. Hat óra tájban belepett hozzá a
komornyik; fölébreszté s egy sürgc;nyt nyujtott
át „sürgös" fölirattal, melyet egyfuti'r épen azon
szempillantásban hozott. A miniszter ur ezen há-
borgatást nagyon rosz kedvvel fogadttv, mert mi-
után a négy nagyhatalom követeivel hosszasan
tanácskozott s reggeli három óráig irodájában
foglalatoskodott volna, hogy a további i ongresz-
szusi teendőkre alkalmatos legyen, több óra bosz-
ezáig megszakitás nélkül aludni óhajtott. E vég-
ből a gyülés bevégezte után komornyikjának rneg
is parancsolta, hogy senkit se bocsásson be hozzá,
s jőjöu bár minő sürgöny, őt « miatt álmában ne
háborgassa. Ennek daczára, alig két-három óra<
mulva a komornyik mégis felkölté azon jámbor
véleményben, hogy minden ,,sürgös" fölirattal
ellátott sürgöny európai fontosságu dolgokat tar-
talmaz. Kivált midőn a borítékot elolvasta s
látta, hogy a sürgöny a „genuai főkonaulságtól"
jő: ekkor már csakugyan haraggal gondolta ma-
gában, hogy vajjon mi fontos is jöíietne Genuá-
ból? A genuai konzul sürgönye miatt egy osztrák
premierminisztert álmából fölzavarni — ez már
mégis boszantó. De hát ilyenek az ilyen komor-
nyikfélék.

Metternich a sürgönyt fölbontatlanul tette
éjjeli asztalára, s megkisérlette, ha vajjon el
tudna-e ujra szunnyadni, ez azonban sehogy sem
sikerült. Próbálta mindenféle módon, hanem a
mint a szemét lehunyta, rögtön a genuai főkonzul
sürgönyét vélte maga előtt látni. Dühös lett e
konzulra, s föl is tette, hogy a mint kialuszsza
magát, kemény dorgáló levelet fog hozzá küldeni.
De nem tudta, hogy a mi a sürgönyben van, dor-
gálást érdemel-e? A legegyszerűbb lett volna,
ha a sürgönyt hamarjában elolvassa. Erre azon-
ban sehogy sem tudta magát elhatározni, gon-
dolván, hogy egy osztrák premierminiszter csak
nem parancsoltathat magának egy genuai konzul
által, hogy annak szellemdus levelezései miatt
félbeszakítsa álmát, melyet több joggal lehet
,,sürgős"-nek nevezni, mint a genuai sürgönyö-
ket. Természetesen, ha már félbe nem szakította
volna! Most már sehogysem tudott ujra elaludni.

Végre a miniszter elkezdett lassan százig
olvasni. Midőn ez sem hozta meg az óhajtott si-
kert, fölsorolta az összes német államokat. Ugy
találta, hogy ez Ausztriára nézve elég sok, de
arra, hogy az ő szemére álmot hozzon, nagyon
kevés. Midőn azt hitte, hogy némely nevek emli-
tésénél, mint például Mecklenburg, mindjárt el-
alszik : kiverte a szeméből az álmot Szászország,
mely oly közel állt ahhoz, hogy a „jakobinus"
Poroszország szőröstül bőröstül elnyelje. Az idő
már fél nyolczra járt, midőn végre a miniszter
valami altató olvasmányt akart keresni, s egy-
szerre eszébe jutott, hogy a konzulok gyakran
nagyon is altató modorban irnak.

Tehát mégis a sürgöny után nyult; ásitozva
feltörte a pecsétet, s boszuságára láttá, hogv alig
áll hat sorból. Ujra mormogta magában, hogy
micsoda szemtelenség ez a konzultól és komor-
nyiktól ! Végre elkezdte olvasni. Szemei mindin-
kább tágultak, arczvonásai görcsösen huzódtak
Ö8szébb-összébb, Egy ugrással fölkelt az ágyból,
csöngetett a komornyiknak, s megparancsolta,
hogy a kocsi rögtön álljon elő; nadrágja után
nyult, s a helyett frakkját ragadta meg; ezt félre,
dobta, s szinte örült, midin a komornyik harmad-
szor a szobába lépett, és .-egitett urának az öltöz-
ködésnél, kinek a gombok sehogy sem akartak
összeilleni.

Nehány percz alatt, a komornyik segitségé-
vel a miniszter kész ember lett; rögtön kirohant,
majd ismét visszatért, a sürgönyt zsebébe tette,
s repült le a lépcsőkön, mintha még csak husz
esztendős volna s egy csinos bécsi gyermek után
sietne. A komornyik bámulva nézett utána, s na-
gyon szerette volna tudni, mi lehet abban a sür-
gönyben , de ő U csakhamar megnyugtatta azon
gondolattal, hogy csak Genuából, nem pedig Pá-
risból vagy épen Elba szigetéről jött.

Metternich herczeg sebes vágtatva hajtatott
a császári palotába, s még 8 óra előtt Ferencz
császár előtt állott. „Mit szól felséged e sürgöny-
höz!" kérdé Metternich. „Talán valami kedves
levél Sándor czártól, vagy hű szövetségesünktől,
a porosz királytól", felelt szárazon a fejedelem.
„Ez még csak megjárná" válaszolt a miniszter,
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„de hát ha felséged vejének hadizenete íenne r'-
„Adja ide", mondá a császár, s elolvasta a genuai
főkonzul jelentését, ki tudtul adja, hogy „az an-
gol biztos, Campbel, épen most a kikötőben meg-
jelenvén, tudakozódott, hogy Napóleont nem lát-
ták-e Genuában, mert Elba szigetéről eltünt.
Azon válaszra, hogy Genuában mitsem tudnak
Napóleonról, az angol fregattá rögtön tovább in-
dult."

A császár e válságteljes hirre teljes nyuga-
lommal és lélekjelenléttel, mint ez a Habsburgok
jellemvonása, a következő szavakkal fordult Met-
ternichhez: „Napoleon, ugy látszik, akaiandort
akarja játszani. Ez az ő dolga. A mienk az, hogy
Európa békéjét, melyet ő évek óta háborgat,
biztosítsuk. Menjen ön 'tüstént az orosz czárhoz
és porosz királyhoz; adja tudtukra hogy én kész
vagyok hadaimnak Francziaországba visszaindu-
lását megparancsolni. Nem kétkedem, hogy mind-
két fejedelem velem egyet fog érteni."

Ugy is lőn. Metternich mind a két fejede-
lemtől ugyanazon nyilatkozatot kapta, a melyet
Ferencz császártól. Délelőtt még Schwarzenberg
herczeggel s a nagyhatalmak követeivel érteke-
zett, s már 10 óra tájban, három órával a sürgöny
fölnyitása után, minden irányban vágtattak a had-
segédek, hogy az épen visszavonulóban levő ha-
daknak a megállásról szóló parancsot kézbesítsék.

A nagy munkát tehát egészen ujra kellett
kezdeni. Két évi nehéz hadjárat után, temérdek
pénz és emberáldozattal, alig hogy sikerült „a
szárazföld urát" megdönteni : most ujra meg
kellett hozni ez áldozatokat, hogy a visszatérőt
másodszor is, és pedig tökéletesen megsemmisit-
sék. E mellett a szövetséges fejedelmek kény-
telenek voltak önmaguk is beismerni, hogv csá-
szárság megújulását nagyrészint saját rövidlá-
tásuk és könnyelműségük okozta. Hogy is
lehetett oly férfit, mint Napoleon, a ki a meg-
testesült uralomvágy volt, Elba szigetére szám-
űzni, a honnét rövid sétautazás után a folyvást
forrongó Olaszországot, s valamivel hosszabb
evezés után pedig a Bourbonokkal elégedetlen
Francziaországot oly könnyen elérhette! És ha
már a nagy fogoly fölötti őrködést az angolok
magukra vállalták, mindenesetre nagyon visszá-
sán tünt föl, hogy azalatt mig Napoleon Elbát
elhagyta, az angol szigetparancsnok, Catnpbel
ezredes, épen Livornoban egy tánczvigalomban
mulatott, s az angol tengerőrök, a helyett hogy
állomásaikon maradtak volna, szintén kirándulást
tettek a sik tengeren. E gondatlanság sokkal csá-
bitóbb volt, semhogy Napoleon és környezete föl
ne használták volna. Mire a tánczkedvelfí Camp-
bel Livornóból visszaérkezett, Napoleon már el-
tünt, s márcz. 20-ikán száz meg száz fáklya lobo-
gása mellett tartotta bevonulását aTuileriákba.

Bármily kellemetlen volt is a szövetséges
fejedelmek helyzete, mégis a közönség előtt mu-
tatni akarták, hogy teljes biztosságban vannak,
azért most is, mint annakelőtte, meglátogattak
minden ünnepélyt, melyekben a bécsi kongresszus
jobban bővelkedett, mint talpraesett politikai cse-
lekvényekben. Igy számosan jelentek meg az ud-
vari páholyban, niidán az „An der Wien4'színház-
nál a „Házi cselédség1' operettet adták, melyben
Hasenhuth komikus Jokrisse (egy bárgyu) szere-
pét játszta. E vígjátékban a háziasszony a szegény
Jokrisset jól leszidja, a miért annyi ügyetlensé-
get követett már el, e most ujra kedvencz ma-
dárkáját a kalitkából kiszalasztotta. Hasenhuth,
a helyett hogy a darabban előforduló választ
adta volna, a következő feleletet rögtönözte:
„Na bizony, nagy dolog is az, hogy a kis madár
elillant! Azok ott, (a páholyban levő fejedelmekre
mutatva) a nagy madarat is elszalasztottak."

A szinház közönsége e találó rögtönzésre
hangos kaczajban tört ki; mindenki a fejedel-
mekre, majd a rögtönző színészre tekintett, s ily
átalános vidámság közt az uralkodóknak is csak
alig sikerült olympusi nyugalmukat megtartani.
Hasenhuthot ugyan a darab bevégzése után, igazi
Metternich modorban befogták s bebörtönözték:
de mi volt e pár napi fogság azon boldog önér-
zethez képest, hogy Európa koronásfőinek az
igazságot, ha mindjárt tréfából is, egyszer sze-
mükbe megmondhatta!

Az emberi-nem kora.

A tőzeg igen gazdag régiségekben. A
legalsóbb tözegrétegekben nem találtatnak
emberi készítmények ; a fenyők rétegében

azonban a kökorszakból vannak régiségek.
Bronz-tárgyak és pedig közbe-közbe kitű-
nők, csak a tölgy rétegekben fordulnak elö.
Dánia két növénytenyészeti periódusa tehát
az emberi művelődés fejlődésének két epo-
chájával egyidejü. — A házi állatok, (a
kutya kivételével) melyek már a kőkorszak-
ban elöjöttek t. i. a szelid ökör, a ló, a sze-
lid disznó és a kecske, Dániában csak a
bronz-korszakban lépnek fel, melyet a tőzeg
legmélyebb rétegeiben talált csonthalmazok
és bronz-tárgyak eléggé tanusitanak.

Legnevezetesebb bizonyítékát azonban
az emberiség ősrégi előhaladásának a leg-
ujabban Helvetiában fölfedezett czö'lö'p- vagy
vizi falvak (Pfahlbauten) nyujtják. Régi
köztudomásu dolog volt, hogy a sveitzi ta-
vakban bizonyos helyeken nagyszámu kor-
hadt fa-ezölöpök emelkednek ki a tófenék-
ből ; de czéljok felöl nem lehete tisztába
jöni. Az 1853 — 54 közti tél átalános ala-
csony vízállása alkalmat szolgáltatott a kö-
zelebbi vizsgálódásra, s majd minden sveitzi
tóban fellelték ezen czölöprendszert, s ké-
söbb az olasz tavakban is az Alpokon tul.
Ez oszlopok közt az iszap által beboritva és
igy jó karban számos kézmü, állatcsontok
stb. találtattak. Ezekből a —• vagy történe-
tesen elveszett, vagy szándékosan a tóba do-
bott tárgyakból kétségkivüli bizonyossággá
vált, hogy az oszlopok ősrégi emberi épüle-
tek alapjai voltak, melyek vagy tüz vagy
háboru által elpusztittattak. Van olyan tér
a tavakban, melyen 30—40,000 oszlopot
lehet megszámlálni Emberek és állatok
elleni biztonság, vagy talán a halászat lehe-
tett indoka e vizi építkezéseknek. A száraz-
zal való közlekedés bürük vagy hidak segélyé-
vel történt, melyek szintén máig is fennálló
oszlopokon feküdtek. A lakosoknak hajóik
is voltak, de igen kezdetlegesek, kivájt fa-
törzsökökből. Az oszlopok közt íly elmerült
őshajók is találtattak. A hajlékok száma
igen különböző volt, néhol elkülönítve egy-
mástól, néhol pedig összecsoportulva falut
s tanyát képeztek. Hihetőleg Velencze vá-
rosa is ily egyszerü vizi falu lehetett haj-
danában.

A sveiezi természetvizsgálók és régészek
e vizi falvak romjait alapos vizsgálat tár-
gyává tették, s leírásaik már is terjedelmes
irodalmat képeznek. A talált tárgyakból
magános és nyilvános gyüjtemények ren-
deztettek. A Hohenzollerni herczeg név
szerint a Boden tóban talált legnevezetesebb
régiségeket sigmaringeni régiséggyüjtemé-
nye számára szerezte meg. Ezek kizárólag a
kökorszakból valók.

E különféle vizi falvak régiségei azt mu-
tatják, hogy a vizi lakásnak e módja sok
időn át gyakorlatban lehetett, némelyek e
falvak közül sokkal elöbb pusztulhattak el,
mások sokkal későbben. Sveicznak keleti
tavaiban az oszlopok közt csak a kökorszak-
ból lehet kézi müveket találni p. o. a Boden
tóban, melyen igen számos vizi falu létezett.
A nyugati tavakban e tökéletlen müvek
mellett, s ezeket háttérbe szoritva látjuk a
bronz-eszközöket föllépni, sebből készitvék
az életnek minden szükségletei, békében
ugy mint háboruban, s közbe-közbe már a
szép formára való ügyelettel is.

Más helyeken, ugymint a neuenburgi s
bieli tavakban már a vas is szerepel; az
agyagedények és téglák római jelleget vi-
selnek.

A Bodeni tó kőkorszakbeli tárgyait itt
nem is említhetjük fel mind, annál kevésbbé
írhatjuk le. A kjökkenmöddingerhez hason-
lók ezek, ritkán kovaköböl, gyakrabban
egyéb köfajokból készitvék, jobban dolgo-
zottak s elöhaladottabb miveltséget árulnak
el, mint az északiak. Láthatók itt kések,

balták, kalapácsok, vésők és fűrészek köböl;
továbbá különféle állatok csontjai a minden-
napi élet szükséges eszközeivé feldolgozva,
u. m. tűkké, árakká; hasonlókép medve és
vadkan fogakat kiélesitve s kifúrva metsző
eszközzé vagy pedig ékszerül alkalmazva.
A fazekas mesterségnek is sok töredékei
vannak; az edények mind igen nagyok, s
szabad kézzel, forrna nélkül látszanak ké-
szitve lenni.

A mivelödés magasabb fokát, melyen e
vizi falvak lakói a dániai osztrigafogyasz-
tók felett állottak, mutatják a len és kender-
ből font (nem szőtt) kelme darabok. E tói
lakók tehát már földmivelési is üzték, ga-
bonát termesztettek, és pedig igen jó minő-
ségűt, — a mit egy — Wangen mellett a tó
oszlopai közt iszappal fedezett magtár rom-
jaiból tudunk. —• Baromtenyésztéssel is fog-
lalkoztak. A talált- számos állati csontok
közt, melyek az iszap közül kivájattak, s me-
lyek a mai Sveicz majdnem egész faunáját
képviselik (a ma már ott nem létező jávor-
szarvas is elöfordul), ökör, kecske, juheson-
tok igen gyakoriak: a kutya sem hiányzik.
A legtöbb csont valószinüleg kutyák által
összetörve van.

A lakások czölöpökre rakott keresztge-
rendákra épültek, és fonásból készültek,
kivül és belül agyaggal betapasztattak, mit
a tavakban talált számos düledékek bizo-
nyítanak. Némely vad népeknél máig is
láthatni ily falukat a tavak szine felett,
s már Herodot is tesz emlitést oly ázsiai
népekről, melyek a tavakban oszlopokra
épült házakban laktak , lovaikat s egyéb
barmaikat hallal táplálták, kis gyermekei-
ket, hogy a vizbe ne hulljanak, zsinegekhez
kötötték, s a férfinak, minden általa felesé-
gül vett nőért 3 oszlopot kellett a vizbe le-
állítani.

Mi itt csak nehány adatot hoztunk Kö-
zép-Európa lakosainak történetelötti polgá-
risultsága felöl, melyekre az ujabb időben a
tudományos kutatás leginkább irányult.
Kétséget nem szenved, hogy a több helyen
kutató régészek és tudós társulatok az
ősrégi emberek életéröl is időről időre bő-
vebb adatokat lesznek képesek szolgáltatni.
íly tudományos társulatok nem mozdítják
ugyan előbbre az anyagi érdekeket, mint
oly sok más egyesületei az ujabb időnek;
de a gondolkozni szerető emberre nézve
nagy érdekkel bir tudni azt is: mikép fej-
lődött neme időről időre a veleszületett
szellemi tehetség segélyével. Azért habár az
emberi nem idősebb is, mint. az ő irott tör-
ténete mutatja, de geológiai időszámítás
szerint, mely a tudomány tapasztalatai és
következtetései alapján azt nem évszázadok
és évezredekre, hanem évmilliókra teszi,
mégis csak kevés idö óta van a földön; ö,
a mint láttuk, a legifjabb és legtökéletesebb
teremtmény.

Ha szabad volt az eddigiekben az emberi
nem alpháját érinteni, legyen szabad a ter-
mészet vizsgálat eddigi eredményei után
következtetve, az ö ómegájáról is azzal a
szerénységgel, melyet a kérdés természete
megkiván, véleményt koczkáztatni.

Föntebb érintettük, hogy a hajdankori
életmód minémüségében a folytonos tökéle-
tesbülés irányzata vehetö észre. Mindenütt
kimutatható a régibbiröl az ujra való átme-
net; egész családok, nemek és fajok enyész-
nek el majd rögtön, minden átmenet nélkül,
majd pedig lassu elfogyásban.

Ha a geológiában tényekről beszelhe-
tünk, tény az, hogy a föld kérge sok rom-
boló és alkotó katastrófán ment keresztül,
hogy hegységekkel boritott száraz földek
emelkedtek ki a tengerből, g # ismét száraz
földek merültek a tenger szine alá ugy,

ir



* - = * • • • • • • " - ^

288

hogy tenger keletkezett ott, a hol elöbb szá-
szárazföld volt, s ép igy megforditva is sok-
féle változatokban. íly forradalmak után
nyerte planétánk hosszu idök folytán mos-
tani felületét,

Természetes, hogy ily erőszakos esemé
nyék közben egész világrészek vagy tenger-
vidékek összes állati és növényi világának
hirtelen el kellé tűnnie, 8 azért mi azokat
még csak kövületben sem találhatjuk meg a
késöbbi hegyalakulásokban. A tengerből a
földdel együtt kiemelkedő állatok és növé-
nyek ép oly kevéssé élhettek meg a szára-
zon, mint a száraz állatai és növényei a ten-
ger szine alatt. Még megfoghatóbb lesz egy
bizonyos faj minden egyedeinek rögtöni el-
tünése, ha meggondoljuk, hogy a fajok a
különböző földövek és éghajlatok alatt so-
hasem egyformák, hanem mindig külön-
bözők.

Sőt viszonylagosan kisebb mérvű okok

ves fajokra nézve, melyet mi nem fogadunk
el ugyan bebizonyitottnak, de mindamellett
sok követökkel bir. E hypothesis szerint
minden szerves fajnak, mint a fajok egye-
deinek, meg van a maga saját átlagos élet-
tartama, melynek végeztével okvetlenül ki
kell hallnia, és ig,' apránkint minden fajra
rá kerül egykor a kihalás sora, tehát az em-
berre is.

Annyi igaz, hogy több fajok egymás
utáni kihalása a kövületekből ép ugy kimu-
tatható, mint uj fajok előállása, s e tüne-
ményt máskép ki nem magyarázhatjuk,
mint csak az emlitett vélemény elfogadása
által.

Napjainkban persze nem tudunk uj fa-
jok előállására mutatni, de ezen bizonyítás-
nak is megvan a maga nagy nehézsége,
miután még csak nem is ismerjük mind az
élö állatokat és növényeket, s az ember is
— geológiai időszámítás szerint, — csak

mert ilyenek most is szép számmal találtat-
nak nemünk szebb része között.

A jövö ezen még tökéletesebb lényeinek
physikai szervezetéről még csak sejtelmünk
sem lehet. Szellemi szárnyakat ígérhetünk
ugyan nekik, de nem testi és tollas szárnya-
kat, mert ezek sokkal alacsonyabb lépcsö-
zetü szervesekhez tartoznak; ezek csak ki-
fejletlen kezek és karok.

Nem tulajdonítunk magunknak semmi
prófétai lelket, de a tapasztalásból vont kö-
vetkeztetések, melyeket maga a természet
nyujt, vezetett bennünket ama koczkázta-
tott állításra, melynek beteljesülése — sze-
rencsére csak egy kiszámithatlan hosszu idő
mulva következhetik be. A természet tör-
vényei állanak változatlanul, a mi dolgunk
csak az, hogy helyesen ismerjük meg azokat.

(Dr. NSggerath uf an.) KÍSS Elek.

Livingstone afrikai utazásából : I. Harcz egy oroszlánnal.

I!

is előidézhették egyik-másik életszerves faj-
nak kihalását, p o. valamely sík tartomány-
nak fennsíkká való emelkedése (mint Mexico,
Chili), beerdősödése vagy elerdőtlenedése
valamely szigetföldnek ; vándorállatokra
nézve a nyári és téli hazának elkülönítése
valamely magas hegység vagy tenger által;
a ragadozóknak elszaporodása, vagy vala-
mely állatfajnak kihalása, melytől egy má-
sik fajnak élete feltételeztetik stb.

A legujabb időben is lehet, még pedig
igen kitünö fajok kihalását kimutatni; ide
sorolható már a nagy északi buvár és a lep-
cses dudu madár (didus ineptus) S. Mauri-
tius és a szomszéd szigeteken, mely már 200
év óta nem létezik. Ez utóbbi egész alkotá-
sánál fogva oly kevéssé illik a ma élő ma-
darak osztályába, hogy ugy hehet öt tekin-
teni, mintegy élö hírmondóját az ősvilági
állatoknak.

E mellett még egy más nézet is áll fenn
a kihalt, vagy kihaló félben levö életszer-

igen kis idő óta létez a földön; azt meg
épen csak egy pillanatnak lehet mondani,
mióta a természet vizsgálásával komolyab-
ban foglalkozunk.

A föld jelenben nagyon állékony lett;
a vulkanismus emelő s feszítő erői igaz hogy
nem nyugosznak egészen, de működésük
igen csekély ahhoz mérve, a mint az a ko-
rábbi geológiai korszakok alatt nyilatko-
zott. De ujra fölébredhetnek azok, — amint
hogy a föld régi korszakaiban is hosszabb
nyugvások jöttek elő.

Az ember mindenesetre az egész földön
el van terjedve és az ö neme ily módon alig
veszhetne ki mindenütt. De ha azon nézet,
hogy minden faj csak ideiglenes életü, té-
nyekkel védhető volna: ugy az emberi nem-
nek is — talán iszonyu hosszu idö mulva el
kellene enyésznie a földről.

Ez esetben az embernél csak egy még
tökéletesebb szervezetü lényt lehetne vár-
nunk. — Angyalok azért aligha lennének,

Livingstone dél-afrikai ulazns iból.
I. Harcz egy oroszlánnal.

Livingstone, a bátor és rettenthetlen afrikai
utazó hősi elazántsággal s ezerveszélylyel küzdve
folytatja fölfedező utazásait az eddig alig ismert
földréezekben. A mult nyáron harmadik nagy
expeditiójaban Kelet Indiában járt 8 öszszel in-
nen Dél-Afrika keleti partjai felé vitorlázott.

Kalandjainak a élményeinek nehány neveze-
tesebb mozzanatait szándékozván e helyen ismer-
tetni, álljon itt nehány adat a nevezetes férfiu
életéből. Livingstone Dávid angol? igazabban
skót születésü. Tiz éves korában egy pamutfonó
gyárba adták szülei. Hetibérének egy részén latin
nyelvtant vett, a midőn 16 éves lett, már jól ér-
tette Virgil és Horácz nyelvét. Igen szerette az
utazási leírásokat is olvasni. Mint 19 éves gyár-
munkás Glasgowban esti óráiban a görög nyelv,
orvostan és theologia fölötti nyilvános előadáso-
kat hallgatta. Szorgalmasan tovább tanult, s végre
orvostudor lett. 1840 óta szakadatlan utazások-
ban tölti életét Tizenhat évig (1840—1856) egy-
huzamban Del Afrikában kalandozott 8 ezen ke-
véssé ismert földrész egyes vidékeit, melyeknek

nagy részében még soha európai ember nem járt, '
keresztül kasul bejárta. Hazatérése után kiadott
Útirajzai roppant figyelmet költöttek az egész
tudományos világban. Do Livingstone nem nyu-
godott meg babérain. 1858 ban egy második nagy
expeditióra indult Dél-Afrikába, 80 melléje adott
útitárssal, kiknek azonban nagy része az ut ve-
ezélyei alatt elpusztult, s e má-
sodik ut átalában csekélyebb
sikerü volt. Mult évben pedig
— mint emlitettük — harmad-
izben szállott afrikai nagy ut-
jára.

Az élmények, melyeket itt
közlünk, első utazásából valók.

S ezek között első helyet
foglal el Livingstone harcza egy
oroszlánnal. Az esemény Dél-
afrikában a termékeny Mabotse-
völgyben (25° 14' déli szél. s
26° 30' keleti hosszúság) tör-
tént 8 a könnyen veszélyessé
válhatott kalandot Livingstone
maga igy beszéli el:

„ANabotsa falubeli lakosok
nyugalmát nagyon gyakran za-
varták a vidéken kalandozó
oroszlánok. Nem csak éjelen-
kint törtek rájok e fenevadak
6 rabolták el teheneiket, hanem
világos nappal is megtámadták
barmaikat. A lakosoknak nem
volt elég bátorságuk, hogy a
vadakkal szembeszálljanak. Pe-
dig tudva levő, hogy az orosz-
lánok azonnal elköltöznek oly
vidékről, a hol valamely társu-
kat megölték. Szükség volt te-
hát, hogy legalább egy oroszlánt
elejtsünk. E czélból a falu ne-
hány emberével kimentem egy-
ezer azon helyre, hol az orosz-
lánok a marha csordákat fel
szokták keresni. Nemsokára ott
találtuk az oroszlánokat egy
fákkal benőtt kis sziklás dom-
bon. Azonnal kört alakitottunk
• az állatok felé közeledtünk.

lépésnyi távolból feléje irányozta fegyverét. De
ez csütörtököt mondott. — E pillanatban magamra
hagyott az oroszlán s szerencsétlenül czélozott
társam után rohant, kinek lábikráját megmarta.
Ettől egy harmadik támadó csalta magához, e e
pillanatban szerencsére jól találták a feldühödött
állatot a feléje irányzott golyók.

Egy mellettem állott benszülött
ember rá lőtt egy oroszlánra,
mely egy szikladarabon üldö-
gélt. A golyó a sziklára pattant s az oroszlán
utána kapott, mint a kutya midőn egy darab fát
vagy követ apportiroz. Azután felugrott, keresztül
tort körünkön s eltünt.

„Ekkor ismét két más oroszlánt pillantot-
tunk meg, de ezek is kimenekültek vadászkörünk-
ből. A mint igy a meghiusult kisérlet után a falu
felé ballagtunk, ismét egy
oroszlánt pillantottam meg.
Egy sziklán ült egy kis bo-
kor tövében. 30 lépésnyi tá-
volból kétcsövü puskámmal
rá czéloztam s egyszerre
lőttem mindkét csőből. Em-
bereim azt kiáltozták, hogy
el van találva s hozzá köze-
ledtek. Én észrevettem, hogy
farkát még emelgeti, 8 rá-
jok kiáltottam: „Megállja-
tok, hadd töltsék még egy-
ezer!"

„Mig a puskám töltöm,
egyszerre éles sikoltást hal-
lok s félre pillantok. Látom,
hogy az oroszlán épen rám
akar rohanni. Kissé emelke-
dettebb helyen állottam.Egy
Ugrással vállamon kapó t az
oroszlán e vele együtt lezu-
hantam. Fülembe orditott s
ugy rázott m nt a kutya a
patkányt 8 én ez által ugy
meg^avarodtam.mint az egér
a macska karmai között. Egy
állomszerü állapot volt ez,
melyben sem ijedséget, sem
fájdalmat nem éreztem, ám-
bár jól tudtam, mi történik
Telem. O y forma á'lapot volt, a minő a chloro-
formot magába szitt emberé lehet; látja a testén
véghez vitt műtétet, de a kést nem érzi.

„Megfordultam, mert az oroszlán nagvon
rám iulyosodott; egyik első lábával fejem hátsó

Képek a hazai népéletbből: LVII. Somogyi juhász. — (Greguss János rajza.)

„Mindez egy pár pillanat műve volt. Másnap
nagy örömtüzet gyujtott a falu népsége a megölt
oroszlán emlékére, mely oly nagy volt, a milyet
ők, saját állításuk szerint, még soha nem láttak.
Egy csontomat teljesen összezuzta s felsőkaromon
l l seb volt, miket fogaitól kaptam, s melyek még
a behegedés után is időszakon kint sokáig fájtak.

Vásáros-Namény. — (Bukovszky V. rajza.)

„A harcz pillanatában gyapjuing volt raj-
tam, mely a fogak tajtékát felfogta, ugy hogy
abból húsomba és vérembe semmi sem szivárog-
hatott. Megsebesült társaim is nagy fájdalmakat
szenvedtek. Azon ember, a kinek vállát tépte szét

részét szoritotta, s jól láttam, hogy az oroszlán : az oroszlán, egy év mulva mutatta sebét, mely
pillantása egyik benszülött táraamon függ, ki 15 ' ugyanazon hónapban ismét megujult."

Képek a hazai népéletből.
LVII. Somogyi juhász.

Erdőben birkajárás!
Bezzeg csodálkoznék a tiszamelléki ember,

ha azt mondaná neki valaki, hogy amott, tul a
Tiszán meg a Dunán, az egy-
kor „Sobri- megyék" egyikében
is, másikában is: bükk-és cser-
fák alatt legelész a juhász nyá-
ja; mig az alföld rónáin, a bú-
zatermő táblák tai lóján böngé-
szi az ottfeledt kalászokat, mi-
alatt a pásztorral együtt, kifelé
forditott bundával daczol a
forró nap sugaraival, melyek
szeleten, szabadon terülnek el
a puszta8ágon.

Alig van valami, a minek
árnyában hüselhetne a juh, ha
csak a szomszéd szamáré vagy
a kutgémé nem téved rá, vagy
darucsapatnak felhője nem su-
han el fölötte.

A Bakony szélén máskép
van ez.

A bokrok fiatal lombja s a
fák tövében sarjadó fű, bő táp-
lálékot nyujt a birkának. De
azért, hogy az erdő tisztásain
kövérek a legelők, gyapjujok
minősége nem különb alvidéki
véreinek gyapjujdnáJ, jóllehet a
galagonya- és tüskebokor a
somogyinak ugyancsak megbo-
ronálja-czibálja bundáját.

A somogyi julász sem az,
a mi a tiszamelléki.

Ez rónán szü etett, álmo-
dozó és merengő. Szeme elvész
a láthatár szélén s ha a határ-
dombra megy is föl, nem lát
többet, pedig már az neki hegy.
Dalát csak a vezérkos kolompja
kiséri, s egy-egy szörnyü ásitá-
eára a füles felel, vagy az any-
javeeztett bárányok siralmas
bégetése.

A somogyi juhász azon kez-
di, hogy szűrben jár Versenyt

futyörész az erdő madaraival a ha nótára kere-
kedik kedve, a százados bükkök hangfogója zengi
vissza énekszavát. Ha eső éri, terebély alá hajtja
juhait s maga is oda heveredik, vagy valami,
vadméhektől körülzsongott odúba veszi magát, ea

Begyürve a kalapja tetejét
TJgy nézi a förgeteg elejét.

_ A szegény legénynek per-
sze ő sem ellensége. Ugy is-
meri a Bakony minden zege-
zugát, mint a tarisznyáját s
az üldözött bojkálónak oly
rejtekhelyeket tud, hova
még a nap világa nem ju-
tott el.

Némelykor megesik, hogy
karcsu szarvasok s gyors
lábú őzek iramodnak át a
vigályon.De a nyájat ez nem
zavarja; csak ha a közelben
vadászó erdőkerülő puskája
dördül el, szokott megrez-
zenni; no meg, ha a „Kar-
czos" kutya csaholja rendre
a ugatja körül gyors ügetés-
sel a szétszóródó nyájat.

Derült az ég, minden
csöndes; „az erdő nyelve, a
fák levele" alig alig szól,
csak a nádasban zörög a
kacsa- és sz ircsasereg, s el-
elvétve rigó fütyöl a bükk-
nek egyik láthatatlan ágán,
hova fészkét rakta s hova
párját csalogatja. Megesik,
hogy a vadgalamb is fol-
kaczag néha a juhász feje fö-
lött. Még csak vagy egy hetet

vár, aztán kiszedi fészkét s az anyányi fiakat annak
a német köszörűsnek adja el, ki taligájával utba
szokta őt ejteni némelykor; a sogor a pesti ma-
dárvásárral kereskedelmi összeköttetésben áll,
hova ugyancsak a juhászfogta mókusokat is szál-
litja. Az alföldi juhász csak árva ányhajat szed,
meg néha-néha ejt Wcsagot, melynek ezüsttől-
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lait ünneplő kalapjára tüzi, mig az árvalányhajjal
azt a nyütt süveget ékositi, melyet a türi vásáron
vett; az alföldi juhász nem oly élelmes mint a
somogyi, a ki még sétabotok faragásához is ért.
Akad köztök egy egy, ki tőtül hegyig televési az
egyenes tölgyágat; ezzel persze valamelyik irnok
urfinak kedveskedik, ha számadásra megy be az
uradalmi hivatalba. Rendesen jókora csomó trafik
a jutalma s abból kényelmesen lehet végig füs-
tölni egy egész hetet az erdőben, a hol ugyis a
pipa az ő legjobb barátja.

Vásáros-Namény.
(Bereg.)

E szerény kis város, melynek egy részletét
mellékelt képünk ábrázolja, Beregmegyében fek-
szik, a Tisza bal partján, Szatmár és Szabolcs me-
gyék közé ékelve. Leginkább csak mint a felső-
tiszai gőzhajózás végállomása ismeretes; azonban
a szomszédos Bereg s ez által Mármaros és Ugocsa
megyéknek Szatmárral és Szabolcscsal fő össze-
köttetési pontján állva, különösen a tiszai vaspá-
lya — illetőleg a debreczen-kassai vonal meg-
nyilta óta ez országrész forgalmában ha nem is
szerepel mint fontos tényező, minden esetre
nevezetes hely. Itt megy át Bereg-, Mármaros-,
Ugocsamegyék utja Nyíregyházára, mely az em-
litett vasútvonal legnevezetesb wntja a épen a
naményi összeköttetés által.

A város mai közlekedési élénkségéhez, a
gőzhajózás befolyásán kivül, legtöbbet azon
nagyszerü hid tett, melyet egy a földesurasá-
gokból 1844-ben alakult részvényes társaság, 90
részvénynyel, épittetett — még 1849-ben. E hid
a tiszai vizállás 0 pontja fölött 41' 5" magason
áll s oly erős, hogy az időnkinti erős zajlásoknak
s a gyorsan emelkedő viz által olykor elragadt
s fölébe sodrott sok sóstalp féktelen nyomásának
mindeddig hatalmasan ellenállt s ez erőteljessé-
gén kivül még azon nevezetességgel is bir, hogy
rajta a megyebeli nemesség máig sem fizet vámot.
Ma már ily eset igen ritka; azonban mint mond-
ják, Beregmegye egyéb hidjain is még nem pél-

* dátlan. A pénteken begyült vám eddig a helybeli
ref. egyházé s illetőleg a lelkész uré volt.

Lakossága az ujabb időben mondhatni évről
évre nő. Jelenleg 675 ref.. 198 r. kath., 67 gör. n.
egyes, és 300 izraelitából áll; mig mintegy 23
évvel ezelőtt 500 ref., 20 r. kath., 2 g. n. egyes,
és 8 izraelitából állott. Különösen szaporodnak,
illetőleg gyülekeznek ide az utóbbiak, kik még
5 évvel elöbb is csak 180 an voltak.

A szép ref. templom diszes tornya magasra
emelkedik a szerény házcsoportból, melyet a nyu-
gati részen Lónyay György franczia szabásu laka
s a kir. dohánybeváltó hivatal épületei, a keleti
részen pedig Eötvös Tamás laka s vele szemben
az állítólagosán Lónyay Anna, Kemény Jánosné,
által épittetett vár omladékai (melyeket lapunk
1856. évi 46. számában mur bemutattunk) tarkit-
nak fel. — Tizenkét évvel ezelőtt pompás kert
övezte Eötvrs T. lakát; de ez később a zsandárok
tanyája levén, nagy részben elpusztult, ugy hogy
birtokosa, midőn ismét kezébe vette volna, minden
kedvét elvesztette, hogy ide telepedjék. Idegennek
is szomoru volt látni a kiméletlen kezek nyomait.

Vásáros-Naményi némelyek állitása szerint
körül-belül 1200 óta birja fiágon a nemes Lónyay
cealád; — azonban az sem látszik nyomtalan útba-
igazításnak, melynél fogva 1500-ból eredeti bir-
tokosokul a most Zemplénmegyében lakó Naményi
családot állitják, kik „v.-naményi" melléknevüket
maiglan is fentartották. Később a Vécsey-ek és
Nyáray-ak voltak Namény birtokosai 8 egész bi-
zonyossággal csak a 16-ik század végére tehetni,
midőn a Lónyay család itt végkép megtelepedett.
Azonban a 17-ik század elején még két, Bánffy
és Béldy-kúriáról van szó. Az Eötvösök a 18 ik
század elején, a Lónyay Annától elkobzott va-
gyon kir. adományozása által jöttek e birtokba, s
most a „vásáros-naményi" melléknevet mind a
Lónyay-, mind az Eötvös-család egyformán hasz-
nálja. A vidék termékeny síkság, melyet a Tiszán
kivül még a hid fölött nehány száz ölnyi távol-
ban a Tiszába szakadó Szamos öntöz. K. A.

1 Az elöpataki fürdő.
(Erdélyben.)

Tapasztalásból tudjuk, hogy a testben gyen-
gélkedők, vagy épen sulyos betegek kőzül sokan
sorsukat nagyobb koczkára nem teszik, mint mi-

kor arra határozták magokat, hogy egészségüket
visszanyerni valamely fürdőre utazzanak. A
fürdő-látogatók nem kis része csak hallomás
vagy szakavatatlanok ajánlása folytán teszik
gyakran költségeiket. Fürdőink nagyobbára (ki-
vált az erdélyiek) még vizsgálatlanok; némelyek
roszul vétettek vegybontás alá s ismertettek
meg; s igy e miatt, kivált fiatalabb orvosaink
ajánlása is néha egyoldalu lehet. Nem egy példa
bizonyitja, hogy a csak ugy találomra ment beteg,
egészségét még nagyobb mértékben, vagy életét
áldozta és áldozza fel az épen nem neki való
fürdő miatt.

Igen helyén volna tehát, ha összes hazai für-
dőink, a legutolsóig, egy külön, önálló munkában
részletesen kürülirva, minden oldalról ismertetve
lennének; hogy igy a szenvedők tetszés szerint
bármelyikről alapos tájékozást szereznének.

Az elöpataki ásványos-vizek Erdélynek dél-
keleti részén az Ólt völgyének egyik mellékágá-
ban, Felsőfehérben, Brassó és Sepsiszentgyörgy
között, amattól három, ettől egyórányi távolságra
feküsznek. Három jókarban tartott uton lehet
hozzájutni; egyik Brassóból, másik (Udvarhely
felől) Erdővidékéről vezet oda, mely a brassaival
Arapataknál egygyé olvad, és a harmadik Három-
szék felől jőve, Sepsiszentgyörgyről. — A tulaj-
donképi Élőpatak helyeégét mintegy 160 ház ké-
pezi, mely 500 állandó lakost számlál. A források
e helység közepében szétszórva egy völgyben fe-
küsznek, mely sok helyen oly szűkké válik, hogy
csak az utnak és egy csörömpölő pataknak enged
némi helyet, s sok helyütt még azzal is fösvény-
kedik. A völgy egyenesen nyulik nyugatról kelet-
irányba, s hossza mintegy ötnegyed mérföldnyi
lehet. Éghajlása, átalán véve, kedvező; s már fek-
vése által is meg van óva az északi szelektől ; de
minthogy a déli hegysorok alacsonyabbak, a nap-
sugarak csaknem estig bejuthatnak. Nyárban,
közönséges időjárás alkalmával a légmérséklet
reggel -f 9°; délben + 17°; este + 14" E. mutat.
A fürdőidény rendesen junius hó derekán kezdő-
dik 8 tart aug. végig; azonban gyakran október
végeig is enyhe és állandóan derült időjárást ta-
lálhatni.

Élőpatak savanyuvizei öt forrásból buzognak
fel, melyek közül három ivásra, kettő fürdésre
használtatik. Az ivó-kutak (Őskút, Ujkút, Anna-
kút) vizét 1852-ben Schnell Péter és Stenner
Gottlieb urak vegybontáa alávették volt; melyek
közül főleg az „Oskút" tünt ki izére és tartalom-
gazd.igsá^ára nézve. Átalán a vendégek által is
leginkább az használtatik, s ez szerzé meg rövid
idő a'att Élőpatak világszerte elliiresedett nevét.
Az „őskút" vizének mérséklete + 8-83° E. Faj-
sulya 1-005092. Ize kissé csipös, kellemes; szine
gyöngyöző tiszta; felmelegitve vagy a levegőre
hosszabb ideig kitéve, a szénsav nagy részét el-
veszti, homályos lesz, és barnás-sárga üledéket
képez. A más két kút vize is ugyanazon vegy-
részeket tartalmazza, csak kisebb mértékben.

A pontos vizsgálatnál fogva az elöpataki viz
a tulnyomóan szénsavas szikéleget tartalmazó,
égvényes vasas savanyu-vizekhez tartozik. Hason-
lit a bártfai, füredi, gleichenbergi, kissingi, karls-
badi és marienbadi ásványvizekhez, melyeket
azonban vasas és szénsavas szikéleg tartalmára
nézve fölülmúl; azonkivül nagymennyiségü sza-
bad-szénsavval bővölködik, és főleg azáltal is ki-
tünik, hogy hashajtó középsókat tartalmaz, melyek
gyógyerejü hatását nagyban előmozdítják.

Az elöpataki savanyu-vizeknek gyógyerejü
hatása a betegséghez mérten rendezett italhasz-
nálatnál mutatkozik. A kádak- vagy szabadbani
fürdés is lényegesen előmozdítja ugyan az ital-
beli gyógy használatot; azonban ez itt mégis má-
sodrendű dolognak tekinthető, s igen sokan csak
a testnek közönséges tisztántartásáért használ-
ják; s nem volt még rá eset, hogy valaki kizáró-
lag a napontai fürdés végett kereste volna fel
Előpatakát.

E viz italhasználata átalán a bélcső, máj és
vese elválasztásait mozditja elé, ea pépes has-
ürülést okoz, és pedig oly kíméletes módon, hogy
semmi gyöngeséget nem hagy maga után. Azon-
kivül vastartalma által elésegiti a vérképződést,
a test szöveteinek alakulását; s e mellett erősíti
a test izomerejét, élénkségét.

E gyógyvizek hasznalatát és életrendet ille-
tőleg, hely szűke miatt, részletes leírásokba nem
bocsátkozhatok. Erre nézve kimeritő utasitást ta-
lálhatni dr. Meyr Ignácz urnak 1863 ban Brassó-
ban megjelent „Útmutatásából", melyet bárki a
fürdő helyiségén olcsó áron megszerezhet. E he-
lyett szükségesnek látom itt, emlitett műből elő-
sorolni mind azon betegségeket, melyekben az

elöpataki viz már eddig is óhajtott sikerrel hasz-
nált és használ. Mindig legjobb sikerrel használ-
tatott :

1) A gyomoraak beteges állapotában, az
ugynevezett atomia által keletkezett gyomorgyön-
geségnél, ugyanannak beteges elválasztásainál
(szerfölötti gyomorsavany); ebből, vagy a vér-
nek a gyomorban tulságos bőségéből származott
gyomorgörcsöknél, és szabálytalan elválasztások-
ból származó idült hányásoknál. — A májnak
duzzadásainál és dagainál, ha ezek annak rosz-
nemű elfajulásaiból nem származnak; továbbá
májkövérségnél; az epe elválasztásainak megza-
varásánál, és az abból keletkezett sápkórnál és
epekőnél.

2) Lépdaganatoknál, különösen azon esetek-
ben, a hol ezek hosszas hideglelésből származtak.

3) Az altest vérmességében és az ezáltal
feltételezett aranyérben. A vérhiány (anümia) és
sápkorban, ugyszintén a görvélykórnak torpid
nemeiben. Végre az idegrendszer különféle bajai-
ban (hypochondria, hysteria), melyek a testnek
eddig emlitett kóros állapotaiból származnak.

Nevezetes azon észrevétel, miszerint az elö-
pataki vizek használata erős vércongestióknál,
szélhüdésre és vérzésre való hajlamnál a szívnek
és a nagyobb véredények szerves nyavalyáinál, a
vizkórság némely nemeinél, és a már előrehaladt
tüdővészcél káros következményű lehet.

Az elöpataki fürdő történetéből és jelen állá-
sáról következőket jegyezzük meg. E vizet 1822.
táján fedezték fel, s akkor mág azon helyen, hol
most oly Ízletes külsejű és kényelmes fürdői lakok
vannak: kaszálókés szántóföldek állottak, s egész
Előpatakát egynehány szétszórt paraszt-ház tette.
Mint sok más fürdő eredete, ugy ezé is a nép
közt különféle mesékkel van összeszőve. Ezeket
mellőzve, csak annyit emiitünk meg, hogy feltalá-
lása után legelébb a környéken lakók kezdették
használni, s igy jó hatása kitűnvén, csakhamar
mind több vendégcsoportot csalt maga köré.

Idönkint az erdélyi magyar nemesek közül
többen állandó birtokot szereztek a források kö-
zül, hová aztán a vendégek számára kényelmes
nyári lakokat kezdtek építtetni. 1837-ben épült a
meleg-fürdő tiz szobával, mely most is jókarban
áll. Élőpatak azonban csak 1850-en innen kapott
átalános hirre; s kezdtek népesebben gyülekezni,
miután vizének alka'részei alaposan megvizsgál-
tattak, s birtokosai is mindent elkövettek a ven-
dégek érdekében. E fürdő már ma kizárólag csak
az emlitett birtokos urak sajátja, kik huszonketten
vannak; az ivó-kutak, fürdőházak, sétányok és
egyéb közhelyek körüli építéseket és igazításokat
elejétől fogva a birtokos urak állottak ki saját er-
szényökből, a törzs-lakók részvéte nélkül, — s e
körülményből magyarázható ki már a tulajdonjog
is. — A birtokos testület egy, mindig ott székelő
„fürdői-igazgatóság" által gondozza a fürdő he-
lyiségét, téteti a bevételeket és kiadásokat.

Az Előpatakán levő számos diszes házak és
középületek közül elsőbben is kiemelendő gr. Ne-
mes Ádám ur fürdői háza; ebben lakik a fürdői
igazgatóság, fürdői orvos, posta, rendőrség stb.
hivatalok. Továbbá: nagyszerű födött sétánya,,
mely a fokút mellett áll; a kút felőli része egészen
nyitott, mátik oldalában a gyógyszertár, könyves-
bolt, arany, ezüst s több fényüzési-czikkek rakatai
helyezkedtek. Nyugoti vége olvasó-szobául s a
szembellő keleti alkalomszerűleg szinház vagy vi-
gadóul szolgál. S mindezeken kivül nyitott felé-
ben egy pár száz ember, esős hivés időben, ké-
nyelmesen mozoghat. Nevezetes még egy 7000
forintba került, több változatú hidegfürdője is.

Az egész fürdőn összesen, ideszámítva a
helyi nagyobbára türhető paraszt-házak szobáit
is: mintegy 350 szoba áll a vendégek szolgála-
tára. A vendégek száma, kedvező időjárás alkal-
mával, 7—800-ig is felmegy, kik között idegenek
is számosan vannak, de túlnyomóan mindig oláh-
országiak.

Az itt mulathatási költség, a többi, erdélyi
fürdőkhöz mérten, kétségkivül legmagasabbra
rug; de aránylag szerfelett drágának még aem
mondha'juk. Á vendégfogadókat mindig a legjobb-
nevü egyének birják, kik telhetőleg jutányos
áron adnak elég tisztességes élelmezést. A lakbért
illetőleg: vannak ugyan szobák, miket napjára
egy-egy aranynyal fizetnek, de ezek mellett az
egyharmad részben olcsóbb lakások is elég alkal-
masak. Végül el nem hallgathatjuk az igazgatóság
erélyes buzgalmát. Alig van fürdő, hol az igaz-
gatóság oly előzékeny lenne a vendégek iránt, s
annyi mindenféle fáradságot nem kímélne a szen-
vedők érdekében, mint az elöpataki. Gergely L,

Felvilágositás a sziliczei jégbarlang
felől.

Szilicze, jún. 5.
A Vasárnapi Ujság f. évi 21- ik számában

egy czikk volt közölve ezen czim alatt: „A szili-
czei hires barlang is elpusztult.'"

Az igazság érdekében felvilágosításul, s a
természet megszomorodott barátinak lehető vi-
gasztalására, felaiva érzem magamat annak kije-
lentésére, hogy a sziliczei hires jégbarlang (Led-
nicze) nem pusztult el, hanem csak megfogyatko-
zott hajdani hirében.

A mi az emlitett czikkben irva van, az mind
igaz, de hogy azért a lélekharangot kénytelenek
volnánk felette meghúzni; s egy nagy felkiáltás-
sal azt irni róla: a sziliczei hire3 jégbarlang is
elpusztult, tulságos állitás.

Igaz, hogy már károm nyáron át főz'k ott a
sört; de mindamellett van ott még most is sok
jég; csak ott kell keresni, a hol van; minek ele-
ven bizonysága a május 30-án rajtam történt eset,
vagy helyesebben esés. Midőn ugyanis a nevezett
napon két pelsőczi barátomnak vezetőül szolgál-
tam a barlangban, egy vigyázatlan lépés követ-
keztében, mintegy három ölnyire lépés nélkül
mentem a tátongó mélység felé a tükörsima jegén.

Jó, hogy el nem nyeltél, oh Lídnicze, mert ak-
kor mindaketten elpusztultunk volna ebből az ár-
nyék világból, igy pedig hála fejében, ha régi hí-
redben vissza nem állithatlak is, legalább kimon-
dom szerény nézetemet a régi szépséged visz-
szaállithatása felől, s nem hagylak végképen
eltemetni.

A Lednicze, mint tudva van, a kis Torname-
gye Szilicze községének határában fekszik, a
községtől nyugotra 1/i órái távolságra. A hires
agtelki Baradlához északnyugatra két, Eozsnyó-
hoz délnyugatra, színién két órányira esik.

Alakjára nézve hasonlit egy óriási pincze-
torkolathoz, melynek boltozatját 40 — 50 öl ma-
gasságra, a iegtömöttebb mészkő szikla képezi, s
valamint a pincze-torkolatba lejtős téren kell,
sok helyen bemenni, ugy a Ledniczébe is. Midőn
igy haladunk vagy 200 lépést befelé — nem
tudjuk, lábunk alá nézzünk e? vagy a fejünk fe-
lett függő sziklatöineget bámuljuk, vagy min-
dent meg akarván egyszerre mohó vágygyal látni,
a mélység felé irányozzuk tekintetüiikeí, a hol
most is függ nehány mázsányi jégdarab. — Mi-
után igy haladtunk vagy 200 lépést, ott kezdődik
aztán a jégpadozat lábaink alatt, melynek az a
sajátsága van, hogy a meleggel szaporodik, a hi-
deggel fogy. 4—5 ölnyire még a jégen is mehe-
tünk lefelé, de hó! ne tovább! itt mintegy 5—6
ölnyi esése van az üregnek, s itt már tiszta sima
jég az üreg alja, épen olyan, mintha valami viz-
zuhatag fagyott volna meg. A hol az esés meg
szakad, ott ismét van nehány D ölnyi térség. S
addig be lehet nézni; s itt voltak is már többen,
hol kötelén, hol létrán, csupa legénykedésből. A
mult nyáron pedig egy fináncz kutyája aportiro-
zott belé, olyformán, hogy a fináncz időtöltés
ből követ dobált az üregbe s nem vette észre,
hogy a vizsla a háta megett van 8 a kő után
ugrott vagy 5 öl mélységbe, de kihozták 8 most
is él a kutya is, a fináncz is vai.ihol.

Az emlitett térnél kezdődik a még eddig is-
meretlen mélység. Ennek megismsrésére és tet-
tek ugyan már avatatlan emberek kisérletet, még
1848 eiőtt, olyformán, hogy miategy 16 öl >s lét-
rát belebocsátottak, de az alsó vége nem érte a
fenekét, csak az oldalban akadt meg s mint mond-

ják, a létra most is ott van, és a kísérletnek
semmi eredménye nem lett. Azóta pedig nem ju-
tott eszébe senkinek megvizsgálni: pedig még a
mostani állapotjában is megérdemlenés a fáradsá-
got, habár igy kell is most felkiáltanunk :

„Együtt mélység és magasság!
Ráadásul a rondaság !"

A sziliczei sörfőzést illetőleg pedig, hogy a
kecske is jóllakjék s a káposzta is megmaradjon,
vagyis hogy a természet és mesterség működése
egymásnak kárára ne történjék, nézetem szerint
nem kell egyéb, mint a sörhűtöt odahozni, hol a
sörföző üst van most, az üstöt pedig egészen föl
a barlang elejére: akkor nem lesznek kénytelenek
a boltozatról a jégcsapokat leverni, mint most,
mert kiebbnem faíymeg a sör, és a mi a fődolog,
rendet és tisztaságot kellene biz ott tartani.
Mind ezen czélok elérésére nem kellene egyéb,
mint jelenlegi tulajdonosának, kun-taploczai la-
kos Czékus Mihály urnak erélyes intézkedése, a
*ait ő hiszem, hogy meg is fog tenni s nem fogja
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a közvélemény kárhoztatását becsületes lelkén
tovább is viselni.

Ea a Ledniczét röviden ezzel jellemzem:
megláthatj* ott az ember a legforrób nyárban az
évnek mind a négy szakát hiven és egyszerre, s
azt hiszem, hogy ez eléggé nevezetes természeti
ritkaság. Látogatták is azt sokan még magas ál-
dásu emberek, is, minek egyik bizonysága, a
sziklába bevésett s még most is igen tisztán olvas-
ható ezen chronostichon:

GRÓF REVlTZKY ÁDÁM
FEÖ CANCELLÁRIVS
ORSZÍGVNK FÉNYE
E FAGY03 ÜREGET

AVGVSTVSBA.N NÉZTE.

Végül én is bátor vagyok e természeti ritka-
ságot a Eimaszombatba készülő természetvizs-
gáló urak becses figyelmébe ajánlani msgtekintés
végett, a mi legkönyebben ugy eshetnék meg,
hogy midőn az agtelki Btradlát augusztusban
meglátogatják, s innen Eozsnyóra mennek, ne-
hány vállalkozó, ha nem mindnyájan is, utjokat az
agtelki Baradlától Kecsőnek, és Borzovának ve-
hetni a Ledniczének, onnét pedig Eozsnyóra 2
óra alatt el lehet menni. Szóval az agtelki Barad-
lától a mondott uton 4 óra alatt el lehet érni
Eozsnyóra. Benkö Gáspár.

A moldva-oláliországi ref. magyar
missió.

Az erdélyi helv. hit7. egyházi főtanács és a
püspöki hivatal, elérkezettnek látták a-s időt, hogy
a moldva-oláhországi ref. magyar missió vezetése
egy bizottmány kezeibe tétessék le. E bizottmány-
nak ez idő szerint törvényesen kinevezett tagjai
és a missióban levő egyházaknak törvényes ren-
des lelkészei szent kötelességüknek ismerik, el-
mondani az egyetemes magyar prot. egyház szine
előtt azon vezérelveket, melyeket, a missiónak is-
keres fentartására és vezetésére nézve mulhatatla-
nul szükségeseknek tartanak jövendőben. E?en
tervezet nekünk is megküldetvén, közöljük belőle
a főbb pontokat:

A bizottmány a missió körébe tartozónak vél,
minden most meglevő és ezután itt Romániában a
bizottmány vezetése alatt alakulandó anya- és
leányegyházakat, nem véve ki ez alól a buku-
restit sem.

Egyházaink politikailag az ottani cs. k. kon-
zulságok és sztaroszják s ezek által Ferencz Jó-
zsef Magyarország felséges királyának védelme,
egyházilag pedig az erdélyi helv. hitv. e. h. főta-
nács és ref. püspökség felvigyázása alatt-fognak
állani.

Tekintv--, hogy Eomániáb m lakó testvéreink
között szórványosan román alattvalók is találtat-
nak s hálásan elismerve, hogy vallásunk gyakorlá-
sában egyházaink és iskoláink belügyei kormány-
zásában a román kormány részéről teljes szabadsá-
got élvezünk: kötelességüknek ismerik alulírtak
is, hogy a román kormánynak, hitelveinkbe nem
ütköző és egyházszervezetünkkel nem ellenkező
rendeleteit tisztelettel elfogadják és teljesitaék.

A bizottmány minden év végével, a bevételek-
ről és kiadás >król számadását ki fogja Bukurest-
ben nyomtatni s megKUlderm a magyar lapok szer-
kesztőihez. A részletes számadást pedig felkül-
dendi superrevisióra az egyh. főtanácshoz Kolozs-
várra.

A vallásos élet ébresztése s az egyházak és
iskolák belügyeinek elintézése végett, a bizott-
mány minden évben valamelyik egyházunkban
gyülést fog tartani. |

Jelenleg négy rendes lelke-/, müködik amis- j
sióban, u. m. a bukuresti, piaesti, pitesti és szász- !
kuti. Az Aldunánál egy ötödik lelkészhivatal fog
felállitatni Galaczon.

Az emlitett helyeken a lelkészek azonnal j
megkezdik müködésüket, mihelyt, a körűim ;nyek j
engedni fogják és a legpontosabban összeirandják
a lelkek számát, a körutjok és véghezvitt functió-
ukról az elnökhöz jelentést teendenek. i

A lelkészeknek az igehirdetésen és a szentse- j
gek kiosztásán kivül, körutjokban és állandó lakhe- ,
lyükön, — hazafias teendőjük leend a híveket a j
magyar irodalom pártolására buzdítani; olvasó- |
egyleteket, fiók-halotti-társulatokat állitani, vallá- j
sos és nemzettörténelmi magyarkönyveket oszto-
gatni s év végével pontosan kimutatni, hogy miféle
könyveket osztottak ki egy év alatt, miféle lapo- •
kat tartottak hiveik. I

Miután az egyetemes magyar protestáns
egyház félszázad óta s főleg a közelebbi évek alatt
oly nagylelkűleg felkarolta a Dunafejedelemsé-
gekben lakó hit- és nyelvtestvérek nemzeti és val-
lásos ügyét: szent kötelessége a már itt megala-
kult egyházaknak is, hogy gyümölcs termő ágai
legyenek ők is az egyetemes magyar protestáns
egyháznak, hogy saját érdekük előmozdítására,
minden egyháztag, még a legszegényebb is, bármi
kevés összeggel hozzájáruljon évenként a missió
gyarapitásához.

Ezen vezérelvek lelkiismeretes megtartása
mellett kezdünk a reánk bizott szent ügynek ve-
zetéséhez, azon édes reményt táplilván kebelünk-
ben, hogy a hazai egyetemes protestáns közönség
— a missiónak eddigi mélyen tisztelt minden ren-
dű kegyes pártfogói — kegyesek leendenek ben-
nünket továbbra is meleg részvétükkel támogatni.

A székelyek kivándorlása, fájdalom, folyvást
tart, sőt oly nagymérvü még sohasem, volt mint
ezen a tavaszon. Nem a haza szeretete aludt ki a
székely nép szegényebb osztályának szivéből;
hanem, miért titkolnák el? fájdalom, a nyomor és
inség űziki őket a haza szent kebeléről; itt azon-
ban testileg, lelkileg elpusztulnak, ha nem támo-
gatják őket boldogabb helyzetű testvéreik. A
szegény kivándoroltaknak szükségük van a vallás
vigasztalására, hogy az élet terheit elhordozhas-
sák ; gyermekeiket neveltetni képtelenek, nevelés
nélkül pedig nyomorékai leendenek a polgári tár-
saságnak.

Nem várunk mi mindent készen a hazától,
tudjuk hogy ott is sok a teendő s nagy a szükség;
tudjuk, hogy a ki magán segiteni nem iparkodik
s összedugott kézzel mindent csak mástól vár, az
olyan a valódi szegénytől fogja el a jótéteményt.
Mi csak arra kérjük hazánk legboldogabb hely-
zetű fiait és leányait, hogy segítsenek minket még
egynehány évig terheink hordozásában. A jótéte-
mény a hála szent érzelmeinek virágát fogja fel
fakasztani a segélyzendők sziveiben s mi alulirtak
teljes igyekezettel azon leendünk, hogy az áldo-
zat tőkéje azon nemzet számára kamatozzék itt
külföldön is, a mely a gors mostohasága által
elszéledt fiait és leányait áldozattal igyekezett
megtartani a reánézve is legkevesebb és legsu-
lyosabb esztendőkben.

E felhivást, mely ápr. 18-án Bukurestben
kelt, aláirták:

Dr. Borosnyai János, a missió-bizottmány
elnöke Bukurestben; s a következő bizottmányí
tagok: Dr. Lukács Farkas Bukurestben; Varga
János, Ploesten; Gál Károly Ploesten; Kovács
Zsigmond, Pitesten; Székely Lajos, Pítesten;
Vincze Dániel, ploesti lelkész; Nagy József, pi-
testi lelkész; Koós Ferencz, bukuresti leikés •, s a
missió-bizottmány jegyzője.

E g y v e l e g .
** (Korles-fogás) Midőn Layard a hires

angol államférfi először lépett fö! követjelöltül,
egy választó kereken kijelenté előtte, hogy nem

j fog reá szavazni. „S miért nem?1' kérdéL. „Azért,
mert ön nem angol." „Csalódik uram!" „Mit?
csalódom? hát meri tagadni, hogy Francziaor-
szágban született?' „Ez 'gaz. de szüléim ango-
lok voltak." „Mindegy, ön Francziaországban
született,tehát franczia! Punktum!" Layard gon-
dolkodott egy pillanatig, aztán tréfásan mondá:

j „Nem fogadhatom el okoskodását uram, mert a
j szerint, ha esetleg istáloban látok világot, ör. bi-
; zonyosan lónak declarál. Vagy nem?" „Helyes!
í kiáltá föl nevetve az ellenfél. Az ön logikája le

fegyverzett!" s egy hatalmas gestussal markába
csapván Layardnak, másnap csakugyan reá adta
szavazatát.

— h— (A fold legnagyobb fája.) Az angol
ezredes Campbell szerint, ki Ceylon sziget több
pontját beutazta s utazását igen vonzó modorban
tette közzé, ott az ugynevezett Bogah-fa oly
óriáei nagyságra nő, hogy ez a növények „tenyész-
király"-a nevezését méltán megérdemli. „Nem
nagyitok" — ugymond — „ha azt állitom, mikép
azon példány, melyet Colombo közelében láttam,
árnyékába legszigorubb számítással tiz ezer em
bért befogadhat s napfény és eső ellen biztosan
megóvni képes." — E növény-óriás, mely ott
Buddha istennek van szentelve és szentnek tar-
tatik, nagyságára fölülmulja azar-ábiai boabab-ot,
a közép-amerikai cyprusokat, s még inkább az
Aetnán találtató azon óriási gesztenyefát, mel>
alatt száz lovas elrejtőzhetik e mely innen „de%

cento cavalli" nevet nyert.
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Irodalom és müvészet.
•• (Érdekes történeti munka.) „lI. Rákóczy

Ferencz fejedelem emlékiratai a magyarországi
háboruról" (1703—1711.) ép most jelent meg
második, átdolgozott, megbővitett kiadásban,
közlik: Ráth Károly és Thaly Kálmán m. tud.
akadémiai tagok. Az emlékiratok végén érdekes
függelékek vannak; u. m. Rákóczy tartózkodási
helyei, végrendelete és a bujdosók sírfeliratai. A
376 lapra terjedő munkát, melynek ára 3 ft, Rá-
kóczy Ferencz arczképe disziti, mely kép nagyobb
kiadásban is kapható, 50 krért Kugler Adolf
kiadónál, kinél ez értékes munka megjelent.

** (A magyar Shakspeare) kiadásáról szo-
moru hirt hoz a „Pol. Hetilap." E szép vállalat
most némi fennakadást lesz kénytelen szenvedni,
minthogy pártfogója Tomori Anasztáz, ki tudva-
levőleg a kiadásra szükséges összeget a Kis-
faludy-társaságnak előlegezni szokta, az utóbbi
évek, 8 különösen a multkori fagy következtében
nincs azon helyzetben, hogy a nem csekély költ-
ségeket a folyó évre előlegezhesse, s igy a ma-
gyar Shakspeare közelebbi kötete csak jövő évben
fog megjelenhetni. A forditások azért egyre foly-
nak, igy legujabban „IU. Richard" forditására
Szigligeti vállalkozott, s átalában a shakspearei
műveknek alig van még egy harmada hátra, me-
lyekre már fordító ne vállalkozott volna.

*• („Szünórákra" czim alatt Szana Tamás-
tól) egy kötetre menő vegyes művek jelentek meg
Debreczenben. A munkák többnyire a széptan
köréből valók s dicséretére válnak a fiatal szer-
zőnek, ki e kevesektől járt téren igyekszik tehet-
ségét érvényesíteni. A könyv ifj. Csáthy Károly
bizománya s diszes kiállítása a debreczeni nyom-
dának dicséretére válik. Ára 1 ft. 20 kr. — Szerző
a jövedelem felét az irói segélyegyletnek aján
lotta föl. Ez 32 ft. 80 kr. lett volna, azonban
szerző ez összeget 50 ftra egészítvén ki, átadta az
irói segélyegylet rendelkezésére.

** (Megjelent uj könyv.) Zombori Gedőtől
megjelent: „Az úttörők," regényes korrajz a ma-
gyar prot. egyház történetéből. Kiadta Förster
Rezsi, Sárospatakon. A két kötetből álló munka
Tisza Kálmánné, szül. Degenfeld Ilona grófnőnek
van ajánlva.

** (Székely Bertalan jeles festőnk) pár hét
óta Egerben \átt7, hol Bartakovich Béla érsek ő
exja arczkfspének festésével van elfoglalva.

** (Uj zenemiivek.) Rózsavölgyi ea Társa
vállalkozó műkereskedésében ujabban a következő
zeneművek jelentek msg: „Au bord du Fjord de
Bergen", piéce caracteristique, zongorára Wöh-
ler Gothardtól, ára 80 kr., „Barcarolle" zongo-
rára ugyanazon szerzőtől, ára 60 kr. — Az előbbi
Mosonyi Mihálynak, ez utóbbi Thill Nándornak
van barátilag ajánlva. — Werfer Károly kőnyom-
dájában Kassán megjelent: „Ború után derű"
csárdások; ezerzé Faji Fáy Pál.

Egyház és iskola.
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T Á R H Á Z .
Ipar, gazdaság, kereskedés.
J (A „Taurus" állatbiztosító intézet), mely-

nek székhelye eddig Bécs volt, gyökeres átalaku-
láson ment át, melynek ugy az üzlet terjedésére,
valamint különösen a hazai állatbiztosivó ügyre
nézve fontos hordereje van. A „Taurus" a kölcsö-
nös viszonyosseig elvére levén állapítva, az a
magyar és osztrák koronákhoz tartozó minden
tartományban külön-külön társulattá alakult,
mely társulatok ismét egymással kölcsönös szö-
vetségi viszonyba léptek. A magyarországi „Tau-
rus" állatbiztosító intézetnek székhelye ezentul
Pest főváros lett s az igazgató tanács következő
hazánkfiaiból alakult. Elnök: Gozsdu Manó, or-
szággyülési képviselő. Tanácsjegyző: Petényi
Otto. A képviseleti tanács tagjai: Cséry Lajos,
Érkövy Adolf. Póttagok: Báró Staudach Adolf,
Gyengő László. Igazgató-tanácsbeliek: Barkasei
Imre, dr. Zlamál Vilmos, Trautman Károly lovag,
Szemző Nándor, Fehér Miklós, Pajor Titus,
Gerlóczy Károly. A vezér-igazgatóság Pesten a
József-téren van.

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

matikai és természettudományi osztályának jún.
11-kén tartott ülésében csak egy értekezés olvas-
tatott föl, Martin Lajos levelező tagtól: ,,A vil-
lanydelejességnek erőműtani alkalmazásáról." —
Azután élénk vitára nyujtott alkalmat Tóth Adolf
mérnöknek egy német nyelven benyujtott érteke-
zése ,,az üstökösök üstökéinek mivoltáról." Mi-
után az akadémiának czélja „a tudományokat
magyar nyelven művelni," e német értekezés
ellen többen fölszólaltak. Volt ezért már harcz a
Bach-rendszer alatt is, a germanisatio idejében,
midőn a miniszterium „a magyar nyelven műve-
lést" ki akarta törülni az alapszabályokból, mire
az akadémia alapitói alapitványaik visszavételé-
vel akartak felelni. Végre is a miniszterium en-
gedett. Most is hosszabb vita után az elnök,
Kubinyi Ágoston kimondta a határozatot, hogy
ÍIZ értekezés magyarra fordítás végett visszakül-
dendő. — A jövő ülésen három értekező fog fel-
olvasást tartani: Pesty Frigyes a perdöntő pár-
viadalokról, Nagy Iván a régi várrendszerről
Greguss Ágoston az állam kötelességéről
vészét irányában.

** (Az országos magyar képzömüv. társulat)
e hó 7-dikén tartott választmányi ülésében kizá-
rólag belügyeivel, s az ezen hó végnapjaiban
megtartandó közgyülés előmunkálataival foglal-
kozott. A könyvtár használatának szabály-javas-
latát az illető bizottság bemutatván, a munkála-
tot némi módositással elfogadták. A titkár jelen-
tést tett, hogy a társulat tagjai, kiknek tagsági
idejük az idén lejárt, kevés kivétellel mind hivei
maradtak a társulatnak, mely ujakkal is szapo-
rodott.

** (A debreczeni országos gazdasági taninté-
zet) épületei, mint a „H—gy" irja, már tető alá
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•* (A pannonhegyi főapát, Kruesz Crysostom
János beigtatására), mint irják, pápa ő szentségé-
nek bécsi nuuciusa, Falcinelli érsek ő exeiája is
megérkezett. Ö exeiáját már Győrött nagy fény-
nyel és ünnepélyességgel fogadták. Kísérői vol-
tak : főt. Deáky Zsigmond fölszentelt püspök és
győri nagyprépost, Rimély Károly pázmáneumi
h. igazgató, pápai kamarás és a nuncius titkára
s több egyházi méltóság. Győrmegye bandé-
riuma ő nagyméltósága oldalán a legközelebbi
helységig lovagolt. Pannonhalma alá érve, 60
szent-mártoni ifjuból álló bandérium képezte disz-
kiséretét ő exeiájának, kit a főapátsági 6 lovu disz-
fogat hozott fől az ünnepélyesen főldiszitett apát-
sági épületbe. A főajtóban a magas vendéget főt.
Sárkány Miklós bakonybéli apát ur jeles latin
beszéddel fogadta, mire a nuncius nehány kegy-
teljes szóval válaszolva a benedekrendiek sorfala
közt a templomba haladt.

•* (A* eperjesi gör.-kath. székes káptalannál)
Sztrazeczky Mihály olvasókanonokká, Soltész
György Őrkanonokká, Ladomérszky Viktor iskolai
kanonokká léptettek elő fokozatosan s az ekkép
üresedésbe jött Utolsó kanonoki állásra Mihalics
Mihály, a lőcsei főgymnáz. tanára neveztetett ki.

•* (A kecskeméti ref. főiskolában) a jogaka-
demia magán- és közvizsgái júl. 16—20., a fő-
gymnáziuméi 16—28., érettségi-írásbeli vizsgák
julius 16—18., szóbeliek 29 —31-kén tartatnak.
Kecskemét, jún. 13.1866. —Az igazgatóság által.

kerültek, s igy bizton remélhető, hogy e folyó év
őszén a tanfolyam is kezdetét veheti.

• (A mátrai bányaegylet) ápril 14-én tartott
közgyülésének határozata által az igazgatóság
megbizatott, hogy kérjen föl egy a bányászat és
kohászat terén tapasztalt férfiut, ki a bányákat
és hutákat megszemlélvén, tapasztalásai nyomán
czélravezető bányamivelési tervet dolgozzon ki.
íly tapasztalt férfiut nyert az igazgatóság b. Leith-
ner Antal úrban, ki az ajánlatot elfogadva, 1866.
máj. 10-én kelt véleményes jelentését az igazgató-
ságnak elóterjeszté. A közgyülés továbbá jóvá-
hagyta az 1865. aug. 22-diki közgyülés azon in-
tézkedését, mely szerint minden részvény után 5 ft.
felülfizetés állapíttatott meg, s meghagyatott az
igazgatóságnak, hogy azokat szükség esetén a tör-
vény utján is hajtassa be. — A m. k. helytartóta-
nácstól helybenhagyott egyesületi alapszabályok
kihirdettettek, és végre az egyleti tisztviselők
választása következőképen eszközöltetett: Egye-
sületi egyszersmind választmányi elnöknek meg-
választatott gr. Károlyi György. Egyesületi és
választmányi alelnöknek Nentvich Károly Miksa.
Választmányi tagoknak: Szentkirályi Mór,Probst-
ner Arthur, Katona Lajos, Dobay Vilmos és
Gechwindt M. Az igazgató tanácsba elnöknek:
Marschalkó Leo. Tagoknak: Erdey Pál és Vécsey
Sándor, a ki azonban lemondott. Póttagoknak:
Matolay Gyula és Babics István. A számvizsgáló
bizottmányba elnöknek: Breuer József. Tagok

nak: Földy János és Jurenák Pál. Egyesületi
ügyvédnek: Loisch Ede ügyvéd. Egyesületi jegy-
zőnek: Koller Béla ügyvéd.

Közlekedés.
•f (A városligeti társaskocsik) tárgyában a

pesti v. főkapitányság czélszerü intézkedést tett.
Ugyanis, hogy a társaskocsik körül tapasztalt to-
longásnak, s ez ebből eredhető szerencsétlensé-
geknek eleje vétessék, elrendelte, hogy minden
társaskocsitulajdonos köteles vendégeinek; az
állomási helyeken a kocsi elindulása előtt nyom-
tatott jegyeket adni, s csak ily jegygyel ellátott
egyén szállhat a kocsiba. E jegyek közvetlen a
kocsi elindulása előtt elszedetnek. Minden társas-
kocsinál csak annyi jegyet szabad kiosztani, a
hány személyre a kocsi készitve van. — E czél-
szerü rendelet jún. 17-ikén lép életbe.

Balesetek, elemi csapások.
** (Tüzeset.) Majsáról irják, hogy ott a mult

hó 24-ikén tüz ütvén ki, 3 ház elhamvadt. Az
egyik házban a tető leszakadtával hat ember szo-
ruk benn, a segélyre összesietett nép nagy erőfe-
szítéssel a bevágott ablakokon át mind a hatot
kihuzta. Mindnyájan tökéletesen észnél voltak, de
tetemesen megsérültek a közülök négy jún. 6-án
d. e. iszonyu kinok között meghalt, s a másik
kettő megmaradásához sincs semmi remény. A
szegények halálát több árva siratja.

*• (Tüzvész.) Borsodmegyében Szt.-Márton-
ban e hó 14-én borzasztó tüzvész dühöngött,
mely mintegy 60 házat hamvasztott el s egy 15
és egy 4 éves leányka bennégtek. Biztositva kö-
rülbelül csak hat ház volt.

Mi ujság?
•* (Császárné O Felsége) e hó 11-én Schön-

brunnból az ischli fürdőbe utazott.
— (A képviselőház jún. 14-diki ülése) egyike

volt a legérdekesebbeknek, melyen a Kállay által
indítványozott felirat mellett a szélső baloldal
több tagja, mint Csanády, Vidacs, Szilády
Áron stb. szállt síkra, mig velök szemben Fábián
Gábor, Tisza Kálmán, Apponyi György, Bónis,
Andrássy Gyula, Jekelfalusy, Eötvös, Trefort,
Zsedényi s mások szólaltak fel, indokolt beszéd-
ben támogatva a Deák által javasolt határozatot.
Végül Ghiczy szólott, s ő szintén Deák határozati
vagy végzési inditványát támogatta, de beszédé-
nek éle Apponyi szempontjai ellen volt irányozva,
kinek egy nyilatkozatát alkotmányellenesnek nyil-
vánitá. Apponyi nehány szóval felelt Ghiczy vád-
jaira, s a részletesebb feleletet, mivel a terem rosz
akusztikája miatt Ghiczy beszédjét nem volt képeB
teljesen megérteni, akkorra tartotta fenn, midőn azt

gyorsírók jegyzetei után, egész terjedelmében
ismerni fogja. E vita után az elnök szavazás alá
bocsátván a kérdést, Deák inditványát a ház
rendkivül nagy többséggel elfogadta, mig Kállay
javaslata mellett a szélső balon alig 15 — 20-an
állottak fel. A végzési javaslat jövő ülésben került
részletes vita alá. Erre nézve két módositvány ol-
vastatott fel, melyek egyikét Ti&za Kálmán, má-
sikat Mocsáry Lajos nyujtotta be.

•* (Mint a háboru egyik előjelét) megemlit-
jük, hogy Károlyi Alajos gróf, a berlini osztrák
követ a mult héten már elhagyta Berlint. Hintáit
és lovait már előre utnak inditá, s azok pár nap
előtt Pestre érkeztek.

** (Magyarország egykori katonai főparancs-
noka) Lichtenstein Ferencz lovassági tábornok,
elméjében megzavarodott. Épen az északi hadse-
reghez készült, midőn a betegség megrohanta.
Különben e betegség előjelei rajta már itt Pesten
is mutatkoztak a lóversenyek alkalmával.

** (Háromszáz budai polgár aláirásával) fo-
lyamodást nyujtottak be a képviselőházhoz,mely-
ben kérik, hogy a budai népszinház is soroztassék
azon intézetek közé, melyeknek országossá valo
átváltoztatása kivánatosnak látszik.

"(Díszpolgárok.) Turócz-Sz.-Márton vá-
rosa Miletics, Milutinovics, Stratimirovics és
Dobrzanszky képviselőket díszpolgáraivá válasz-
totta.

** (Nyilt köszönetet) szavaz gr. Károlyi Ede
képviselő Czérna István urnak, ki hozzá 200 ftot
küldött értékpapirokban az Ínségtől sujtották
gyámolitására.

Melléklet a Vasárnapi Ujság 24-dik számához 1866.
** (Kaiser Ernstné asszony,) a nemzeti szín-

ház volt drámai énekesnője, a szinpadtól végkép
vissza akarván lépni, a fővárosi közönségtől a
nemz. szinpadon két szerepben vesz bucsut, u.
m.: „Troubadour"-ban mint Eleonora és „Hu-
nyady László"-ban mint Szilágyi Erzsébet.

** (Az aldunapart egyik telkére) roompás
épületet terveznek. Ugyanis a pesti Lloyd-társulat
választmánya azon eszmével foglalkozik, hogy az
alduraparti telkek egyikére pompás épületetet
emeljen, melyben maga a Lloyd-társulat, az áru-
és értéktőzsde, gabonacsarnok s több kereskedelmi
intézet, a „Lloyd" szerkesztősége, nyomda, szó-
val minden, mi a társulattal kapcsolatban áll,
továbbá áruboltok, üzleti irodák, raktárak stb.
lennének tervezve. A költségvetés szerint a telek
és épületek költségei 450,000 ftra vannak téve,
mely összeget aláirás utján készülnek összeszedni.

** (A pesti füvészkert szomszédságában) az
üllöi-uton vizgyógy-intézetet szándékoznak föl-
állítani.

•* (A porosz huszárok) kik eddig nem igen
tartoztak a világ „legszebb katonai" közé, az
utóbbi napokban uj egyenruhát kaptak, melyben
megcsinosodtak, s ba bajuszokat oly hetykén ki
tudnák pödörni, magyar huszároknak is lehetne
nézni. Tetőtől talpig magyar ruhát kaptak; kal-
pagot kócsagtollal, mentét, atillát, rojtoa nyak-
kendőt, tarsolyt, szük nadrágot, és magas száru
csizmát. Eddig csak csákójuk és zsinóros dolmá-
nyuk volt huszáros.

** (Ama két ismeretes törpe,) Kiss Józsi és
Jean Piccolo, kik nehány évvel ezelőtt a szinház
deszkáival kaczérkodtak, most mezőgazdaságra
adták magukat s szorgalmasan gazdálkodnak
Budakeszin. Hetivásáronkint rendesen megláto-
gatják a fővárost, az apró emberkék maguk hajt-
ják nagy lovaikat, a mi mulatságos látványt nyujt
a főváros kiváncsi közönségének.

•* (Megható végtárgyálás) folyt le e napok-
ban Kolozsvártt a városi törvényszéknél. Pár
hónap előtt egy urasági legény, ki több ideig
távol volt — hazajővén, féltékenységből nején
késsel 20 szurást ejtett. A tettea elfogatott, a nő
felgyógyult, ártatlansága kiderült s most — mi-
dőn az ötévi fogság kimondatott — férj és nő
együtt zokogtak.

** (A magyar és erdélyországi nyomdák szá-
mát) a nyomdászati szakközlöny következőleg
sorolja elő. — Magyarországban összesen 88
nyomda működik éspedig következő helyeken:
Arad 2, Baja 2, Balassa-Gyarmat 1, Beregszász
1, Beszterczebánya 1, Buda-Pest 17, Debreczen
2, Eger 1, Eperjes 1, Esztergom 1, Győr 1,
Gyula 1, Kalocsa 1, Kaposvár 1, Kassa 2, Kecs-
kemét 1, Késmárk 1, Kismarton 1, Komárom 1,
Kőszeg 1, Lőcse 1, Lugos 1, Magyar-Óvár 1,
Mármaros-Sziget 1, Miskolcz 1, Nagy-Károly 1,
Nagy-Szombat 1, Nagy-Kanizsa 2, Nagy-Várad
1, Nyitra 2, Pápa 1, Pécs 1, Pozsony 3, Rima-
szombat 1, Rozsnyó 1, S.-A.-Ujhely 1, Sárospa-
tak 1, Selmecz 1, Sopron 2, Szabadka 1, Sza-
kolcza 1, Szathmár 1, Szolnok 1, Szegszárd 1,
Szeged 2, Székesfehérvár 1, Szigetvár 1, Szom-
bathely 1, Temesvár 3, Trencsin 1, Ujvidék 2,
Ungvár 1, Vácz 1, Veszprém 1, Zala-Egerszeg 1,
Zilah 1, Zombor 2. — Erdélyben 17 nyomda van,
és pedig: Balázsfalva 1, Bssztercze 1, Brassó 2,
Csik-Somlyó 1, Kolozsvár 3. Marosvásárhely 2,
Marosujvár 1, Szászváros 1, Szeben 5.

** (Pályázat.) A györi ének- és zeneegylet
pályázatot hirdet egy karigazgatói állomásra. A
magyar nyelv tudása, hegedü- és zongora-játszás
legfőbb kellékek. Az évi fizetés 600 ft. és lakás.
Az állomás f. é. szept, l-töl jő üresedésbe s 1868.
ápril 30- káig töltendő be. A pályázati nyilatko-

zatok, bizonyítványokkal ellátva, Karvasy Kál-
mán zeneegyleti igazgatóhoz intézve júl. 15-kéig
Győrbe küldendők.

** (Halálozás.) Zsarnay Lajos, a tiszamelléki
helv. hitv. egyházkerület érdemteljes superinten-
dense, miskolczi lelkész s a magyar akadémia
levelező tagja, e hó 13-kán elhunyt Pesten, hová
nehány nap eiőtt orvosi tanácsot keresni érkezett.
A buzgó, tevékeny, s minden körülmény közt
állhatatos egyházfő 66 éves életének mellvizkór
vetett véget. Hült tetemeit Miskolczra szálli-
tották.

— (Adakozás.) ínséggel küzdő bukovinai
magyar testvéreink fölsegélésére a VaBárn. Ujság
szerkesztőségéhez beküldetett:

XVIII. közlés: Párisból több ott tartózkodó
magyar Kövy Zsigmond által 55 frankot, vagyis
a megérkezés napján volt árfolyam szerint =
28 ft. 60 kr. —Talpasról (Arad) többen Kabdebó
Kálmán által 101 ft.

összesen 129 ft. 60 kr.
Igazítás. A lapunk mult számában közzétett

kimutatásban a Mezőtúrról Kossá Károly ur ál-
tal küldött adakozási összeg nem 3 ft., hanem 3 ft.
70 kr. Ezt a minapi átalános összeghez hozzá-
adván, e szerint

Az eddigi I.—XVII. közlésekkel együtt be-
gyült összesen 1681 ft. 30 kr., 2 darab cs. arany,
3 db. két-pftos tallér, 2 db. egyftos és 4 db. ezüst
huszas.

(_Az egyes adakozók: Párisban : Balogh Gyula, Négler
Sámdor, Kövy Zsigmond, Kun János, Láng Károly, Bittó
Fidél, Thaisz Elek, Sárosy István, Gáspár Imre, Lipták
József, Györgyi Imre, Ács Ferencz, Klaisz Ede, Arnstein
Adolf, Szabados Géza, Kerdos Lajos,, Braun Ágoston,
Reisch Káro'y, Handler Miksa, Werbos Ádám, Kohn Samu,
Botha Rudolf, Braun Bernát, Bernhard Ferencz, Stampfer
Zsigmond, Lingsch Gusztáv, Suták Kálmán, Brandt Simon,
Argauer János. Perjath Albert, Szlobodnik Károly, és
Steiner. (Összesen 55 frank.) — Talpason: Kabdebó Kál-
mán 5 ft., özvegy Czárán Kristófné 5 ft., Czárán Tivadar
5 ft., Kövér Julia 8 ft., Czárán Gergely 10 ft., Czárán
Annál ft., Szentpétery Imre l ft., Czárán Emánuel 10 ft.,
i8ab Czárán János 5 ft., Spech József 1 ft., N. N. 1 ft.,
Ormos Péter 1 ft., Czárán Szidónia 1 ft., Czárán Fáni 1
ft., Czárán Róza 2 frt., Pen Johan 2 ft., Nagy Mihály 40
kr., Török Róza 1 ft, Kőnigsegg 3 ft., Vásárhelyi Géza 2
ft., F. M. Sándor 2 ft., Glatz Béla 2 ft., Bagojháza 2 ft, Bog-
dányi József 5 ft., Kövér Zoltány 60 kr., Répásy Gyula
1 ft., Kabdebó György 6 ft., M. Feuermaan 8 ft., Kovács
Gyula 1 ft., Kabdebó Márton 5 ft., Vertán Antal 5 ft.,
Simonyi Julia. 5 ft., Kövér Imre 2 ff., N. N. 1 ft. Össze-
sen 101 ft.

Nemzeti szinház.
Péntek, jún. 8. „Hamlet.*' Szomorujáték 5

felv. Irta Shakspeare.
Szombat, jún. 9. ,.A Troubadour." Opera 4

felv. Zenéje Verditől. Mányik Ernesztina mint
szerződött tag f öllépteül.

Vasárnap, jún. 10. „Vid." Szinmű 4 felv.
Irta Szigligeti.

Hétfő, jún. l l . ,>-4 Benoiton család." Vigjá-
ték 5 felv. Irta Sardou Viktor.

Kedd, jún. 12. „A Zsidónö." Opera 5 felv.
Zenéjét szerzette Halevy. Eleazar szerepében El-
linger lépett föl teljes sikerrel.

Szerda, jún. 13. „Mirabeau ifjusága." Fran-
czia szinmű 4 felvonásban.

Csütörtök, jún. 14. „Faust." Opera 5 felv.
Zenéjét szerzette Gounod.

Szerkesztői moneaniraló.
8287. K. Lóna. A levelet lapunk bezárása perczében

kaptuk. Szives készséggel járunk el a dologban s az ered-
ményt sietve küldjük. Beméljük, óhajtott sikerrel.

8288. Pest.L. B. A jelen félévi folyamban ezen kivül
már csak egy számunk lesz. Ujabb czikkfolyamot most
már nem kezdhetünk meg. Jó lesz az azután is. A rajz
kissé érthetőbb lehetae.

HETI-NAPTAR.
Hónapi- és

hetinap
Katholikus és Protestáns

naptár

Junius
; G 4 Adolf
i Marczellián
[ Gyárfás, Protáz
Silverius pápa

! Alajos hitv.
i Paulina, Kriszt.

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerd.
Csőt.
Pént. , , —
Szomb.! Szidónia, Agrip.

G 3 Rajner
Marezeí
Gyárfás
FÍóra
Alajos ,
Paulin.,Akos
Szidi

Görög- orosz
naptár

Izraeliták
naptara

Junius (ó)
5 B 3 Doroth.
6 Visarion
7 Theodotus
8 Theodor v.
9 Cirillua, Alex

10 TimotéAntal
11 Bertalan

Thamuz.
4
5
6
7
8
9

10 40. Sab.

N a p

8.S 57
86 55
87 52
88 49
89 46
90 44
91 41

4 2
4 2
4 2

2|8
2Í8
2 8
2 8

7 59
0
0
0
0
0

159
171 41
183 58
195 59
207 53
219 41

l l 31
este
1 36
2 35
3 84

0 13
0 49
1 17

Hold változásai. $> Elsö negyed szerdán 20-kán, 1 óra 1 perczkor éjfél után.

8289. H. Böszörmény. S. L. A küldött versezet nem
egyéb, miit a hires német vigjátékiró Kotzebue egy hite-
lét vesztett régi desperatos költeményének forditása.
Annyiban mindenesetre, mint irodalmi emlék is figyelmet
érdemelne, ha be lehetne bizonyitani, hogy csakugyan
Csokonai fordítása. Mindenesetre át fogjuk adni az illető
helyre.

8290. M. Sziget. Sz. L. A régi ismeretes kéziratot
oly hosszu szünet után szivesea láttuk. Reméljük, hogy
nem sokára teljesíthetjük kivánatát. Csak határidőt nu ki-
vánjon tőlünk senki.

8291. Pest. V. J. E pillanatban nem tudósíthatjuk
önt a két rajz sorsáról. Bővebben utána kell néznünk. Oly
régi dolog, hogy egy kis prolongatiót kell kérnünk.

8292 1850. Tehát ott is elfagyott a reményi? Való-
ban szomoru vigasztalás s a szép kilátások, az ismeretes
mozdulhatási szempontból, ismét elborultak. Magán levél
végre kikerülhetetlen. Az ajánlott iparczikkre számolunk,
sőt e résiben bővebb óhajtásaink is lesznek. — K. levele
is megjött. Ma jön a csomag. Meglesz.

8293. Sz. Fehérvár. A közlött tények eléggé „lá-
zasztók", de épen az ilyenek közlését nem vállalhatjuk el
saját felelősségünkre, s igen óhajtandó volna, hogy a
közlő nevét is kiirhassuk.|Végre pedig bővebben is kellene
indokolni a vádakat

8294 Kassa. P R . Mi is olvastuk azt a programmot,
de a közöm ég józanabb része bizonyosan tudni fogja, hol
és melyik helynél kell mosolyognia. Más lapok belügyeibe
nem avatkozunk.

SAKKJÁTÉK.
337-dik sz. f. — An derssen-től

(Boroszlóban).
Sötét.

c d e f g
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond

A 332-dik számu feladvány megfejtése.
(Anderssen-től, Boroszlóban.)

Világos. Sötét.
1. Bhl —cl tetsz. sz.
2. Hc8-d6 . Kc5-d6:
3. c5—c6fmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Harasztiban : Gr. Festetich Benno. — Pozsonyban: Csery
Gábor. — Debreczenben: Z. I. és Z. L. — Miskolczon:
Czenthe József. — Eperjesen: Brósz Károly. — Vizes--
réthen: Terray Pál. — Jász-Kiséren: Galambos István J —
Sárospatakon : Czebe István. — F.-Nyárádon: Gérecz Ká-
roly. — Pesten: Rakovszky-Vagyon Judit.

Rövid értesítés. Debreczen. Z. I. A feladványt vet-
tük s valószinüleg használhatjuk.

Melléklet: Előfizetési fölhívás a
„Regélő" 1860-dik évi julius—deczemberi
folyamára, azok számára, kik csupán a Va-
sárnapi Újságra vannak előfizetve.

Melléklet: Elöfizetési fölhívás a
„Falusi Gazda" 1866-ik julius— deczemberi
folyamára.

TARTALOM.
Dr. Suhaj Imre (arczkép). — Az Isten. — A kis és

nagy madár. — Az Ptnberi-nem kora (vége). — Livingstone
délafrikai utazásából (képpel). — Képek a hazai népélet-
ból (képpel). - Vásáros-Namény (képpel). — A z . e . 1 6,"
pataki fürdő.— Felvilágositás a sziliczei jégbarlang Mol.
— A moldva-oláhországi ref. magyar missió. — *?^JVi j í
— Tárban: Irodalom és müvészet. — Egyház és iskola. ^
Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetet, egyletei. ^
Köziekedé, - Halesetek, elemi " a p í . ^ - » ' ^ g ^
Adakozás. — Nemzeti szinház. — b̂ e'KK••*
valo. — Sakkjáték. — Heti naptár.

Felelő, szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza 1. W . )
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.9881 HIRDETÉSEK.

Képes hetilap
politikai lappal összekötve

Két lap együtt

f é l é v r e
5 forint.

Julius—deczemberi félév.

Elöfizetési felhívás
Mindegyik lap külön

f é l é v r e
3 forint.

VASÁRNAPI UJSÁG
és

Politikai Újdonságok
18661 inásodik félévi folyamira.

zetnek, azon nemzetnek, mely 1000 év tanusága szerint
a tatár-járás, török-uralom, inség, döghalál és minden-
nemü veszedelem pusztitó karjai közül szerencsésen ki-

^ menekült, s mely épen e perczben a legéletbevágóbb
Sokszor vettük már igénybe közönségünk figyelmét |kérdések megoldása küszöbén áll, — aaon nemzetnek.

s jó idulatát, s a szavak, melyeket olykor a magyar mi- • kétségbe esnie egy perczig sem szabad, az fatalisti-
• velődés hírlapirodalmunk s egyuttal lapjaink érdekében cus megadással, tétlen nyugalomra nem rakhatja ölbe

Julius elejével a „Vasárnapi Ujság" 26-ik, a „Po-
litikai Újdonságok" 24-ik félévi folyama indul meg. A
régi bizalommal fordulunk ismét a magyar olvasó-
közönség dúsan tapasztalt szives részvétéhez.

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

ARob-Laffectear, melynek hathatósága
csaknem évszázad óta el van ismerve — vér-
tisztitó növényi szörp, mert könnyen emészt-
hető és Ízlésre nézve igen kellemes. Ezen
Rob a bőrbetegségek, valamint átalában a
megrongált nedvek és vér által előidézett
bajok gyógyítására, minden ország legelső
orvosai által a legjobban ajánltatik.

A szárczagyökérből készült hashajtő ször-
pöt (Syrup Sassaparilla) stb. messze fölül-
mulja, .s egyszersmind helyettesíti a bal-
májolajat (Leberthran), az antiseorbuticus
szörpöt, valamint a hamiblagot is (Jod-
Kalium).

£ vértisztitó növényi szörp csak akkor
valódi, ha ezen aláírással van ellátva: „Gl-
randeaa de St. Gervai*." Alaposan és
rövid idő alatt minden egyéb merkuriális
anyagok használata nélkül, gyógyit ujabb
és elévült ragályos nyavalyákat.

Kapható PESTEN: T ö r ö k J ó z s e f
gyógyszerész urnál a király-utezában 7. «z.
BUDÁN: Bakats L. V. udvari gyogyszer-
tárát.au. TEMESVÁROTT: Pecher J. E.

&XT"" A központi raktár létezik Párisban,
dr. Girandeau de St. Gervais-nél, rue
Richer, Nro 12. — Hamisítások ellen óvás
tétetik. Minden előforduló esetekben a sza-
lag elkérendő, melylyel a dugasz boritva
vao, és melyen az aláirás: Girandeau St. Ger-
vais találtatik. 1572 (8-12)

„ondottuuk, nem hangzottak el sikeretlenűl. Nehéz idő-
ket éltünk át ezalatt is s az egész mult évtized hazánk
krónikájában nem lesz a boldogabb korszakok sorába
bejegyezve. — Moat ismét nehéz megpróbáltatásnak néz
eléje e sokat hányatott nemzet s keserü napok k'ózele
dése miatt aggódik a hazai föld népe! Az európai bo-
nyodalmak óriási összetorlása a közel jövőben oly össze-
ütközéseket hozhat létre, melyek hazánk közviszonyaira i"*3.11 -
döntő elhatározásai lehetnek. Más részről az ismételve j t e k , m

L
a. r 8 Z l v e s e n látott, kedves házi barátjai, kik nem

pusztitott elemi csapások, a gazda és iparos közönség[°6ak hiven es pontosan elbeszélgetik, mi történik itt-
- • ' . - i . • _j___ _._^XÍ : ; ,, honfi es a nagy világban, s nemcsak tanulságos szó-

g y g j
tarjait. Jelszavunk most is és mindörökké: hit,remény,
önbizalom és serény munkálkodás!

Feladatunk: a folytonos okulás és mivelődés.
15 szempontból kiindulva ajánljuk ujra közönségünk
figyelmébe a fentebbi czélra szolgáló ismert közlönyein-
ket.a ^VasárnapiUjság" és „Politikailjdonságok"

a i a k a t m e l e k e z e r l u e g e z e r családnak let-g ^ ^ kedyeg ̂  baráfjai kik nem

ST * •£*•

reményeinek meghiúsulta a minden osztály viszonyainak
ziláltsága oly átalános lehangoltságot a pangást idézett

rak ozásról s miveltető társalgásról gondoskodnak a
munkától pihenő hajlékban, hanem arra is kiterjed gon-

k d á k h é l é ü l h ű ák álelő, mely a jövőt a legsötétebb szinekkel festi kepzele- d o 3 k o d á s u £ h élelmes s érzülethű magatartásuk ál-
tünk elé! .

A helyzet valóban szomoru s hírlapjaink a pana-
szos tudósitások följegyzését alig győzik. S mi mégis a
legnagyobb bizalommal fordulunk épen e pillanatban a
magyar közönséghez, mert —bár ujra meg ujra zúzza is
össze a sors legszebb reményeinket — a magyar nem-

, gy g
tal a keserü napokban vigasztalók is lehessenek.

A két lap öszhaiigzó tartalmánál fogva magá-
ban egyesit minden hasznos tudnivalót s ölcsó árá-
nál fogva minden osztálybeli, olvasni szerető em-
ber által könnyen megrendelhető.

HECKENAST GUSZTAV,
kiadó-

Pest, junius elején 1866. PAKU ALBERT,
szerkesztő.

(a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva)
Félévre julius—deczember) 5 ft.

Csupán a Vasárnapi Újságra:
Félévre (julius—deczember) 3 ft.

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

re ^juwuo — VA~~~~.* / - - 1 v,

' Tz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-példánynyal zzolgálunk. —A pénzes levelek bérmentes
küldése kéretik. — A mult félévi czimszelvényekből egy-egy darab szives beküldését kérjük.

Í M f A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok, mint legelter- Az igtatási dijak a legolcsóbban fognak számíttatni,—
iedtebb lapok Buda-Pesten s a vidéken, a t. cz. közönség, többszöri hirdetésnél az illetők különös kedvezményben
kereskedelmi testületek, vállalkozók, gyárosok s .iparüzók részesittetnek. A fordítások németből .magyarra ingyen
hirdetményeinek fölvételére s közlésére is ajánitatnak. | eszközöltetnek.

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

Neliéx nyavalyában szenvedő
betegek

a már 22 év óta fennálló dr. Zwerina ren-
des gyógyintézetében Bécs, Wieden, Taub-
stummengasse 5-dik sz. *., melyben már
több száz beteg nyert enyhülést s felgyó-
gyulást, — mint elébb, ugy most is — min-
den csütörtökön, pénteken és szombaton
délutáni 2—4 óráig orvoslás alá vétetnek.
Mi ezennel köztudomásra juttatik.

Lég-viz (Luftwasser)
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 epeelkülönitéa
háborgatása eseteiben.

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

király-utcza 7-dik sz. a. 1645 (7—17)

GRIHAÜLT és TARS1 gyógyszerészek

iiijeilioja és matieo-tokocskái
PÁRISBAN (Rue Richelieu 45). 1895 (24-82)

UJ gyógyszer, mely a Perui matico-fa leveleiből van készitve a gonorhöe gyors és
osalhatlan gyógyítására a nélkül, hogy a belső részekben feszültséget vagy gyuladási
idézne elő. Dr. Ricord 8 a párisi orvosok többje ezen szer megjelenése óta minden más
gyógyszereket mellőznek. Az injectio, a betegség kezdetekor a tokocskák idült esetek-
ben, mikor a aopahü, cubeba s más érczes alapokon fekvő injectiók hatása eredmény
nélküliek maradtak — alkalmaztatik. — Az injectio ára 2 ft., a tokocskák ára 2 ft.
50 kr. A főraktár létezik TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerősznél, Pest király-utcza 7. sz. a.
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BIZTOSITÓ-INTÉZET
„ -itt .ft ii^rf űh,

AS2ALAJAELSÖ ÉVI ZARSZÁMLÁJA
1865-iki május 17-ikétól űeczember 31-ikéig.

B e v é t e l :
1. Tüz-, jég- és szállitmányi károk ellen 24,759 darab kötvéuynyel, 106 millió

622,424 ft. érték erejéig eszközölt biztositások dijai 586,840 ft- 65
~J._I- / . f „ u , „ m ÁC í-jíixnKx^K bevételek 4 8 , ' J 2 6 ít. 182. Kamatok, árfolyam és

K i a d á s :
1. Viszonaiztositási dijakért 139,778 ft. 51 kr
2. Törlesztett dijakért 49,455 „ 24 „
3. Kifizetett tüz-, szállitmány- és jégkárokért a viszonbizto-

sitott részletek levonása után 137,810 „ 14
k l é k é l i k é 76312 61

1694 (1-2)

kr.
kr.

635,466 ft. 83 kr.

sitott részlet
4. Ügynöki jutalékok, üzleti költségek és leiratokért
5. Jövedelmi adóra visszatartatott

76,312 „ 61 „
3,300 „ — „

6. Függőben levö tűz- és szállitmányi
károkra visszatartatott . . . .

7. A még le nem járt biztositások födő-
zésére visszatartott díjtartalék

406,656 ft. 50 kr.

15,546 ft. 01 kr.

166,088 ft. 82 kr. 181,634 ft. 83 kr. 588,291 ft. 33 kr.

8. Az igazgatóság legcsekélyebb járulékáért
9. 5% tisztviselöségi járulékért . . . •

10. 20% a nyereségtartalékra
11. 5 ° 0 a jégbiztositási segédtőkének . .

6,000 ft. — kr.
2,358 „ 77 „
9,435 „ 10 „
2,358 „ 77 „

47,175 ft. 50 kr

20,152 ft. 64 kr.

27,000 ft. — kr.
22 „ 86 „

Tiszta nyereség 27,022 ft. 86 kr,

F ö l o s z t á s :
1. O s z t a l é k 2 7 0 0 r é s z v é n y u t á n 10 f r t jáva l . . . . . .
2. Á t v i t e l uj s z á m l á r a

27,022 ft. 86 k r .
P e s t , 1865-ik év d e c z e m b e r 31-kén.

Az igazgatóság:
Gozsdu Manó, alelnök.

Aebly Adolf, Hoffmann Frigyes, Lányi Jakab, Szeghö József, Weiss B. F., Weiss M. A., igazgatók
Sándor Ern'ó, vezénylő-igazgató.

Reitter Henrik, főtitkár. Lubelsky Sándor, a központi könyvezés főnöke
Láttam: Látták a számvizsgálók:

Kada Mihály, tanácsnok, mint kiküldött Adler L., Fleischl D. S., Halbauer Nándor
országfejedelmi biztos.

Hollander B., Boeszner F. M.
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, Titkos 168S (2-12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nél-
kül, hogy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gátoltatnék, gyöke-
resen, biztosan és gyorsan gyógyit

Med. dr. Ilelfer Viimos
Pest, király-utcza 27. sz. Medetz-
házban, 1-só emelet, délelött 7—9-ig,

délután 1 — 4 óráig
H T DiJHzott levelekre azonnal

válaszoltatik, s kivánatra a gyógy-
szerek is megküldetnek.

M i n d e n n e m ü

takarópapiros
(Makulatur)

kapható Pesten, egyetem-uteza 4-ik sz.

ÜDITO-NEDV
(Restitutions-FIuid)

lovak számára
KWIZDA FERENCZ JÁNOSTÓL

Korneuburgban.

Az ausztriai államok összes területeire nézreFerencz József császár öFelsége által,
megelőzőleg annak gyakorlati alkalmazását, s a cs. kir. ausztriai egészségügyi hatóság
által megpróbálva, kizárólagos szabadalommal láttatott el s a londoni éremmel tuntet-
tetett ki; ö felsége az angol királyné udvari istállóiban, valamint dr. Knauert, porosz
király ó felsége összes udvari istállói fő-lóorvos hivatalos gyakorlatában a legjobb ereü-
ménynyel használtatik s különösen jónak bizonyult be idült bajokban, melyek az égetés
és zzinórhuzásnál az erős bedörzsölést ki nem állják, u m. szügy, csipő, kereszt- a vaü-
bénaság, rokkantság, ivhúrbillentyü, csúz, ficzamodás, s a pata, korona- és csülök-csukló
megrándulá»a sat. eseteiben, s a lovat a legnagyobb megerőltetéssel járó munkában is a
legmagasb korig kitartóvá teszi s vidámságban tartja.

Egy palaczk ára 1 ft. 40 kr.
Két palaczknál kevesebb nem küldhető, a pakolásért 80 kr. számittatik.

Valódi minőségben kapható:
•PESTEN: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7. sz. a.

Továbbá:
B.-Gyarmaton Omaszta F., — Breznóbányán Göllner F.„ — Debreczenben

Bignio J., DettáB Braunmüller J.,— Déva: Lengye J., — Eperjesen Zsembery, —
Eszéken Deszáti, — Esztergomban Bierbrauer J. C, — Gyöngyösön Koczianovich J.,

- Győrött: Lehner F., — Isperen: Flamm J., — Kassán: ÜTovelly A., - Kaposvárt
Kohn J., — Késinárkon.'Generíich, — Kolozsvártt: Wolf J., — Komáromban: Ziegler
A. és fia — Ln»ro»on: Kronetter F., — Marczaliban: Istl özv., — Miskolczon:
Spuller J ' A — Nagy-Becskereken: Haidegger, — Nagy-Kanizsán: Fesselhoííer és
Rosenfeld — Nagyszombatban: Smekal és fia, — N.-Vnradon: JánkyA..— Pakson:
Flórián J.', — Pápsn: Beermüller W., — Pozsonyban : Schertz F. és Hackenberger
testv. ~R.-Szombatban: Hamaliar A., — Rosnyón: Poós J. J., — Szabadkán:
SztojkovitsD — SzeRSzárdon : Hutter A., — Sziszeken: Dietrich A., — Szolnokon
Scheftsik, Horánszky Istv., — Székesfehérvártt: Kovács P. és Légmann A., —Sopron
ban: Müller és Mezey, - Trencsénben: Weisz L. — Tepliczen: Weisz L., — Varas-
don : Halter F. — Veróczén: Bész J. K., — Zágrábban: Mihics Gr., — Zala-Eger-
«egen. Hulinszky A. 1 6 * 3 (6-10)

A gyakorlat eredményei legjobb bizonyitékok.
Pozsony, márczius 20. 1866.

Loysch Albert urnak Bécsben!
örömmel adhatom tudtára önnak, hogy a megrendelt szakáll-hagymátdl három-

havi használat után pompás szakállt nyertem; most egyedüli óhajtásom az volna,
hogyha szakállom kevéssé teljesebb volna, — minélfogva kérem önt, sziveskedjék
nekem postai utánvét mellett ismét egy üvegcsével küldeni, tisztelettel maradok

Péch Ferencz, titoknok.

Szakáll-hagyma,
nem p o m á d é !

Ez egy uj találmányu czikk, mely biztos hatása által
a teljes és erős bajusz és szakáll növését gyorsan és csal-
hatatlanul előmozdítja; négy-hat hónapon át való folyto-
nos használás által az ifju egyének biztos sikert aratnak.

Egy flveg ára 2 ft. 10 kr. Postai küldésnél egy üveg pakolásaért 20 kr.,
azontul minden darabnál 6 krral több számittatik. A küldés csak készpénzfizetés
vagy postai utánvét mellett eszközöltetik. Megrendeléseket elfogad

Pesten: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész ur, király-utcza 7. sz.
Bécsben: Loyscli Albert, Stefansplatz Nr. 8. 1607(4—6)

JACOB G. gépek-raktára
a gyár- s három sziv-uteza sarkán Pesten,

ajánlja érdemkoszorúzott gépeit, u. m.:
Göz-cséplögépeit 4 lóerejü locomobile-vel, teljes
Göz-cséplögépeit 8 lóerejü locomobile-vel „
íjiöz-cséplögépeit 10 lóerejü locomobile-vel „

melyek a gabnát vásárkészen a zsákba helyezik.
Hensnian-féle cséplőgépeit 4 lóerejü vas emelőcsigával
Kettős őrlőmalmait kova-malomkövekkel, teljes
Egyjáratu malmait kova-malomkövekkel

2100 ft.
4400 „
5000 „

700
900
450

azok kivi-Elvállal továbbá megrendeléseket mindennemű gépekre s azok kivi-
íjyorsan és pontosan teljesiti. A gépek működési képességeért jótállástelét gyorsan

biztosittatik. 1684 (2-2)
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RUDAS-FŰRDO
ÉS

GYÓGYINTÉZETNEK
megnyitása f. évi május 16-án.

Az alulirt fürdő-igazgatóság tisztelettel értesiti a t. cz. közönséget, miszerint
kitünö gyöd! jiiatásáról hazánkban átalánosan ismeretes, és a fürdővendégek nagyobb
kényelmére ujonan átalakított rndas-fürdo f. évi Biajns 16-án megnyittatott.

A rudas-fürdő természetes, só- és luganytartalmu 37° meleg forrásvizének kétség-
telen gyógyereje a legelső orvosi tekintélyek által elismertetett különösen ajánlható
pedig: köszvény ellen, idfilt csuz, többféle bórbajoknal: kiválólag azonban az
izzag és pikkely-sömömél, nemkülönben tóbbnemü alhafci bántalmaknal sat.

Belhasználatni javaltatnak e gyógyforrások: köszvény és máj-túltengés-
bol származott gyomorhurulnat, a midőn et utóbbi még igen érzékeny; gyomor-
fekélynél ; Idült bélhnrntnal, makacs székrekedésnél, előre haladt körü zsongtalan
egyéneknél sat.

Jótévö és üdítő hatá-t pyakorol a beteg állapotára a fúrdöintézet tágas, és
tiszta légű helyisége, kies fekvése és átalakított árnyékos sétánya.

A rudas lürdő ásványviz forrásainak nagy mennyiségénél, és czélszerúcn átalakí-
tott vizvezatéseinél fogva, a fürdővendégek a természetes meleg forrásokat nemcsak
fürdésre é» ivásra használhatják, hanem kívánságukra maláta-, vas- és sótartalmú
fürdők is készittetnek.

A fürdövendégek folytán közóhajtása folytán több kádfürdő lófardövé alakitat-
tik át, és az összes fürdők czélszerüen berendezett vizzuhanyokkal láttatnak el.

A vendéglői helyiségek ujonan átalakíttatván és megnagyobbittatván, a fürdő-
közönség részére egy olvnsószoba rcndeztetett be, melyben magyar és német poli-
tikai, szépirodalmi és élez lapok találhatok; egyszersmind gondoskodva van, hogy a
fürdővendégek jutányos árak mellett Ízletes étkekkel s italokkal láttassanak el.

A vendégszobák czélszerüen átalakitattak, ezek, nem különben a fürdők ára
tetemesen leszallittatott; a szobákra és fürdőkre nézve pedig nagyobb százalékos
elengedés mellett bérlet nyittatott.

Az egész fürdóintézttntk átalános átalakításán kivül a kies fürdö-sétányon a
közönség kényelmére egy diszes kiosk fog felállittatni, melyben magyar zene mellett
meleg italok "és hűsítők kaphatók lesznek.

A fürdöorvos teendőit a testvérvárosokban átalánosan ismert dr. Hoffer István
tiszt, városi phyfikus volt szives elvállalni, ki a fürdóintézetben naponkint délelőtti
9 — 10 óra között tartja rend* leli idejét.

A közlekedés Budapest között részint a helybeli gőzhajók, részint csónakok,
részint társaskocslk által tartatik fenn, mely utóbbiak részére czélszeiűség tekinteté-
ből állomási helyül Pesten a széntér tüzetett ki.

A fürdő kezelése egy külön igazgatóra bizatott, kinek főteecdöje: szigoru
bázl rendet s tisztaságot tartani, és a közönség kényelmére különös gondot fordí-
tani; elöfordulható v;sszásságok meggátlása tekintetéből az olvasószobában egy panasz-
könyv található, melybe a fürdövendégek kívánságaikat bejegyezhetik.

Egyátalában gondoskodott Buda fővárosa mint fürdőtulajdonos arról, hogy a
t. cz. közönség igényei lehetőleg minden tekintetben kiépittessenek, s midőn e czél
elérésére nézve tetemes pénzbeli áldozatot hoz, bizton reményli, hogy a t. cz. közönség,
elismerve a uulusfürdö természete* ásványvizének kitünö gyógyerejét, szives
részvétét jövőre sem fogja ez intézettől megtagadni, söt az abban található nagyobb
kényelem e meleg rászvé'et még inkább uövelni fogja.

Budán, 1866. évi május 17-én.

i-«> A rudasfíirdő igazgatósága.
Bátor vagyok a t. cz. közönségnek

cs. kir. szab. biztosan ölő szeremet a

patkányok, liázi- s mezei
ezerek, vakandokolí, sváb-
bogarak és poloskák kürtá-
sara ezennel tisztelettel ajánlani.

Raktárak Pesten: Thalmayer és társ.
nádor-utcza: Kindel és l'rflhwirth, 3 ko-

rona-uteza; Topits J ózsef hatvani-uteza; Gindele G. Deák Ferencz-tér (ezelőtt
síéntér). Zimonyban: Petrovics J. uraknál.

Középponti r a k t á r Bécsben: Raftel József urnál, Jagerzeile.
Egy szelencze ára használati utasítással együtt 90 kr.

Isméti eladók, legalább is 12 db. vételénél illendő árleengedésben részesittet-
nek. Minden megrendelés közvetlen hozzám intézendő.

Czim: P e s t , L i p ó t v á r o s A t t i l a - u t c z a 3. sz. a.
Kuhar Klára, férjezett Beer,

1682 (2 — 4) egy a u s z t r ' a > c s- kir. kiraról. szabadalom tulajdonosnéja.

SIGL G.
gépgyára s vasöntödéjében Bécs, Alsergrund,

mindennemü gazdasági gépek, u. ra.:
loconiobile 4—16 lóerőre, gőz-cséplö-népek, járgány, és cséplőgépek,
vetögépek, tisztító- és őrlőmalmok, szénagereblyék, boronák, szecska-
vágó-, daráló- B kaszáló-gépek, fa- és deszka-fűrészek, kukoricza-
morzsolók sat. a legnagyobb a legdúsabb választékban folytonosan kéezen
kaphatók.

Illustrált árszabályok kívánatra bérmenteeitve küldetnek. A gépek
szilárdsága és tartósságaért, valamint működési képességükért jótállás
biztosittatik. 1 5 5 9 <1 2-1 2)

•F" Azon előnyokhez képest, melyeket Dvirit, "W§
legolcsóbb magyar női lap: f N |

L „PESTI HÖLGYDIVATLAP."
Szépirodalmi részében közöl a legjobb nevü iróktól eredeti és forditott kül-

földi beszélyeket és költeményeket. Tárczája gazdag és változatos tartalmu.
A mi pedig divatrészét illeti, e tekintetben sem a hazai, sem a külföldi hason-

nemú vállalatok nem múlják felül. Minden számához mellékelve vannak: divatképek
a legdíszesebben színezve; női himzéa és munkalapok; szabásminták és kelme-
minták. Esek szerint a szerkesztőségnél megrendelések is eszközölhetek.

P T \ .,Pesti Hö!s> divatlap" a takarékosság közlönye! "^Ö
Lapunk czélszerúsége és olcsósága mellett eddigelé egy múlappal kedvesked-

tünk t. pártolóinknak, azután pedig — mint ez év eleién Ígértük — kettőben
részesülnek t. előfizetőink. Második félévi mülapunk a hóu szeretett testvér
E r d é l y orsz ág történetéből fogja megörökiteni egy igazán felséges nőnek —
Lónyay Annának dicső je l lemét, ábrázo lván e kép azon j e l e n e t e t ,
midőn a m i n d e n e k felett s z e r e t ő , hű n ő — f é r j é t Kemény J á n o s t ,
E r d é l y fe jedelmét a t a t á r fogságból k i v á l t a n d ó : — k i n c s e i t , ék-
szere i t bocsát ja áruba a kapzs i i z m a e l i t a k e r e s k e d ő k n e k . A cso-
portozat kitünóleg sikerült e képen s kivitele oly remek, hogy minden magyar ház-
nak méltán diszeül szolgáihat, nagyságára nézve (szélessége 2/ , hossza 28")
hasonló a már eddig megjelent és köztetszéssel találkozott három mulapunkhoz. _

Uj e lő f ize tő inket , kik lapunkat januártól óhajtanák — s minthogy teljes
számu példányokkal szolgálhatunk — négy műlapban részesítjük, és pedig az ujat
30 kr., a többit pedig egy-egy íorintjával kaphatják meg, valamint minden előfizető
az uj mülap egy példányán kivül, ugy abból valamint az eddig megjelentekből is
bár háDy példányt egy-egy forintért, nem előfizető azonbanbármelyikét 2 ft. 35 krért
kaphatja. Eddig mülapjaink :

1) ,Perénvi Ilona a mohácsi hősöket temeti.
2) „Erzsébet és Mária királynők Nagy Lajos sírjánál lI. Károly koro-

názása nez .^ Mátyás találkozási édes anyjával. Szilágyi Erzsébettel
1458. f'ebruar 0-én Straznicz alatt, midőn Podjebrád fogságából a magyar
királyi trón elfoglalásara indul."

E l ö f i z e t é s i f e l t é t e l e k :
Fcész évre, azaz januártól december végeig uj műlappal: 8 ft. 30 kr, - ed-

dig megjelentekkel együtt, azaz négy mülappal: l l ft 30 kr.
Fel évre, azaz júliustól deczember végeig uj múlappal: i ft. 30 kr., négy mu-

^PPíeKVed évre- 2 ft — mülapunkban csak régi előfizetőink részesülhetnek, uj
negyedevesek pedig csak akkor, ha előfizetéseiket jövö negyedben: 2 ft. 30 krral

6 f i tBB^Minden 8 egyszerre beküldött előfizetésre gyüjtők tiszteietpéldányt
kapnak valamint njmülapunk egy példányát is bérmentve küldjük meg számukra,
kik azonban egyszerre 12 előfizetőt küldenek, bérmentve kapják mind a négy
mtilapot és lapunk tiszteletpéldányát.

Kelt Pesten, junius hó 1866.
J&- Az előfizetési pénzek a „Pesti Hölgydivafclap kiadóhivatalához", ujvilág-

I utcza 17. szám utasitandók. 1 690 (2-2)

Van szerencsém az általam már régebben gyártott s ujabb időben jelentékenyen
tökéletesbitett maz-uveget (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 figyelmükbe 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 ak, h á z t e t ő k , ugyszintén ezek geren-
d á z a t i a i evulhdástól biztosan megóvatnak.

E szernek melléktulajdonai oly kitünőek és oly sokoldalú használatra alkalmasak,
hoev megkisértésére mindenkit méltán bnzdithat; mivel a máz-üvetc a fent megnevezett
fatárg j-akat, legyenek azok akár föld fölött, akár a föld alatti használatra szánva,
nemcsak a megéléstől menti meg, hanem azonkivül a r o t h a d á s i é i es a férgek
k á r o s e m é s z t é s é t ő l is megóvja; sőt t e r m é n y p a d l á s o k és m a g t á r a k , me-
lyeknek padozatjai és oldalai ezen folyadékkal bevonatnak, azon különös tulajdonságot
nyerik hogy az e helyeken letárolt gabnanemüek nemcsak a mag férgektől men-
tesitvék, hanem éveken keresztül a legbiztosabban is eltarthatok, anélkül, hogy e folya-
dék a magnemüekre legkisebb káros befolyást gyakorolna.

Baromis tá l lók melyek e folyadékkal kellően bekenetnek, ellenállnak minden
hueyanyos kigőzölgésnek s azok farészéi a legjobb karban fognak maradi". .

g y Továbbá a mázüveg kitünő szolgálatot tesz a házak k ü l - é s bélfala., kapu-
i helyis égek, folyosók stb. kifestésére, a különösen imaházak, zárdák

• { o U 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 kívánható
*;nben előállítható, hirtelen szárad, minden szag nélkül., szép fenynyel b.ro szer, annyira,

hogv «* olajfestésnek méltán eléje tehető, még pedig azért, mert szine változhatlan, le
„em pattog sem lég, sem nedvesség befolyásainak kitéve rímes vizzel mosható, tartós-
sága fölülmúl minden mázt és festéket, s az olaj-máznak a >g felebe kerül.

S Végre ezen szer kemény vagy puha fából készült gyalult butorok és fakeszüle-
tek fényezésére is nagv elönynytl használható. ,

Á máz-üveg mázsája 16 ft., 1 D ölre körülmény sverint 1 - l'/i font számitandó.
Magyarország , Erdély és a Dun afej e dele mségekre nézvem.nden meg-

rendelések fóügynökeim ÁrkttW M. F. és társa urakhoz, Pest, váczi-utcza 1. szám,
Keglevich-féle házban intézendó'k, mely czég ipark.dni fog minden becses megrendelé-
seknek gyorsan és pontosan megfelelni. Tisztelettel Í11AÍPII4 W

Carolinenthal Praga mellett.1 6 6 9 (

Tenyészjuheladás.
h B t t h y á n y i Fülöp ur enyin

yj
Főméltóság!, herczeg Bat thyányi Fülöp ur enyingi

urodalmában mint minden évben, ugy ez évben is eladatik:
s p . gazdag gyapjas pepiner-kos 100 db., mestic-kos 60 db.,
anya 700 db. E juh-fajnak gyapja az 1862. évi londoni világ-
kiállitáson nagy éremmel dijaztatott. A megvett juhok sz. Mi-
hály-napig itt maradhatnak. — Enying, május 80. 1866.

1687 (3-8)
FARKAS IMRE s. k.

tigzttartó.

Tizenharmadik évfolyam.25-ik szám.

Pest, junius 24-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. — 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 igtatásnál 10 kr ba;
háromszor- vagy többsíöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hainburg és Altonaban: Haasenstein és Vogler. — M.-Fraiíkfurtbnn :
Jacger könyvkereskedése; Béeebrn : Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. - Nyomatott njit nyomdájában Pesten 1866 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Országgyűlésünk e kitünő tagjának
neve, tehetsége, pályája már rég ismeretes
a nemzet elött.

Oly korszakban lépett föl, melyben a
nyugati eszmék árja a Széchenyi által meg-
inditott szellemi mozgalom folytán, szélesb
körben ömlött szét s a lelkes tervezésekre
különösen fogékonynyá tette a nemzetet.

E korban, melyet derült hite, fellengő
lelkesedése a reformtörekvések aranykor-
szakává tett, Szentkirályinak alapos készült-
sége , éles beható itélete, szónoklatának
sajátságos vonásai, a vármegye teremében
s az országgyülésen egyaránt, a
vezérek közt is kitünö helyet
biztositottak.

Szellemének e sajátságai —
mint Horváth Mihály mondja —
még Kossuth roppant népszerü-
sége s hatalmas szónoklata mel-
lett is kivívták a kiváló méltány-
lást. S az 1847-diki országgyü-
lésen ő volt az, kinek parlamen-
táris befolyása legkevesebbet
vesztett e kor legnagyobb szó-
noka mellett.

Szentkirályi Móricz született
1809. márcz. 2-án. Atyja, Szent-
királyi László, hétszemélynök
volt.

Tanulását Pesten kezdte, s " ^ . .
az itteni egyetemen 1829-ben
tette le a jogtudori vizsgákat.
Ez alkalommal irt értekezése
„A magyar asszony jussairól",
nyomtatásban is megjelent.

Iskolai pályájának sikeres be-
végzése után külföldre utazott s
hosszasb ideig tartózkodott a né-
met egyetemeken. Itt sajátította
el azon élesen kutató, különböz-
tető tehetséget s bölcselkedő,
szemlélődő hajlamot, mely őt
kitünöleg jellemzi.

Hazajövetele után Pestme-
gyében hivatalt vállalt, s elöbb
föjegyző, később alispán lőn. Már ekkor
több jelét adta nem mindennapi tehetségei-
nek, minek következtében 1839-ben Pest-
megye országgyülési követévé választotta,
s mint ilyent, egész 1848-ig a szónoki és
törvényhozói nevezetességek sorában látjuk
öt. Mindjárt kezdetben a szólásszabadsági

sérelem tárgyalásakor e nevezetes kérdés
egyik előharczosa lőn. Alig volt követ, ki több
és átalánosabb készültséggel lépett volna fel
a törvényhozói pályára, ki az elvek fejtege-
tésében, az előkészitő elméletek vitatásában
használhatóbb lett volna. Szabatosan tudta
formulázni a törvényjavaslatokat, s mint
jegyző kitünő volt. Kedvencz tárgyul vá-
lasztá a szabad királyi városok rendezését
és szavazati jogát. Ebben látta kezdetét az
átalakulásnak, ugy tekinté azt, mint elsö
lépést az érdekegység felé, melyet megtéve,
a népet lassankint bevezetheti az alkotmány

vizsgálgatása által tünt ki. Szálakra szedte
ellenfelének okoskodásait, vitatkozásában
majdnem szőrszálhasogatónak nevezhető;
sőt saját állításaival szemközt is minden
lehető ellenvetést fölhozott, hogy azokat
még önmaga megezáfolhassa. Sohasem en-
gedte magát elragadtatni, s fényes, dagá-
lyos mondások helyett a száraz igazsággal
igyekezett hatni. Nem ragadott el, de meg
győzött.

Egyéniségének, szónoklatának találó és
kimeritő jellemzését adja Csengery Antal a

„Magyar szónokok és státusfér-
fiak könyvé"-ben. — „Mint egy
fölegyenesedett gondolatjel áll
előttünk. — ugymond — nyu-
godtan, hidegen; a kiülő nagy
szemek azonban élénken tükrö-
zik elő a lélek és sziv benső mü-
ködését. Hangja éles, metsző, de
azért nem kellemetlen. Bizonyos
magasabb nézpontra emeli a kér-
déseket, honnan minden elágazá-
saiban , összefüggéseiben látha-
tók. Beszéde kezdetén eszméket
keres és állit föl, mint elismert
igazságokat s azok körül rendezi
okoskodásai táborát. Ha azonban
vitáz, czáfol, olykor lázas izga-
tottság fogja át, s ilyenkor hideg,
mélyen ható gúny, metsző él köl-
tözik szavaiba. A mily éles a bí-
rálatban, oly méltányos az ellen-
fél okoskodásainak felfogásában.
Olykor levelenkint szedett szét
egész beszédet, mint füvész az
elemzett virágot, vagy egy jól
talált körülírással, értelmezéssel
oldotta meg a kérdést. Az értel-
mezésről rendesen áttért az osz-
tályozásra, különböztetésre. S
gyakran annyira elmélyedt apró
részletekbe, hogy az eszmék töm-
kelegében elveszte afőfonalszálat.
Ha több részre osztá beszédét,

sánczaiba. E tárgyra igen sok időt szentelt, | nem ritka eset volt, hogy az első resz ki-
s szeretettel sőt szenvedélyesen küzdött a [ merítő vitatása közben megfeledkezett a
kérdés nehézségeivel. - Mint iró is figyel-' - - - - - - ^ - **-*—!-*•> ~ :w«,kor né
met ébresztett; a többek közt 1841- és
1842-ben a „Pesti Hirlap«-ban az „Ősiség"
fontos kérdéséről irt czikkeket; 1843-ki or-
szággyülési követjelentését is kinyomatta.

S Z E N T K I R Á L Y I M Ó R I C Z .
(Borsos és Doctor fényképe után.)

fölosztás többi főrészeiről, s ilyenkor néha
szomszédjától kérdezé, hogy miről kell még
szólnia
közben

mintha beszédia. Néha ugy tetszett, mmuu* u « « ^
„u«uen születnék agyában a meggyőződés;
mintha önmagát s nem a közönséget volna

S z e n t k i r á l y i M ó r i c z .


