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TAKÁCSI JANOS-nál
(kis hid-ntczában)

rendkivüli jutányos áron!
kaphatók

7 5 kr vál bölcsöbeli gyermekingek,
1 frt 20 , " ' ~ '
1 frt 40 „
1 frt 50 „
1 frt 6 0 ,.
2 frt — • „

CB

. nj - • - o /

; gyermekingek, 2 éveseknek,

g » 6 „
g. „ 8-10 „
«- .. 12-14 „férfi vászon-ingek, középfinom,
» • | | » finom'
„ ' • '* „ egész finom,

férfi-gatyák, finom,
női-ingek, sima,

„ himzett csikkal,
„ szegélylyel,
„ himzett mellel,

női lábravalók,
l tuczat vászon zsebkendő,

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

|Raktár: kishidatezában a „vastoskó-
hoz" czimzett házban Pesten.

2 frt 25
3 frt 50

5 frt 5 frt 50
1 I t t OÓ
1 frt 9O
2 frt 25
3 frt 50

4 cs 5 frt —
1 frt 30
2 frt a

RUDAS-FÜRDŐ
ES

Nagjigmándi szénsavas keserviz-forrássó
és abból készült

PEZSGO-POROK
(magyar Seidlitz-porok).

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

Egy 25 hárommeszelyes üveget tartalmazó idei töltésű ládaviz, gyógyjavalattal
ellátva 6 ft. 25 kr. — Egy skatula (12 pár) pezsgő-por használati utasítással 1 ft. 20 kr.
— Egy font forrás-só, mely a karlsbadi söt nelkölőzhetdvé teszi, %, >/2 és 1 fontos
faszeienezében 2 ft. 60 kr készpénzfizetés vagy utánvétel mellett.

Ismételadóknak jutányosabb ár szabatik.
C J " Megrendelhetni Rév-Komaromban alulírottnál, továbbá:

Ar»<lnn Habereeer G Vélsz. — Baján: kerek : Kellner Ede gysz., — ft.-Igmand :
Denich"Móric - B o n y h á d o n : KrÍmo-1 Pachl Sándor, - N.-Lakon: Lenhard Jakab
S ó z s e f g y s , ' - B ü L z e g e n : Kovács! gysz..-^.-Szombat: Stanzl Henrik gysz.,
Jozsef gyógysz., -Bécsben: Rock Gusz^ Nagy-Tapolcsan: De Grach Ferencz gysz.,
táv áJtovVuek főraktárában „zum Rrauen; Nyíregyházán : Barcsay Károly gyógysz.,
Ieel" WÚdpretmarkt Nr. 6, —Csákvár : |— N.Varadon: Bakács József, — Po-
Lukács Gyula gyógysz.. — Csnzon : Jezo-1 zsony : Pisztory Bódog gyógysz., Lábán Ká-
vici Sándor gvó^ysz., —Csornán: Klebeljroly,- Pécsen: Kisági. és Simon, — Pápán :
Nándor - Debreczen: Geréby és Hannig,j Tseheppen Eduárd, - PESTEN : Jezovics
— Frer- Veszelvi János gyógysz., — Esz-I Mihály gysz., Sztupa György, Kochmeister
trnrom- Brenner J — Einczinger Jáno.<,j Frigyes, VághyLajos,EdeskuthyL., Tunner
Esiéken :Eis,ner ésSchwarz, - B.-Füred:: János, PrUekler Ignácz, Mórán János, Lu-
EUér Gyula gvsz., - Gyöngyös: Pásztoryikovits József, Morgenstern Is.dor, C.eripp
Lajos gvógvsz., - Győr: Kautz Ignácz Károly, Gyarmathy G Ebenfuhrer V., -
gyógvsf̂  Lenner Ferencz. Micheller Antal, Petervarad: Lang; Mátyás, - Rzeszow
Prettenhoffer - Jolsván: Maleter Alberti (Gahcz,a): Schaitter J és társa - bo-
gjógysz., - Kassán: Novelly Sándor, - jmor ja : Adler Jozsef gyógy^z., - Szabad-
Kecskeméten: MádyJ., Papp Mihály, - k á n : Hoffbauerlgn.es fia gyogysz.,-
Kis-Czell: Miszory Ferenc gyógysz., -JSsIksíon: Aichman József gyógysz., -
Kis-Várda. Balkán vi Farkas, - Kolozs- j Sark Öz-U.| lak: Balássy György gyógysz.,
Tártt (Erdély): Wolf János gysz., Engel | S.-Alja-Ujhely: Teich Zsigmond, — Sz.-
József gyógysz., — Léván • Boleman Ede' Fehérvár : Say Rezső gyógysz., Vimmer
eyógysz., -Mezft-Bereny: Nárczisz János! Adolf gysz., — Szeghalom: Kiss Ferencz
evógys* , - Moór on . Netter Ignácz, Gan*l gysz., -Szolnok: Horánszky Istv. gyógysz.,
Fülöp, A. Haan,-Miskolczon: Dr. Szabó-Szerdahely: Ehrenreiter, — Tabon :
Gvula gyz-i — Ceáthy Szabó István gysz., Krebs Vilmos gyógysz., - Tatában: Szett
— Mohács : Deutsch Sándor, Bodendórfer Antal gyógysz., Nirtitt Ferencz gyógysz., —
Tózsef — Mosony : Tróján József gysz., — Temesvár: Babusnik Ágost, — Vácz: Bo-
M-Övár: Sziklay Antal gyógysz., — N.-1 dendorfer József, Versetz : Blum József, —
Bányán: Papp Simon gyógysz.,'—N..Becs- Zólyom : Thomka Lajos gyógysz.

GYÓGYINTÉZETNEK
megnyitása f. évi május 16-án.

— — • -M 1
Az alulirt fürdö-igazgatóság tisztelettel értesiti a t. cz. közönséget, miszerint

kitünö gyógyhatásúról hazánkban átalánosan ismeretes, és a fürdő vend égek nagyobb
kényelmére ujonan átalakított rndas-fflrd* f. évi maja* 16-án megnyittatott.

A rudas-furdő természetes, BÓ- és luganytartalmu 37° meleg forrásvizének kétség-
telen gyógyereje a legelső orvosi tekintélyek által elismertetett különösen ajánlható
pedig : köszvény ellen, idült csúz, többféle bórbajoknál: kiválólag azonban az
izzag és pikkely-sömörnél, nemkülönben tóbbnemü alhasi bántalmaknal sat.

Belhasznalatul javaltatnak e gyógyforrások: köszvény és máj-tnltengés-
böl származott gyomorhurufnát, a midőn ez utóbbi még igen érzékeny ; gyomor-
fekélynél ; idillt bélhnrutnal, makacs székrekedésnél, előre haladt körü zsongtalan
egyéneknél sat.

Jótevő és üditő hatást gyakorol a beteg állapotára a fflrddinlézet tágas, és
tiszta légü helyisége, kies fekvése és átalakított árnyékos sétánya.

A rudas lürdő ásványviz forrásainak nagy mennyiségénél, és czélszerúen átalakí-
tott vizvezetéseinél fogva, a fürdővendégek a természetes meleg forrásokat nemcsak
fürdésre és ivásra használhatják, hanem kívánságukra maláta-, vas- és sótartalma
fürdők is készittetnek.

A fürdővendégek folytán közóhajtása folytán több kádfürdő böfürdövé alakitat-
tik át, és az összes fürdók czélszerüen berendezett vizzuhanyokkal láttatnak el.

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

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

Az egész fürdóintézetnek átalános átalakításán kivül a kies fürdő-sétányon a
közönség kényelmére egy dUzeskiobk fog felállittatni, melyben magyar zene mellett
meleg italok és husitok kaphatók lesznek.

A fdrdöorvos teendőit a testvérvárosokban átalánosan ismert dr. Hoffer István
tiszt, városi physikus volt szives elvállalni, ki a fürdóintézetben naponkint délelőtti
9—10 óra között tartja rendeleli idejét.

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

A fürdő kezelése egy külön igazgatóra bizatott, kinek főteendöje: szigora
házi rendet s tisztaságot tartani, és a közönség kényelmére különös gondot fordí-
tani; előfordulható visszásságok meggátlása tekintetéből az olvasószobában egy panasz-
könyv található, melybe a fürdóvenilégek kívánságaikat bejegyezhetik.

Egyátalában gondoskodott Buda fővárosa mint fürdőtulajdonos arról, hogy a
t. cz. közönség igényei lehetőleg minden tekintetben kielégittessenek, s midőn e czél
elérésére nézve tetemes pénzbeli áldozatot hoz, bizton reményli, hogy a t. cz. közönség,
elismerve a rudasfürdó természetes ásványvizének kitünö gyógyerejét, szives

I részvétét jövőre sem fogja ez intézettől megtagadni, sőt az abban található nagyobb
| kényelem e meleg részvéet még inkább növelni fogja.

Budán, 1866. évi május 17-én.
1692(5 rudasf ür dó igazgatósága.

1661 (5—12)

ÜDITQ-NEDV
(Restitutions-Fluid)

lovak számára
KWIZDA FEHKNCZ JÁNOSTÓL

Korneuburgban.

Az ausztriai államok összes területeire nézveFerencz József császár Ó Felsége által,
megelőzőleg annak gyakorlati alkalmazását, s a cs. kir. ausztriai egészségügyi hatóság
által megpróbálva, kizárólagos szabadalommal láttatott el » a londoni értmmel tuntet-
tetett ki; ó felsége az angol királyné udvari istállóiban, valamint dr. Knauert porosz
király ó frlsége összes udvari istállói fó-lóorvos hivatalos gyakorlatában a legjobb ered-
ménynyel használtatik s különösen jónak bizonyult be idült bajokbnn, melyek az egetes
és zzinórhuzásnál az erő? bedörzsölést ki nem állják, u m. szügy, csipó, keretzt- s váll-
bénaság, rokkantság, ivhúrbillentyű, csúz, ficzamodás, s a pata, korona- és csü ok-csukló
megránduláa 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 30 kr. számittatik.

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

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

Bienio J., Dettán Braunmüller J., - Déva: Lengye J., - Eperjesen Zsembery -
Eszéken Deszáti, - Esztergomban Bierbrauer J. C, - Gyflngyfison Koczianovich J.,
- Győrött: Lehner F., — Isperen: Flamm J., — Kassán: Novelly A., - Kaposvárt
Kohn J . , - Késmarkon:Genersich,-Kolozsvártt: Wolf J , - Komaromban: Ziegler
A. és fia, -Lugoson: Kronetter F., - Marczaliban: Istl özv,-Miskolczon:
Spuller J. A.,- Nagy-Becskereken: Haidegger, - i\ngy-Kanlzsan: Fesselhofler és
Rosenfeld, - Nagyszombatban: Smekal és fia, - N.-Varadon: JánkyA^, - Pakson:
Flórián J., - Pápán: Beermüller W., - Pozsonyban: Schertz t . és Hackenberger
te8tv., - R.-Seoinbatban: Hamaliar A., - R o s n y ó n : Poói J._ J., - Szabadkan:
SztojkovitsD,- Szegszárdon : HutterA, - Sziszeken: Dietrich A., - Szolnokon:
Scheftsik, Horánszky Istv., - Székesfehérvárit: Kovács P. és Legmann A.,-Sopron-
ban: Müller és Mezey, - Trencsénben: Weisz L. - T * P l l c " n . : W,fsz L-.- Varas-
don : Halter F., - Verftczén: Bész J. K., - Zágrábban: Mihics Gr., - Zala-Eíter-
8zegen. Hulinszky A. 1 6 í 3 í 7 " 1 0 'Schniidthauer Antal,

gyógyszerész a „Megváltóhoz" Komáromban.

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

Tizenharmadik évfolyam.

Pest, julius 15-én 1866.

Elöfizetési föltételek 1866-dlk évre: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Égés, évre 10 ft. - Fél évre 5 ft
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csnpán 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 netit «nr Ü«L ™ T U ,
háromszor- vagy többszöri igtatta csak 7 krba számittatik. - Külföldre nézve kiadö-hivllunk Ltato* h W e t m é n y e k e t ^ S Z i u r Í ^ ITL7L^HlZn2t IT ^ •
Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. - Bélyek-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr. Altonaban. Haase.mte,., és Vogler. - M -Frankfurtban:

1848ig a kir. személynök a fejedelem
által kinevezett elnöke volt a magyar or-
szággyülés követi táblájának. 1848 óta a
magyar országgyülés alsóháza a képviselők
kebléből maga választja elnökét, s a sze-
mélynök most már nem képviselője többé a
kormány érdekeinek az országgyülésen, ha-
nem csupán törvényszéki hivatalnok, s jelen
hatásköre a m. k. kuria határain belől marad.
A kir. kuria (a két legfelsőbb törvényszék)
névleges hivatali főnöke ugyanaz országbíró,
de az egész munka és felelősség terhe a
személynökön nyugszik, még pedig ugy,
hogy hatása mind a hétszemélyes, mind
a királyi táblára egyaránt kiterjed.

A hétszemélyes tábla elnöke a
törvény szerint a nádor, s csak en-
nek akadályoztatása esetén vagy
nem létében az országbíró. A kir.
tábla elnöke mindenkor a kir. sze-
mélynök, s ö az, a ki nemcsak a kir.
táblai üléseken elnököl, hanem az
összes kir. kuria (a hétszemélyes és
kir. tábla) ügykezelését és vezetését
intézi s érte a felelősséget viseli. . \
Azon naptól fogva, a mint egy tör-
vényszéki ügydarab akár a septem-
virátushoz, akár a kir. táblához be- <
érkezik, annak végleges lefolyásáig ^ ̂
a törvénykezési menet minden stá- ^ ^^*
diumán keresztül egyedül a kir.
személynök vállal kezességet. Végre
minden törvényszéki kiadvány és
itélet, a bevett szokásos formák
szerint, a kir. törvényszéki pecséttel
ellátva s a király törvényes ügyek-
beni helytartója, a kir. személynök
által aláírva adatik ki.

A szomoru emlékezetű Bach-
korszak letűnése után alig volt egy-
egy bizalmat gerjesztőbb esemény
hazánk közéletében, mint az ősi szer-
kezetű kir. kuria helyreállítása, s
Melczer Istvánnak 1861-dik év ele-
jén királyi személynökké lett kineveztetése.

Melczer István, ki a törvényellenes vi-
szonyok között csendes visszavonultságban
élt több mint 10 év óta abaujmegyei birto-
kán, a legjobb hangzásu névvel birt az
országban s minden politikai párt egyaránt
tisztelte benne a törvénykezési szakembert
s a szilárd jellemű becsületességet. Melczer
István nem a politikai ktzdtéren szerzette

Kellemesi Melczer István.
babérait; sem a régi megyék, sem az or-
szággyülés termeiben; ő a nemzet azon sze-
rényebb fellépésű, de ép oly tiszteletreméltó
munkásai közé tartozott, kik zajtalan, de
fáradhatlan hangyaszerü munkálkodásban,
választott pályájokon folyvást a haza jóllé-
tére dolgoznak. Melczer István a mai időkben
a magy. törvénytudományban kétségtelenül
a legképzettebb szakférfiú, kivel e tekintet-
ben egy törvénytudósunk sem mérkőzhetik.

A Kellemesi Melczer-család régdta isme-
retes, előkelő család Magyarországon s a
Mailáth családnak egy elágazása. Melczer
István 1810. júl. 3-án született Pesten (a

K E L L E M E S I M E L C Z E R I S T V Á N .

Sándor-utcza szögletén álló Luby-féle ház-
ban, mely megett most az ideiglenes ország-
ház áll). Atyja László, azon időben itélőmes-
ter, később hétszemély nök, anyja gróf Mai-
láth Mária, gr. Mailáth József leánya volt. A
család előnevét (praedicatum) a Sárosme-
gyében Eperjes tőszomszédságában fekvő
Kellemes nevü helységtől vette, hol szintén
értékes birtoka van.

Melczer István Pesten' végezte minden
iskoláit; a magyar jogot a hires jogtanártól
Frank Ignácztól, a diplomatikát és heraldi-
kát Horvát Istvántól tanulta. 1829-ben a
jogi tanfolyamot bevégezvén, joggyakorlati
pályáját Eperjesen, a tiszáninneni kerületi
táblánál kezdte meg, s egyszersmind sáros-
megyei tisztb. eskütt lett. E közben mint
tollnok (actuar) résztvett a Hajdu városok
rendezése tárgyában kiküldött kir. biztos,
gr. Mailáth József működésénél is. 1830-iki
junius 18-án kir. táblai hites jegyzővé eskü-
dött fel Mailáth György akkori kir. sze-
mélynök oldala mellé. Joggyakorlatát itt az

u. n. kisebb kanczelláriában, 1832.
április hónapig folytatta, a midőn
ügyvédi vizsgát tett. Időközben az
1830 diki országgyülésen mint b.
Sennyei János távolléti helyettese
(absentium legátus) vett részt,
1831-ben pedig a kholera tárgyában
kiküldött királyi biztos, gr. Mailáth
Antal oldala mellett müködött. —
1832. április után Vörös kir. fiskus
segéde volt; 1835.deczemb. tiszt. k.
ügyésznek neveztetett ki; 1836.
novemberben személynökszéki jegy-
ző, 1839. júl. 3-kán valóságos kir.
fiskus, 1842. február 24-kén királyi
táblai biró lett, s mint ilyen, a ná-
dori birósághoz is meghivatott. —
1850. elején a kassa-eperjes-kerület-
beli biróságok uj rendezésére kir.
biztosként küldetett ki, s miután
ezen müködését bevégezte, 1851
elején a bécsi legfelsőbb törvény-
szék magyar osztályához neveztetett
ki, mely állomását azonban el nem
fogadván, közhivatali pályájáról in-
kább egészen lelépett s abaujmegyei
kéri birtokára csendes magányba
visszavonult, s a közügyektől távol
teljes elvon ultságban élt mindaddig,
mig az idök jobb hajnala derűlt.

Az 1860-ik évi októberi diploma és az esz-
tergomi konferenczia után 1861. jan. 2l-kén
hétszemélynöknek kineveztetvén, ugyanak-
kor az országbirói értekezletre is meghiva-
tott; az 1861. febr. 29-kén kelt királyi ado-
mánylevél (Collationalis) által pedig to.
személynökké neveztetett ki s végre l»bá.
júl. 15-én vál. belső titkos tanácsosi rangot
nyert.

28-ik szám.
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A ki a két főtörvényszék! forumon egy
éven át megforduló ügyek számát és nagy
fontosságu perek természetét csak távolról
is ismeri, el fogja ismerni a kir. személynöki
állás fontosságát és terhes voltát. Rendes
időkben is nem mindennapi tehetség kiván-
tatik az avval járó óriási feladatok nehézsé-
geinek leküzdésére. S a ki még emlékezik
azon időkre, midőn 1861-ben a Magyaror-
szágban is fennállott idegen eredetü császári
törvényszékek feloszlatása után, az ország
minden részéből felküldött, ládákba és hor-
dókba összevissza rakott irományhalmazok
roppant mennyiségben érkeztek a kir. ku-
riához ; midőn az átalakulás zavarában egy-
aránt volt érezhető mind a munkaerők, mind
az alkalmas helyiségek hiánya, midőn azt a
roppant irattömeget elöbb inventálni, ren-
dezni s a birói hivatal munkálkodást folya-
mának egész uj medret kellett ásni; s a ki
hallotta, hogy alig egy két hónap mulva
ezen bábeli zavar után az uj óramű egyes
kerekei mind szabályos mozgásba jöttek s
azóta egyszer sem tagadták meg a szolgála-
tot, söt azóta napról napra nagyobb tökély-
lyel és könnyüséggel felelnek meg hivatá-
suknak: a ki mindezeket látta és hallotta,
az kétségkivül el fogja ismerni, hogy Melczer
István lehetetlennek látszó feladatot oldott
meg, s azon magas polczon, melyre a fejede-
lem bizalma ültette, egyszersmind a haza s
nemzet tiszteletét is kivivta. Gr. Apponyi
György volt országbíró, egy ünnepélyes al-
kalommal tett nyilatkozata szerint, főérde-
met talált abban, hogy e kitünö férfiut a
személynöki méltóságnak s a haza szolgála-
tának megnyerhette.

A sir oki várban.
Megszentelt föld ez itt, a melyen most állok;
Szent a mély áhítat, mely szeliden átfog, —
S mig lelkem a messze bércztetőkön mereng:
Körültem a fűszál — mindannyi keresztfa —
A bucsuzó napnak álmait susogja,
S rajt' régi dicsőség haldokló fénye leng.

Megszentelt föld ez itt, drága szent ereklye,
Honfiak vérével gazdagon bevetve,
Fölötte a virág pirosan kivirul . . .
Messziről piroslik az ősi rom fokán,
Mint az újuló seb, vértanu homlokán;
S tőle a napsugár véresen kipirul.

Képzeletben a rég letünt multba szállók,
Mikor e síkon, hol most rengő kalászok
Hullámzanak enyhe fuvalomtól hajtva,
Szemközt hadak álltak, készülve a harczra,
S reménysugár villant fegyverre és arczra,
Mindenik dicsőség- B győzelmet óhajtva . . .

i, . . Ott látom, a hajnal legelső sugara
Mint gyul fel a kardra, féryes kopjaszálra,
A. had „Isten" e „Allah" kiáltása zúg; fel;
Megharsan az érczkürt csengő rialomja,
A. hangot a hegy-völgy visszaszázszorozza,
Rá az ozmán sereg dübörögve felkel.

— Még egy „Isten segíts!" vegyül el a légbe,
Hull az ozmán vére, magyarok földére,
Ott ragyog a magyar lobogón az áldás;
Csöng pánczélon a kard, törik a kopjaszál,
Fut az ozmán sereg s nyomban utána száll
Harsány, egetverő győzelemkiáltás.

Hallom már, mint közelg a győzedelmes had;
A dicsőség fénye égeti arczomat,
És az égre nézek, összetett kezekkel;
De a völgyből lassan konog a harangszó,
Meg-megreszketve, mint bús halálra váltó,
S merengéseimből önkénytelen felver.

_ Körülnézek; a nap lenyugodott régen,
Egy halavány csillag viraszt fenn az égen,
El-elhunyva néha, mint a haldokló szem; —
S a mint az alattam nyugvó romra nézek,
Két szemem pilláját elfutják a könyek,
Keblemben régi seb uj nyilait érzem . . .
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Kelet felé nézek . . . s keblem ugy felhevül:
— Mintha egy nagy ősi népet látnék itten
Százados álmából ébredni sötéten,
Mely majd e romon egy nagy feltámadást ül!

Imrcfi.

Egy utazás a Missisippin.
(Mayne Reid angol beszélye.)

(Faly tatás. I

IV.

Éji szellő susog, a fű meg-megzizzen,
S a hant — mintha élne — megmozdul körültem

Mint azon képek, melyek mellett elha-
ladtunk : ép oly tarka volt azon utasok
vegyüléke is, kik a nagy salonban együtt
ültek. Jobbára gazdag kereskedők voltak,
bankárok, pénzüzérek New-Orleansból, kik
nejeikkel s leányaikkal szokott északi ut-
jokra keltek, hogy a sárgaláztól menekven-
dök, a forró évszakot valami fürdőhelyen
töltsék. Mások tengeri- és pamuttermesztök
valának északról, kik épen visszautaztak;
ismét mások szatócsok vagy hajósok, kik,
miután portékáikat elárusiták, hajóikat fa
gyanánt eladták volna, gazdagon felruház-
kodva térnek vissza. Volt nehány finomul
öltözött kereskédősegéd is, kiknek megen-
gedtetek, New-Orleanst a veszedelmes év-
szakra elhagyhatni. Végre nem hiányzottak
gazdagon öltözött gentlemanok sem, a leg-
finomabb kabátban, hófehér inggel, csillogó
gyémántokkal és izmos gyűrűkkel, kiket
minden emberismerö azonnal biztosan játé-
kosoknak tarthatott.

Ezek között észrevettem ugyanazt a
ficzkót is, ki engem fogadásra szólitott fel.
Egy párszor el is ment mellettem, s mind-
annyiszor olyan tekintetet vetett reám, a mi
minden volt inkább, csak nyájas nem.

A naplemenet órája elérkezett; a tüzes
tányér ott tünt el a cziprus-erdö sötét vo-
nala mögött, mely a láthatárt nyugat felé
szegélyezé, és sárgás világosság ömölt el a
folyamon. A fedélzeten fels alá járva, egész
gyönyörrel néztem a pompás tüneményt,
midőn egyszerre a folyam medrében nagy
hajót láttam mögöttünk, mdy sietve köze-
litett. Magas kéményeiből gomolygó füst-
fellege s tüzeinek piros fénye azt mutatták,
hogy egész gőzerővel dolgozik. Nagysága,
és hangcsövének harsány hangja azt muta-
ták, hogy elsőrangu gőzhajó.

A „Magnólia" volt.
Igen nagy gyorsasággal haladott, s bár

kevés ideje, hogy megpillantani, csakhamar
azt vehetem észre, hogy pillanatról pilla-
natra közelebb van hc/zánk.

E perczben különböző hangok ütétt meg
fülemet alulról. Hangok hallatszanak, me-
lyek stirgetöleg követeltek valamit, és em-
berek robaja — kik a fedélzetre vagy a pár-
kányzatra sietének, — vegyült a moraj közé.

Sejtem, hogy mindez mit jelent; a ve-
télyrárs közeledése okozta e fölgerjedést

A verseny — ugy látszék — e perczig
teljesen feledaégbe ment. Mind a legénység,
mind az utazók megtudták, hogy a kapitány
nem akar versenyezni; s bárha ez eleinte
nyilvánosan roszaltaték, — végre a megmá-
síthat atlanba belenyugodtak. A hajósokat
árucsomagok, a fűtöket a hosszu fahasábok,
a játékosokat kártyáik foglalák el, — az
utazókat pedig bőröndjeik vagy hirlapjáik.
Minthogy a másik hajó nem ugyanazon idő-
ben indult el s mindekkorig a látponton
kivül maradt, a versenyérzet nem szállta
meg a sziveket.

De — a versenytárs feltűnése azonnal
változást idézett elö. A játékosok osztás
közben dobták össze kártyáikat, miután azt
remélték, hogy valami még izgatóbbat fog-
nak találni, a mire fogadhatnak; az olvasók
hirtelen becsapták könyvüket, vagy félre-
lökték újságaikat; a kik böröndeikben mo-

toztak, becsapták ezek födelét; a nök kiug-
ráltak hintaszékeikből, mindnyájan kisiettek
a szobácskákból s a hajó farára rohantak.

Az én helyem, fenn a „vihartetön" — a
lehető legjobb kilátást nyujtá a versenytárs
felé; azonban a jelenetet a kajüt-tetöröl ki-
vántam szemlélni, s azért odasiettem. Mikor
a nagy salonhoz értem, az egészen el volt
hagyatva. Minden utazó, férfiak és nök min-
den különbség nélkül, künn álltak már a
párkányzaton s a korláthoz támaszkodva
figyelték a Magnólia közeledtét.

A kapitányt ott találtam az elsö kajüt
sátra alatt. Férfiak vevék körül, kik mind-
nyájan fel valának ingerülve. Egyik a másik
után szólitá meg őt, s mind azt sürgetek:
fokozza a gőzerőt.

A kapitány, ki e sürgetést hihetőleg ki
akarta kerülni, egyik helyről a másikra
ment; azonban ez mit sem használt, mert
mindenütt uj csoportokra akadt, kik hason-
lót követeltek.

— Nos, kapitány — mondá az egyik —
ha „a szép" nem kél versenyre, akkor aztán
ugy-e nem hallunk többé róla e vizeken?

— Igaza van önnek — mondá egy má-
sik — a mi engemet illet, én részemről jövő
utamat a Magnólián fogom tenni.

— Könnyü hajó az a Magnólia! —jegyzé
meg egy harmadik.

A hölgysalon felé indulék. Ennek lakói
szintén odatámaszkodának a korláthoz s ép
oly élénk részt látszanak venni a verseny-
futásbari, mint a férfiak. Világosan haliam,
többen igen éiénken azon óhajtásukat feje-
zek ki: jóvolna, ha a verseny megkezdetnék.
A félelem vagy aggodalom minden gondo-
lata eltünt, s azt hiszem, ha e pillanatban a
versenyfutásra nézve szavazatok szedettek
volna, alig lett volna több három tagadónál.
S őszintén bevallva, én magam is verseny-
futásra szavaztam volna mert a ragály
e.ngem is hatalmába keritett, s én is csak
oly kevéssé gondolék a snag-okra és elpat-
tanó üstökre, mint a többiek.

Az ingerültség növekvék, a mint a Ma-
: gnolia közelite. Világos volt, hogy nehány
j percz mulva mellettünk lesz s azután elha-
lad mellettünk. Ez a gondolat elviselhetetlen
volt az utazók némelyikének, s már is ke-
serü szavak hangzanak, egy-egy szitokkal
vegyítve. A szegény kapitány kénytelen volt
mindent elhallgatni, minthogy már nyilván-
valóvá lett, hogy a többi tisztek hajlandók
a versenyre.

A „Magnólia" már egészen mögöttünk
volt, s már orrát kissé félre irányzá, sejthe-
tői eg azon czélból, hogy bennünket elkerül-
jön. Tisztek és legény.ség élénken sürögtek-
forogtak. Mind a két kormányos fennállt a
kormánykeréknél, minden fütő dolgozott, a
kemenczeajtók izzóak valának s fényes láng
csapkodott fel a magas kémény fölött több
lábnyira.

— Sonkával fűtenek! — hangzék fel
egyszerre a mi hajónkon.

— Istenemre, ugy van! — kiáltá egy
másik. Lám, ott van egy egész rakás a tűz-
hely elött.

Szemeimet azon irányba helyezem s cso-
dálkozással pillanték meg egy gula alaku,
sötétbarna tömeget, melynek egyes darabjai,
nagyságuk, szinük és alakjuk folytán csak-
ugyan nem lehettek egyebek, mint füstölt
sonkák. Látható volt, hogyan szedték a fű-
tök a halomból s hogyan dobálták egymás-
után az izzó kemenczébe.

— Milyen pazarlás! kiáltá valaki. Ez
azonban — a mint egy szakértő megjegyzé —
téves nézet volt. Ha a fa — a mi gyakran
megtörténik -- nagyon megdrágul: akkor

j a sonkával való fűtés csak kevéssel kerül

többe; s ezenkivül a melegség legfőbb fokát
csak ia ugy lehet elérni, ha a fához vagy
kőszénhez állati zsiradék járul.

V.
A „Magnólia" e közben mindig közelebb

jött. Orra már egy irányban volt a mi ha-
jónk keréktakarójával, mely hajón az izga-
tottság s a zaj pillanatról pillanatra növe-
kedett. Az ellenséges hajó utazóinak gúnyo-
lódásai olajat öntöttek a tüzre, és a kapitány
ujra ostromoltaték, fogjon hozzá a ver-
senyhez.

A „Magnólia" csúcsa most már egyenlő
magasságban volt a miénkkel. Egy percz
mult — percze a mély hallgatásnak — s
már elhaladt mellettünk.

Diadalkiáltás hangzék amannak fedélze-
téről, melybe utóbb gúnyos szavak, kihívó
felkiáltások vegyültek.

— Vessetek ide egy kötelet, majd von-
tatunk benneteket! — kiáltá az egyik.

— Hol marad a ti ösi bárkátok? — ki-
áltá a másik.

— H irrah a Magnóliának! Három „vesz-
szen el" a „Nyugat szépének!" Három pe-
reat a régi bárkának! — bőgött egy har-
madik gunykiáltás és hangos kaczaj között.

Nem tudom elég hiven leirni azok ha-
ragját, kik a „Nyugat szépén" utaztak. Az
ingerültség nem csak a tisztekre s a legény-
ségre terjedt ki, — az utazók fejenkint osz-
toztak ebben. En magam is sokkal magasabb
fokban érezétn, semmint ennek lehetségét
egyelőre hittem volna.

Az ember semmi szin alatt sem szeret a
legyőzőitekhez tartozni, s ezenkivül a pilla-
nat izgatottsága mindenkit elragad, legyen
bár ennek tárgya semmi és csekély. A mi
hajónkon ez okból csak egy kiáltás hangzik,
a harag kiáltása, s közben e szók: Szégyen!
Halálos szégyen és gyalázat!

Szegény kapitány; igazán szivemből
szántam! A szép kreolnön kivül talán én
voltam az egyetlen utazó, a ki titkát isme-
rém és valóban bámulnom kellett, milyen
lovagias szigorúsággal zárja magába. Lát-
tam, hogyan ég arcza a dühtől, hogyan vil
lógnak szemei, végre is, hogy a támadáso-
kat kikerülje, a hölgyek salonjába vonult. Ott
is rá ismertek azonnal, s most a női utazók
estek nek', — a kik ép oly zajosak valának
kérésükben, mint a férfiak.

Többen nevetve fenyegették, hogy soha-
sem utaznak vele többé, mások komolyan
vádolák öt udvariatlansággal. Lehetetlen
volt ezt a gunyt elviselni; a sálon közepére
lépett végre és igy szólt fennhangon:

— Hölgyeim, semmi sem volna előttem
kedvesebb, mint ha kívánságuknak eleget
tehetnék, azonban New Orleansból indul-
tunkkor, becsületszavamat adtam egy úr-
hölgynek

Itt egy delnő által szakittaték félbe, ki
a hajó másik részéröl sietett ide, igy kiáltva:

— Oh, kedves kapitány ur, ne hagyja
ezt az utálatos hajót elöttünk elhaladni.
Szaporítsa a gőzt s hagyjuk magunk mögött.

— Oh, kisasszony! — viszonzá a kapi-
tány bámulva — hiszen épen kegyed volt
az, kinek szavamat adtam, hogy nem fo-
gunk versenyezni!

— Igen — viszonzá Besanijon kisasszony
— azt tette ön. En azonban visszaadom ön-
nek adott szavát, s ugy hiszem, még nem
késő. Próbálja meg! Nem hallja, hogy e
durva emberek hogy gúnyolnak bennünket?

A kapitány arcza földerült egy pilla-
natra, azonban csakhamar ismét elkomorult.

— Kisasszony — viszonzá — bárha
nagy köszönettel" tartozom kegyed ajánla-
táért, szomoruan kell bevallanom, hogy
most már nem reménylek diadalt a Magno-
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lia fölött, ök sonkával fűtenek, s nagy kész-
letük van. Nekem is lett volna, — de mint-
hogy megígértem kegyednek, hogy nem
versenyzek, nem is vettem hajómra. Mit
sem érne pusztán fával versenyre kelni.

— Sonka? — kérdé a kisasszony. — S
mintegy mennyi kellene a gép fűtésére?
Elég lenne kétszáz ?

— Oh, annyi, nem kell — viszonzá a
kapitány.

— Antoine, Antoine! - kiáltá a kisasz-
szony az öreg házgondviselőnek — mennyi
sonkát szállitott ön a hajóra?

— Tiz hordóval, kisasszony — viszonzá
a kérdett mély tisztelettel meghajolva.

— Tiz hordóval? Az talán elég lesz, ka-
pitány ur, e tiz hordó szolgálatára áll önnek.

— Kisasszony, meg fogom fizetni — vi-
szonzá a kapitány felvídult arczczal.

— Nem, nem, hadd viseljem én a költ-
ségeket! Én gátoltam önt, jóvá kell tennem
hibámat. A sonkák ültetvényem munkásai
számára vétettek, de könnyü lesz másokról
gondoskodni. Menjen. Antoine, üsse be a
a hordók fenekét, csakhogy az utálatos Mag-
nólia ne győzzön fölöttünk. Hallja csak, ho-
gyan kiabálnak e szemtelen emberek.

E szavak után, az élénk kreoluő — ujra
kisietett a párkányjárdára, nagy csoport
bárnulótól kisértetve.

A kapitány egyszerre neki bátorodott, s
minthogy a sonkák története csakhamar el-
terjedt az egész hajón, a legénység és az
utazók lelkesedése oly magas fokra hágott
hirtelen, hogy az ifju delnőnek háromszo-
ros hurrah kialtatott. Mindenki a legnagyobb
tüzzel dolgozott; a hordókat eléguriták, fe-
neküket beüték, s tartalmuk egy részét a
lángokba vetették. A vas falak csakhamar
izzókká váltak; a gőznek nagyobb ereje
lett; a hajó reszketett a gépnek fokozott
erejétől; a kerekek gyorsabban kezdtek
mozgani, s csakhamar szemlátomást növe-
kedett a hajó gyorsasága.

A győzelem reménye elnémitá a zajt, s
csak néha hangzott alkalmilag egy-egy nyi-
latkozat a két hajó gyorsaságáról; vagy
egy-egy fogadástétel, vagy ujra fölelevenitve
a sonkák története. (Foiyt kaT.) Györy V.

„Vázlatok a hadászat (stratégia)
köréből."

CFolytatís.)

II.
A működési tér azon tereprószekre terjed ki,

melyeken a harczi események, t. i. a működések
magokat előadják.

A működési terv (Operationsplan) mindig a
hadjárat megkezdése eiőtt dolgoztatik ki és nagy
körvonalakban előre kijelöli azon vállalatokat,
melyek kivitelére a seregrészek utalvák, mig a
részletek kifejtését a harczkörülmények mikénti
kifejlése fogja előidézni.

A szűkkeblű részletezés azonban a vezé-
rek müködésének sokszor áttörhetlen gátat vet
és mindig meg szokta magát boszulni. E tekintet-
ben a régebbi bécsi udvari hadtanács különösen
kitünt. Tudva levő dolog, hogy például Savoyi
Jenő herczegnek, épen midőn seregeit az eldöntő
zentai csatára harczrendbe állitaná, egy futár ál-
tal a bécsi udvari hadtanács sürgönye kézbesitte-
tett, melyben a legszorosabb parancs vala fog-
lalva, a csatát semmi szin alatt sem fogadni el.
Jenő herczeg azonban a sürgöny tartalmát gya-
nítván, riadó fuvatása mellett, azt felbontatlanul
szépen zsebre dugá. - A zentai győzelem a szent
korona területét a félhold uralma alól örök időre
felszabaditá.

Mind ennek daczára Jenő gh. azonnal Bécsbe
rendeltetett és büntetésül győzedelmes kardjától
hivatalosan megfosztatott. Csak fejedelme nagy-
lelkűségének köszönheté, hogy a különben elke-
rülhetlen haditörvényszéki vizsgálat elnyomatott,

a győző pedig érdeme szerint jutalmakkal
elhalmoztatott.

Hadmüködéseknek azon intézkedések nevez-
tetnek, melyeket a hadseregnek az ellen legyőzé-
sére tennie kell; ide tartoznak legközelebb min-
den marsolási intézkedések, állásfoglalási ren-
deletek, támadási tervek eldöntő ütközetek vívá-
sára stb.

A hadműködések harczászatiakra (taktikai)
és hadászatiakra (stratégiai) oszlanak, a mint t. i.
azok vagy csak pillanatnyi előnyök elérésére vagy
pedig az egész hadjáratra kiterjedő befolyás eléré-
sére irányozvák.

Azon pont, melyből a működés kezdetben
kiindul és mely többnyire valamely nagyobb
fegyverhely, azaz: vár vagy más fontosabb erő-
ditmény szokott lenni, — működési alanynak
(Operationssubjekt) neveztetik, ez csak is a saját
országban fekhetik és például Venecziáhan az
1848 — 49 iki hadjáratok alkalmával Verona volt.

Azon körülményből, hogy a hadászat elvé-
nek vallja a felosztott, azaz több iránybani előre-
hatolást, azon szükséglet növi ki magát, hogy a
hadjárat kezdetén több működési alanyból indu-
lunk ki, mely helypontok továbbá egymással
összekötve a működési alapot (Operationsbasis)
képezik. Az 1848-diki olaaz hadjáratban Ra-
deczky működési alapja Botzentói kezdve Pe-
schierán, Veronán, Mantuánés Legnagón keres -
tul Ferraráig terjedt, és Vicenza bevétele által a
háttérbeli tartalékok- és pótforrásokkali össze-
köttetést még szorosabban fűzé s azokkal való
közlekedésének még tágabb tért nyitott.

Napoleon, midőn 1813-ban egész Európát
harczra kihívná, gigantikus harcztömejreinek mű-
ködési alapját a Középtengertől az Északi ten-
gerig huzá.

Azon pont, melyet harczászati és hadászati
erőmegfeszitéseink által elérni törekszünk, műkö-
dési íár^ynaA;(Operationsobjekt) neveztetik. En-
nek helyes vagy helytelen választása, a háboru
sorsát már sok izben egyedül dönté el.

Igy például, ha Napoleon orosz hadjáratában
Moszkova helyett Pétervár ellen indult volna, #
tán sohasem idézte volna elő — Lipcse és Wa-
terloo véres napjait és fényes csillagzata oly ko-
rai hanyatlását.

Azon vonalok, melyek a működési alanyok-
tól a működési tárgyhoz vezetnek, működési vagy
hadvonalaknak neveztetnek. Ezeken hozatnak a
hadtömegek az ellen megtörésére mozgásba, va-
lamint szintén ezeken tolatnak a különféle pót-
szerek előre.

A hadtömegekkel könnyebb disponálhatás s
egyéb könnyen belátható okoknál fogva, műkö-
dési vonalakul többnyire közlekedési eszközök
választatnak.

A népvándorlások idejében s átalában midőn
még az egyes helypontok jó karban tartott utak
által nem valának összekötve, az ember termé-
szeti ösztöne a lapályokat s a folyókat választá
müködés? vonalaiul; mert csak ezek mentében
lehete hadtömegekkel előrehatolni, miután az
ember az ő első telepeit, tehát kultúráját is oda
helyezé s a hadtömegek ennek következtében
élelmezési s átalában ellátási szempontokból azon
terepekre valának utalva.

Idő folytában a csinált utak választattak
működési vonalakul a a mostani háborúk fel-
adata lett, a nemrég megpendített és már némi-
leg valósított nagyszerü eszmét, t. i. a vasútak-
nák hadműködési czélokra kiterjedt alkalmazását
egész elláthatlan horderejében kifejteni.

Csak nagyobb csaták és nem egyes portyá-
zások döntik el a háboru és hadjárat sorsát.

Az azoknak megfelelő előnyös tért és terepet
jó eleve kiszemelni s a csapatok minden mozdu-
latait ugy irányozni, hogy a harcz a különösen
kiszemelt téren döntessék el, a hadvezér főbb
feladatai közé tartozik.

A csatatérek többnyire kiterjedtebb lapályok
szoktak lenni, melyekre aztán a hadtömegek fő-
zöme vettetik, mig a körülfekvő partos vagy
ormos s átalában járhatlanabb tereprészek, kém-
csapatok és szemletestek által foglalandók el.

E tekintetben Gunstenau azt tartja, hogy:
„ki a terep ismeretét olyképen akarja értékesitni,
hogy minden, hadászatilag csak némileg is fon-
tosnak látszó pontot, harczszerekkel megrakni és
védelmezni akar, — ki továbbá azt véli, hogy a
hadászat mestersége abban áll, miszerint » főhad-
vonal oldalain minden közlekedési csomópontot
megszállni és csapatosztagok által őriztetni kell,
az nem igazi hadász, hanem egy sokattudó el-
méncz, ki a hadviselés nagy m,eate
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ismeretesen űzni vélvén, annak legfőbb feladatát
t. i. az ellenség megtörését keze! kőzül kivá-
lasztja."
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Miután a háboru végczélja csak is az ellen
végleges megtörése lehet, ennélfogva tehát min-
den intézkedésen az utóbbinak vezérfonalként
kell áthúzódnia, — mi is a sikharczban a harcz-
erők szoros együttartása által érhető el. Egye-
netlen terepen a hadviselés átalános menete vál-
tozatokat szenved, mert mig a sikon csak az erők
csoportosítása igér eredményeket, s átalában csak
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A működési tér annyira terjed, a mennyire
saját erőnk s az ellen hadereje kihathat, t. i. azon
tereprészekre, melyek saját s az ellen működési
alapja közt elterülnek, mind azon hadászati pon-
tokkal együtt, melyek a működési vonalakon s
azok mellett fekszenek.

A működési terv alapeszméje, a működési
tárgy elérése. Minden működés is oda czéloz. A

\

eső körülmények szerint fognak alakulni. E mel-
lett az ellen támadólagos és védelmi képessége,
támadólagos mozdulatai, a saját csapatok harcz-
képessége stb. se maradjanak ki tervünk számi-
tásaiból.

Azon ország kultúrája, melyben a harcztér
elterül, a működésekre lényeges befolyást gya-
korol. A hadviselés ujabb alakzata, mely szerint

a raktári élelmezés mellett a
requisitio eszközéhez ia kell
nyúlnunk,nem engedi meg, hogy
nagyszámu hadrészek kultura
nélküli országokban egy ponton
összec8oportO8Íttassanak.

is a tömbharczászat alkalmazható, — itt csak ax-
kor arathatunk sikert, ha a fősrő egy központban
összehuzatván, az előtér egyes közlekedési vo-
nalai elkülönített osztagok által őriztetnek, me-
lyek aztán a harczot megkezdeni ea visszahúzódás
esetében a főerőhöz csatlakozni fognak. _ Minél
hegyesebb a vidék, annál több ily osztag szüksé-
ges a fontosabb hadászati pontok megszállására.

réáilete3 kivitel azonban mellékműködéseket ki-
ván, melyek vagy hadászati pontok megszállására
és bírására, vagy az ellenségnek működési vona-
lairól s alapjáról leszorítására s átalában ephe-
msr előnyök elérésére lehetnek irányozva.

A működések, melyeknek egy működési terv
szolgál alapul, a terepminőség, harczállás, az
ellen ereje, muködéssi s egyéb nagyobb közben-

A cnstozzai csata,
(Jún. 24-én.)

Az 1866. évi olasz hadjá-
ratnak első nagy és véres csatája
jún. 24-ikén történt Custozza
mellett. E napot mint az 1859.
évi solferinoi nagy csata évnap-
ját, választotta ki Viktor Emá-
nuel s tábornokai az osztrák
hadak ellenében az első komoly
összeütközésre. A csata, mint
azóta a politikai lapokból tud-
juk, az olasz hadseregre nézve
nem volt kedvező sikerü.

Jún. 23-án reggel az olasz
hadsereg egy nagy része, a ki-
rály személyes vezérlete alatt,
nagy lelkesedéssel s önbizalom-
mal kelt át Goito város mellett
a határszélt képező Mincio fo-
lyón az osztrák császár birodal-
mához tartozott s ettől elsza-
kasztatni óhajtott velenczei te-
rületre. Az osztrák sereg a ha-
talmas várnégyszög (Peschiera,
Verona, Mantua, Legnago vá-
rak) területén harczkészen várta
az ellenséget anélkül, hogy ez
kitörési irányát s erejét biztosan
sejthette volna. Viktor Emánuel
azon hiszemben volt, hogy a
Mantua és Verona közti vonalon
kell az osztrák sereggel talál-
koznia, minélfogva elmulasztá
a közbeeső domblánczolatokat
megszállani, s a helyett oda
törekedett, hogy még az éj le-
folyta alatt a Mantuából Vero-
nába vezető vasut mentében
állítsa fel seregét. Midőn jún.
24 e felviradt, az olasz sereg
nagy bámulattal vette észre,
hogy a kijelölt vonalon az ellen-
ségnek nyoma sincs, hanem,
hogy az osztrákok a Somma-
campagna és Santa Lucia mel-
letti magaslatokat foglalták el.

Ezt látván, az olasz hadse-
reg, kénytelen volt rögtön meg-
változtatni csatavonalát; azelőtt
északról délnek volt irányozva,
most nyugotról keletnek, észak
felé való irányzattal kellett azt
felállítani. Reggeli 7 óra tájban
hatalmas ágyúzással kezdődött
el a csata. A mi ezután követ-
kezett, szenvedélyes, gyilkos
harcz volt, mely mindkét rész-
ről hősi elszántsággal folyt.
Tizennégy óráig tartott a heves
küzdelem, melynek folytán a
meglepett olasz had ?ereg mind-
inkább hátrálni volt kénytelen a
rendezett visszavonulásban ki-
indulási pontjára visszatérni.
Déltájban az Oliosi és Monté
Vento magaslatokat vették be
az osztrákok. Az olaszok fő ereje
Custozza felé vonult s részint a
helységben,részint aközelMonte

Torre magaslaton sánczolta el magát. Három iz-
ben kellett az osztrák seregnek e pontot ostro-
molni s délutáni 5 órakor, három órai kegyetlen
harcz után végre az osztrák sereg kezében ma-
radt. Ez eredmény nagy hatással volt a további
fejlődésre. Az olasz sereg ellentallása perczről
perczre kisebbedéit, a visszavonulás komolyan
kezdetét vette s esti 9 óra tájban szólott az.

utolsó ágyu Valeggio irányában a Mincio folyón
visszatért olasz sereg táborából.

Mintegy 150,000 ember állott szemközt e
csatában; a veszteség sebesültekben, halottak"
ban és foglyokban mindkét részről igen nagy volt.
Az osztrák sereg főparancsnoka, Albrecht főher-
czeg azonnal jelenté a csiszárnak az osztrák déli
hadak ezen első győzelmét.

A szép győzelem azonban, ugy kivánta a
balsors, nem teremheté meg
a várt eredményeket. Ne- ^g ~—
hány nap mulva bekövet- ~^"~^^-
kezett a csehországi tere-
ken az északi hadsereg si-
ralmas veresége, melynek
egyik következménye a
Custozzánál hősileg védett
Velencze átengedése s a
győzelmes déli hadsereg-
nek az északi csatatérre lett
beparancsolása volt. „
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van, a hussziták ivadékai, kik a XV. században
Erzsébet királyné Albert király özvegye által
meghiva, brandeisi Giskrával Felső-Magyaror-
szágba jöttek s Gömórmegyében, valamint a
szomszéd megyékben a rokonnyelvü tótokkal
összeforrva, az ezen megyében bányákat mivelő
német telepeket beolvasztották, mint ezt a néhai
bányavárosok levéltáraiban találtató okmányokon
kivül a még jelenben élő családok nevei is bizo-

lommal terjesztették. S midőn, mint emlitettük,
Magyarországba ia behivattak a Giskra hadai, a
tanok itt is terjedtek s a felső vidéken ezek vol-
tak a később bekövetkezett reformatio utjának
első egyengetői. A husszitákra emlékeztet Gö-
mörmegyében még több más helység régi temp-
loma is.

Kövi helység ódon templomát erős kőfal ke-
riti be, melybe a buzgó evang, hivek, kiknek az

sajátja, ujabb időkben, órá-
val és harangokkal ellátott
tornyot emeltek.

Gömörmegyei vázlatok.
I. A kövi-i régi templom.

A magyar orvosok és
természetvizsgálók ez évi
közgyülése — mint tudva
van — augusztus 20—24
napjairaRimaszombatba van
összehiva. Meglehet, hogy a
jelen bizonytalan háborus
idők ezen gyülés megtartá-
sát is meg fogják akadályoz-
ni. E perczben, midőn e so-
rokat irjuk, még semmi hi-
vatalos értesitést e tekintet-
ben nem olvastunk. S azért
ezen elnapolás lehetőségén
eltekintve, Rimaszombat vidéke nehány érdekesebb
pontjainak előleges ismertetését bízvást elkezdhet-
jük, annál is inkább, minthogy e közlemények ne-
taláni érdeke ugy sem szorosan a nevezett időhöz
« alkalomhoz van kötve. E lapok egyes évfolyamai-
ban külöben is nagy számu gömörmegyei vidékek
ismertesései s rajzai foglaltatnak, (például: az agg-
teleki, sziliczei barlangok, Murány vára, a garan-
völgyi, pohorel-
lai vasgyárak,
Rozsnyó város,
Krasznahorka, í.
Szádellő völ- " -
gye, Ajnácskő, _-=- -
Várgede, Put-
nok stb.) s most
csak azok ki-
egészitéséhez

akarunk még
nehány közle-
ménynyel já-
rulni. Azt is
meg kell emlite
nünk, hogy a ter-
mészetvizsgálói
gyülés alkal-
mára Gömör-
megye részle-
tes leirása ké-
szül itt Pesten
Hunfalvy Já-
nos szerkesz-
tése alatt

Egy régi
templom rajzá-
val kezdjük meg
ezuttal vázla-
tainkat.

Gömörvár-
megyének kellő
közepén, Ri-
ma-Szombattól
észak-keletre

két, Jolsvától
dél - nyugotra

egy mérföld-
nyire, a ratkói járásban, odvas, termékeny talajjal
betakart,lassudan emelkedő,itt-ott megszakasztott,
kisebb nagyobb mészdombok közt terjed el a kies
Kövi helység, mely négy csinos egyenes utczájá-
val, 312 tágas házzal, melyek szép gyümölcsker-
tekből nyájasan kandikálva üdvözlik az utazót,
€gy régi tornyos és kőfallal bekerített ódon tem-
plommal s mintegy 1800 értelmes s élelmes lakos-
sal birván, akár mezővárosnak is beillenék.

Lakosai, kik között sok armalista (köznemes)

Gömörmegyei vázlatok: I. A kövi-i régi templom.

nyitják. Cseh származásukat tanusitja a ratkói és
kishonti járások tót népének sajátságos'szójárása,
sőt helyenként a köznép viselete, a XV-dik század
második felére emlékeztető, többnyire magasla-
tokon épült erősített templomok alakja s szerke-
zete, s némely helyen a templomok főbejárása
fölött a kőből kidomborodott kelyhek, a Calixti-
nusok nevü régi hitfelekezet jelvénye.

U j - F e h é r t ó .
(Szabolcsmegyében.)

Uj-Fehértó az a kizáró-
lag magyar város, hol a
jámbor utas tiszta, egészsé-
ges fogalmakat szerezhet
ezéles Magyarország sík-
földjének, népének és ér-
telmiségének sajátságairól,
életmódjáról, jelleméről,

szelleméről s még többről is.
Város? és pedig vasut-

tal biró város: ily tulajdo-
nokkal? . . . A jámbor utas
kétkedve rázza, fejét — pe-
dig: ő az, a ki ez esetben
csalatkozik.

Város ez. De nem vál-
toztatott ennek jellemén és
szellemén sem az, hogy 25
év előtt mezővárosnak ne-
veztetett, sem az, hogy ez-
óta tagosittatott, sem a for-
radalom, sem a vasut, sem
az özönvíz — azaz, hogy

azon sajátságos „föld-ár", melyről később szó-
lunk.

Több mint 40 régi jó táblabiró volt itt csa-
ládi és nem családi kötelékekkel és egyenetlensé-
gekkel egybeszőve vagy egymástól elidegenitve,
még ama 25 év előtt. Ea ki azóta nem volt ott,
ha most megy oda, mindent a régi jó rendben és
rendetlenségben talál. Csak a külső gazdasági

tanyák ujak, a
melyik uj. És
egy sajátságos

Uj-Fehértó (Szabolcsmegyében)."— Myskovszky V. rajza

Tudjuk ugyanis a történelemből, hogy a cse-
hek nemzeti s vallásbeli érzelmeinek hatalmas
ébresztője, Husz János, Zsigmond német császár
és magyar király idejében Konstanczban máglyán
végezte életét, hogy Husz tanainak cseh hivei e
kegyetlen kivégeztetés következtében a XV. szá-
zadban fellázadván, a nemzetökön s vallásbeli
meggyőződésökön elkövetett méltatlanságot a
szomszéd németeken elkeseredett hősiességgel
megboszulták s mesterök tanait rajongó buzga-

belső tanya, „a
kaszinó" az,

mely meglep-
heti . . . mely-
ben kevés ki-
Tétellel, kevés
gyarapodással

ugyanazon régi
jó táblabirákat
találjuk most
is, kik: „törve
bár, de verve
nem"— képvi-
selik a magyar

középnemes
•osztályt élet-
es gondolko-
zásmódban hi-
ven, minden vi-
szályok közt.

Három fel-
dúlt, elpusztult
helység (Bolt,
Miske, Szeg-
egyház) népes-
eégéből alakult
a tatár s török
hadjáratok után
Fehértó. Né-
pességéhez je-
lentékeny szá-
mu gör. ó hitű
lakosság jött s
most a m. e. 8
ezernyi mező-

város lakosságának közel % része gör. és római-
katholikus; majdnem ennyi az izraeliták és uj-
magyarok száma; m. e. 3000 pedig a helv. hitv.
vallást követő lakosság.

Természetesnek találják olvasóink azt, hogy
az izraeliták és barna-magyarok száma arányban,
van a földbirtokos nemesi osztálylyal, mert hU
szen, mint tudjuk, amazok egyenlően szeretik
emezt: egyenlően hű kísérői hegyen-völgyön a
régi jó táblabírák osztályának. De igen csalat.

I" f

A custozzai sánczok ostrom
a. —

 (Junius 24-ikén.)
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koznak, ha egyiknek vagy másiknak vagyonosbo
dásából a birtokoeosztály adósságait fagy eladó-
sodását akarják kiszámitni.

Az izraeliták itt számos korcsmát bérelnek,
övék (mint rendesen) a mészárszék, és van több
mint 20 boltjuk, de egyszersmind a gazdálkodás-
hoz is hozzá látnak s egyaránt boldogulnak min-
den irányban a nélkül, hogy a birti kososztályt az
uj terheken kivül más valamiért adósságba sü-
lyeszteni kényszerülnének. Ba a barna magyarok
serege szintén nem hegedüszó után,, hanem mun-
kája után él s legfölebb csak mint lókupecz birja
megnyittatni a talán nagyon is szorosan egybefű-
zött öreg erszényeket.

Csak egy hiba van itt. A fiatalság nem vég-
zetté iskoláit s igy a humanistikumokban elma-
radt — ( v a gy nv gelőzte ?) a régi jó táblabirákat
s ismét csak gazda leend „more patrio" — a he-
lyett, hogy igyekeznék létrehozni ama jómódu
iparos vagy házbirtokos polgári osztályt, mely
Európa művelt államaiban a közerőnek, értelmi-
ségnek, vagyonosbodásnak és művelődésnek gyö-
kerét vagy már törzsét kt'pezi. De hiszen igy kell
ennek lennie, hogy Fehértó mindenben hiven
képviselje a fenn emlitett széles, de most épen
nem zöld Magyarország népét s földjét — kivált
a szikes „föld-ár"-nak kitett vidékeket.

Ez a föld-ár pedig nem más, mint: a föld
alól idó'szakonkint feltoluló viz ár, mely 5— 6 év
alatt szinig megtolt számtalan tavakat, sőt el-
nyeli a jó réteket is. Aztán 5—6 év alatt annyira
kiszárad, mintha nem is lett volna. Ezen saját-
szerü ár, hajói értesültünk, 1812. év óta 1842. s
a következő években ismételte magát; 1852 — 54.
években a tavak kiáradtak, benépesültek halak-
kal, milliónyi kacsák, szárcsák, vad ludak stb.
nyaraltak rajta. Itt a vasut és város közt elnyúló
tóból egy vonásra több mint 60 mázsa halat fog-
tak, sőt végre a háló bomlásnak indult a nagy
teher miatt. De a tavak csakhamar apadni kezd-
tek e most ez utóbbi annyira kiszáradt, hogy leg-
mélyebb részén egy 3 öles kut ásatván, még
abban sincs viz. Ez a föld ár.

Mily eredményeket idézett elő a gazdászat-
ban ezen hallatlan szárazság? leirni nem ide tar-
tozik; legyen elég csak azt emlitnünk, hogy a
határ különböződülőiben a termést 5/10-től '/10-ig
devalválta. X.

Visszapillantás a gőzerő történetére.
(A gőzgép feltalálásának évszázados emlékére.)

( V í g é . )

Mint az angol Worcester utódát s örökösét
a gőzerő kiismerésében s alkalmazásában, ismét
egy francziát dr. Papin Dénest kell említenünk,
ki a róla nevezett Papin-féle fazék által eléggé
ismeretes. Született Blois-ban azon idötájban,
mikor Worcester meghalt 8 tanitványa volt a
hires hollandi tudós Huyghensnek, ki először
alkalmazta az ingát órákra, s a mozgási törvények
legalaposabb búvára volt.

Papin is, mint de Caus, református volt, azért
igen nehéz, sőt mondhatni, lehetetlen volt magát
Francziaországban érvényesitenie, hol a tudomá-
nyog érdemek elismerése kizárólag a bigott XIV".
Lajos királytól függött. Sok jeles franczia Ber-
linbe, Frigyes Vilmos választó fejedelem vendég-
szerető udvarába, sok Angolországba futott. Igy
Papin is számos hitsorsosával együtt ez utóbbi
országba ment, hol sok jeles tudós, különösen a
Royal Society elnöke, Boy le, a leghiresebb ter-
mészettudósok egyike, nagy kitüntetéssel fogadta
s nemsokára a királyi tudós társaságba mint tit-
kárt bevezette. E minőségében Papin gyakran
tett s magyarázott természettani kisér!eteket az j
angol Royal Society üléseiben. Egy íly alkalom-
mal először mutatta be hires „Digestor"-át
(emésztőjét), az u. n. Papin féle fazekat. E fazék
fcétségkivültöbb olvasónk előtt ismeretes, de mivel a
gőzerő történetében oly nagy szerenet játszik 8
lényegesen előmozdította a mai gőzgép feltalálá- !
sat, néhány szóval meg fogjuk emliteni szerke-
zetét.

A Papin-féle „Digestor" egy erősen elzár-
ható vasedény, melyben az által, hogy a bennlevő
8 erősen forralt viz gőzét visszafojtjuk, a viz hő-
mérsékét a rendes forrponton (80 Réaumur-féle
fokon) felül még tetemesen fokozhatjuk. De mivel
tulságos melegítés által a gőz feszereje annyira
növekszik, hogy a fazék erős vasszerkezete da-
czára is szétrobbanna, azért a fedőn szeleppel
ellátott nyilas van; ez a szelep bizonyos nagyságu
feszerőnél enged s a nyilason a gőzből épen any-
, yit ereszt ki, a mennyi a rendes arány helyre-

állitására szükséges. K szelep feltalálása igen !
nagy lépés volt a gőzgép rejtélyének megoldása j
ban, de a rejtély tulajdonképi nyi ját azért még-
sem találta meg Papin, s ez csak a későbbi kor-
nak sikerült.

j Angolországban Papin latin nyelven egy
• munkát rett közzé, melynek czime volt: Ars nova
' ad aquam adminiculo ignis elevandam, azaz: uj
j mestersége a viz felemelésének tűz eegits igével.
I A gép, melyet e műben leir, még igen tökéletlen.
| Papin 1687-ben, miután a marburgi egyete-
| men a természettan tanárává lett, egy a királyi
tudós társasághoz intézett iratában még azon
téves nézetet is nyilvánitotta, hogy a lőpor a
legjobb eszköz emelő erő előállitására.

E helytehyi állítását azonban 1690-ben a
lipcsei tudós társaság „Aetá"-iban visszavonta s
kijelentette, hogy a gőzt tartja a legolcsóbb eez-
köznek nagy mozgató erő előállitására. Ez utóbbi
nézetét azzal indokolta, hogy a gőz „vacuumot"
állit elŐ, mely valamely gép ramácsát (nyomaty-
tyuját) magához vonzza. De még mindig nem jött
rá azon közelfekvő gondolatra, hogy ugyanazon
gőz a ramácsot vissza is mozdíthassa, hanem azt
vélte, hogy e visszamozditásra elég, ha a lángot,
mely a gőz előállitására használtatik, a kellő
pillanatban eltávolítjuk.

Papin e nézete, mely a maga idején átaláno-
san uralkodó volt, sok tévedésre adott alkalmat,
s a feladat teljes megoldását, mit később James
Watt megtalált, félszázadnál tovább késleltette.

Ha Papin nemcsak a tudomány embere, nem
valódi szobatudós, hanem a gyakorlati élet, a
műtan és gépészet embere is lett volna, ugy ő, ki
a szelepes digestort feltalálta s a gőz sűrítésének
elvét ismerte, bizonyosan rájött volna, a eüritő s
az önműködő kettős szelep eszméjére is. Papin
igen világos példáját adta, hogy sem a puszta el-
mélet gyakorlat nélkül, eem a legnagyobb gya-
korlati ügyesség a tudomány gondos figyelembe-
vétele néíkül nem képes valóban nagyot teremteni
s korszakot alkotó műveket alkotni a találmányok
terén.

Különben Papin volt az első, kiről ki lehet
mutatni, hogy a gőzerőt hajók mozgásba hozata-
lára alkalmazni megkisérlette. Azt beszéli né-
hány régibb az erőműtan történetét tárgyaló
munka, hogy már 1543- ban mutattak volna be
V. Károly császárnak egy gőzhajót, melyet Blasco
Garay Ileron elmélete szerint épitett, de ujabb
kutatások a simancas-i állami levéltárban, hol a
Blasco Garay életére 8 pöre're vonatkozó összes
okiratok megvannak, megmutatták, hogy azon
hajónál gőzerőről nem is volt szó, hanem csupán
lapoczkás kerekei voltak, melyeket ötven ember
hajtott. Papin ellenben hajója közepébe egy, bár
igen tökéletlen gőzgépet alkalmazott. E hajóval
azelső kisérlet Marburg mellett aFulda folyón té-
tetett; azután a Weseren Bréma felé szállittatta
Papin, hogy onnan Londonba a Royal Society-
nek küldje. De a durva weseri halászok e hajóban
az ördög müvét látták, ki meg akarja rontani üz-
letüket, neki mentek és szétrombolták. Papin e
gyalázatos es?ményről részletesen tudósította
Leibnitzot 1707-ben.

Most ismét Angolországba kell átmennünk;
hogy azon haladást követhessük, mely a gőzerő
alkalmazásában Papin halála után történt. Először
is Savery Tamás kapitáay nevével találkozunk, ki
az angolok szerint sokkal tovább ment, mint Pa-
pin, mit azonban a francziák, kik Papin dicsősé-
gére féltékenyek, tagadnak.

Csakugyan Savery „tüzgépe", melyet a corn-
wallisi bányákban vizszivattyuzásra alkalmaztak,
igen tökéletlen mü volt, mely annyi, vagy tán
több értékü tüzi szert emésztett fel, mint a
mennyibe a pótlásira szükséges emberi erő ke-
rült volna.

Savery egy angol utász-hadosztály ezredese
a egyuttal polgári mérnök volt. 1698 ban III.
Vilmos királynak bemutatta 8 megmagyarázta
„tÜJ-gép" mintáját a St. James palotában, s ké-
söbb le is irta azt a királynak ajánlott ,,bányász-
barát" czimü munkájában.

Saverynek ezen „tüzgépét" később Newco-
men, egy igen ügyes és értelmes kovács, lényege-
sen javította s haszonnal dolgozó gőzgéppé ala-
kította. Rendesen „körlégi gép"-nek szokták az
igy javitott gépet nevezni, mert benn a gőz mel-
lett a körlég nyomása is igen nagy szerepet ját-
szik. Newcomen először különítette el a géptől a
gőzkazánt, mely azelőtt a géppel egészet ké-
pezett.

Az ő művezetése alatt történt az is, hogy egy
Rofter nevü munkásfiu, ki n. körléget beboosátó
cső és a gőzcső szelepeit felváltva nyitogatta és

zárogatta, kényelemszeretetből egy igen jó gon-
dolatra jött. A két szelepet egymással s az egyen-
sulyzóval (balancier) ugy kötötte össze egy
felváltva ide s tova huzódó zsinórcsokorka segit-
ségével, hogy a szelepek felváltva maguktól nyíl-
tak s zárultak a szükséghez képest. Ez egyik
azon ritka esetek közül, mikor a restség is hasz-
nált valamit az embereknek. Newcomen azonnal
felismerte Potter eszméjének hasznát s fel volt
találva a mechanikai szelep, melyet az angolok
self-acting-engine-nek, azaz önműködő gépnek
neveznek.

De még Newcomen gépe sem volt az igazi
gőzgép, Hiányzott — ha szabad e kifejezéssel
élnünk — az i tetejéről a pont, mely ama betüt
valóságos i-vé teszi. A körlégi gép a költségek-
hez képest igen keveset dolgozott s majdnem
kizárólag csak szivatyuzásra volt alkalmazható.

Innen volt, hogy a derék, művelt s igen
gyakorlatias soho i gyáros, (Birmingham közelé-
ben) Boulton, e gépet czéljaira alkalmasnak nem
találta. 1766. febr. 22-ke azon örökre nevezetes
nap, melyen e derék férfiu barátját, a nagy Frank-
lin Benjámint, a villanyosság és delejesség nagy
mesterét, a villámhárító feltalálóját felkérte,
nyilatkoznék a szelepek alkalmazása iránt egy
gőzgépnél, melyet épen készittetni akart, s a fű-
tés legczélszerübb módjáról.

Franklin nyilatkozott 1766. márcz. 19-kén
Londonban kelt levelében, melyet Angolország-
ban most is mint becses történeti emléket muto-
gatnak.

Ime, épen száz éve, hogy a villanyosság ea
delejesség s a gőzerő úttörői egymással kezet
fogtak. Azóta ezen erők együttműködve, csudáit
művelték a polgárosodásnak.

Ugyanekkor Boulton, mai gőzgépünk nagy
feltalálójával James Watt-e\ is üzleti összeköt-
tetésbe lépett s ezen időponttól számithatjuk a
mai gőzgép történetét.

Ugyanaz idötájban találta fel ugyanis James
Watt gépgyáros (szül. 1736, megh. 1819-ben
Glasgowban) egy régi vizemelő gép kijavitása al-
kalmával a különálló süritöt,8 ezzel, valamint máa
későbbi találmányaival is, uj korszakot nyitott
meg a gőzgép történetében.

Első gyakorlati kísérleteikben, különösen a
sohoi gyár szivattyúzó müvezetét hajtó gőzgép fel-
állításánál Watt-et és Boultont Franklin Benjá-
min nem szünt meg bölcs tanácsaival támogatni.
Többek közt következő gyakorlati tanácsot is
adta, melynek kivitele csak a legujabb időben si-
került: „Ismételve tanácsolnám Önnek" — igy ir
Boultonhoz — „hogy a fűtésnél alkalmazza a ros-
télyt oly módon, hogy egyuttal a füst ia mind
elégjen. Azt tartom, igy igen sok tüzelőszert meg
lehet takarítani, és pedig két okból. Egyik ok az,
hogy a füst is égethető anyag, mely veszendőbe
megy, ha meg nem gyúlva a kéményen át elillanj
a másik ok, hogy a füst különben a kazán fene-
kén kormos kérget képez, mely, mivel rosz me-
legvezető s a lángot és kihevült levegőt sem
hagyja az üsttel közvetlenül érintkezni, teteme-
sen csökkenti a tüz hatását a vizre. E czélból azt
tartanám szükségesnek, hogy a rostélyt ugy al-
kalmaz/a ön, miszerint az ujonan a tüzre rakott
szén füstje a már átizzott szénen keresztül legyen,
kénytelen menni."

1769-ben váltotta Boulton és Watt, egyesülve
a skót kőszénbányatulajdonossal dr. Roebuck kai
az első szabadalmat az uj javitott gőzgépre, mely
csakhamar nemcsak Angliában, hanem egész Eu-
rópában 8 Amerikában nagy hirre jutott kitünő
és sikeres működése miatt.

De Watt még ezen sikernél sem állapodott meg
Még a tőle későbben feltalált bódának kellett hoz-
zájárulni, mely által az eddigi pusztán függélyes
irányu mozgás helyett, körben forgó mozgást Í9
lehetett eszközölni a gőzgéppel. Igy lehetett az
eddig csupán szivattyuzási müveknél alkalmazott
gépet műipari czélokra is, fonó- és szövőszékeknél,
malmoknál, hajóknál s végre kocsiknál is sikere-
sen használni.

Glasgow, James Watt lakhelye, hol számára
aCiydefolyó egy bájos szigetén emlék van emel-
ve, későbben a gőzfonás és szövés s a gőzhajózá3
nagyszerü felvirágzása következtében jelentékte-
len skót városkából a világ egyik legjelentéke-
nyebb kereskedő s kikötő-városává emelkedett, a
most Eilínburgot, Skótország hires szépségü fő-
városát nagyságban, fényben, gazdagságban mesz-
sze felülmulja.

James Watt halhatatlan érdemeinek a fran-
czia akadémia jeles tagja Arago egy neki szen-
telt értekezése által méltó emléket emelt. Smiles
Samu fentebb emlitett munkája Boulton és Watt
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életéről ujabb becses adalékokat szolgáltat, mind
e kitünő féifiak működését, m nd általában a gőz- ;
erő történetét illetőleg. Láthatni e munkából, j
mily roppant tömegét az akadályoknak és nehéz-
ségeknek, az előitéleteknek és irigységnek kellett
legyőznie a lángeszü feltalálónak, mig végre a
legfárasztóbbs igen költséges kisérletek után, ala-
pos, tudomány0 3 tanulmányok segitségével azon
fényes eredményeket kivívnia sikerült, melyek
nevét megörökítették az emberi haladás történe-
tében. Sok szakismeretre volna szükség, hogy ol-
vasóink számos találmányait egyenkint és rész-
letesen méltányolni képesek legyenek. Azért csu-
pán a főelv kijelölésére szoritkozunk : Watt főér-
deme, hogy a gb'zelö állitás, a gözkiterjesztés és a
gözsürités három mozzanatát szigoruan kül in tar-
totta egymástól s ez által mindegyiknek erejét
fokozta.

Hogy mily bámulatos nyereség származott
Watt találmányából, az az első tekintetre világos.
Az erőmennyiség, mely felett az emberiség ren-
delkezhetik, a gőzerő ily sikeres felhasználása ál-
tal meglepő an növekedett. Ebből az összes társa-
dalomra nézve nagyobb jóllét és gazdagság
származott, s ha az összes iparéletben beállt gyö-
keres átalakulás némi bajokkal s nehézségekkel
járt is, ez egyszerüen onnan van, mert minden,
még a legüdvösebb átalakulás is csak nehezen
történhetik meg. Nagyban és egészben tekintve
azonban a gőzerő alkalmazása minden osztály jól-
létét fokozta.

Hogy fogalmuk legyen olvasóinknak a gőz-
erő óriási nagyságáról: ide iktatjuk Fairbairn ide
vonatkozó adatait. Ezek szerint Anglia érczbá
nyái a kohói annyi gőzgépet foglalkodtatnak, hogy
450,000 lóerőt képviselnek. A gyárak gőzgépei
összesen 1,320,000 lóerővel birnak, a gőzhajók
850,000, a vasuti mozdonyok 1 millió lóerővel.
Mindez összesen 3,650,000 lóerőt tesz! De mivel
mindezen gépek általában névleges erejök há-
romszorosával dolgoznak, a fentirt szám tizenegy
millióra teendő. Rendesen hét embererőt szoktak
számitani egy lóerőre, tehát az angol gőzgépek
oly munkát végeznek, melynek végrehajtásához
77 millió férfi kívántainak. Ezen 77 millió férfi
250 milliónyi lakosság felnőtt férfi-részének felel
meg. Mivel psdig egész Európa népessége nem
több, mint 282 millió, tehát az angol gőzgépek
majdnem annyit dolgoznak, mint a mennyit
Európa összes munkásai megfeszített erővel dol-
gozni képesek.

Hol a számok oly ékesen szólanak, ott feles-
leges minden dicséret. Pedig még nem mondtunk
meg mindent, mi a gőzgép által előidézett nye-
reséget kitünteti. Nem számítottuk fel a többi
országok gőzgépeit, s csupán Angolországra szo-
rítkoztunk. Nem vettük számitásba, hogy a gőz-
gép egy ember napi munkáját fél pennyért végzi,
mi egy font sterlingnek 480 ad része (1 font
st.=10 forintj. Oly ölcsó ár ez, melyet még a
legalacsonyabb emberi munkabérrel sem lehet
összeh asonlitani.

S mindez egy egyszerü iparos müve! Szol-
gáljon ez buzdításul másoknak, s Öntsön önérze
tet, bizalmat s ernyedetlen szorgalmat a munka
egyszerü embereibe. Törekedjenek a kéz szorgal-
mas munkájával, éber, gyakorlati észt 8 müvelt-
séget egyesiteni, s ha oly nagyot, mint James
Watt, kevesen fognak is kivihetni, de sokan fog-
nak akadni, kik magoknak a haladás és polgáro-
sodás körül maradandó érdemeket szerezhetnek.
v Halász Imre.

A korondi fürdő Erdélyben.
(Vége.)

Akorondi ivóborviznek van már 1811-ből egy
rövid analysise akkori országos főorvos Pataki-
tól, mit főorvos Nyulas s nem rég egy ujabb iró
is utána irt; de azóta a vegytan is messze haladt.
a vizek alkatrészében is tetemes változás történt,
A magyar természettudományi társulat illető
szakosztályi tagjai harmad évi itt létökkor mindkét
vizből vittek vegybontás végett. Az eredményt
várva várjuk. Vajha a tisztelt orvosi kar gyógy-
vizeink tudományos vegybontására és ismerteté-
sére figyelemmel lenne! Azonban, hogy ezt te-
hesse, a kormánynak a közegészség és népvasyon
gyarapítása tekintetéből buzdító példaadással és
segedelemmel kellene hozzá járulni s a törvényha-
tósági szaktudós orvosokat ez analysisre anyagi
lag képessé tenni.

Épületi felszerelés, rendezés és kényelem te-
kintetében a homorodin kivül egy fürdő sem
igényli Erdélyben annyira a lényeges javítást és

kényelmesbitést, mint a korondi. Fő és mellék-
épületek, főző-helyek, ajtók, ablakok, bútorzat,
roszak, a padlái és lábpadolat közt át jár a szél,
a fedelén hull be az eső, a meszelés mázolás, für-
dőszobák, vetkezők nyomorúságosak, kényelem-
nek és ízlésnek kevés nyoma, szóval: épen a mily
felséges, dus és életadó itt mind az, a mi a terme
szot müve: oly kicsinyes, primitív állapotú és ár-
vaságra mutató minden, a mit az eddigi tulajdo
nos tett. Isten különös kegyelméből van, s e
gyógyviz bámulatos erejét mutatja az is, hogy itt
oly rosz ellátás mellett is annyi beteg gyógyul
meg!! — A fürdő-helyiség mintegy 20 — 21 hold-
nyi egy tömegben levö birtok gróf Toldalagi-tu-
lajdon volt eddig ma csőd p?r alatt áll s nagy
részben azért ez elárvult állapot. E viszony s egy
tekintélyben állott főúri nemzetség iránt viseltetni
kellető nemzeti kegyelet megtiltja nekem a hiá-
nyok bővebb részletezését, de ennyinek elmondá-
sára igazságérzetem s irói hitelem kötelezett. Ezek
által a következendő birtokos legyen figyelmez-
tetve, hogy e kincset ő birandja, de a földében
levő gyógyerő a hazáé, ahhoz joga van pénzéért
a haza és külföld minden szenvedőjének. Neki ezt
fel kell fogni s szerzendő birtokával a mondottak-
kal öszhangzólag bánni. Nem szükséges, hogy e
fürdő-helyiség, mehádiai vagy karlsbaadi kénye-
lemmel s fényüzőleg alakitassék át;maradjon meg
tovább is annak kedves patr iirchalis jelleme az
egyszerüség és takarékos berendezés —• de annyit
mulhatlanul tenni kell, hogy a lakszállások és
főzőhelyeksat. a szabadban levő hideg fürdőhelyi-
ség, a fürdő házak, a vendéglős lakja sétatér és
vendégfogadó czélszerüleg kijavíttassanak, kényel-
mesekké tétessenek, hogy eső, szél, léghuzam,
hideg stb. a szenvedő betegeket gyógyulásokban
ne akadályozzák, s a meggyógyultakat egy neta-
lán megváltozott időjárás régi betegségükbe vagy
egy uj nagyobb nyavalyába ne vesse.

Mostani állapotában is évenkint 30 —40 csa-
lád 8 feles magán szenvedő keresi fel a fürdőt, az
idén 150 körül volt vendégeinek száma, a mi a
szükséges javitások mellett kétannyira is növe-
kednék. Éais egyike vagyok azon mellbetegekneK,
a kik felüdülésüket Korond áldott ivó- és fürdő-
vizének köszönik. Ime érette nyilvános hálám!
Virulj soká, Korond kies nyári vidéke ! Szelid vi-
rányidon legyen örökre az ég mosolygása, vizeid-
ből szivja megtörhetlen életerejét századokon át
derék székelynéped s gyógyuljon meg minden, a
ki áldott hegyeidet felkeresi. *) Jakab Elek.

Az öngyilkosságok szaporodása.
Az ujabb statistikai tudomány kimutatta,

hogy az emberek azon tetteiben is, melyek önké-
nyeseknek látszanak, bizonyos szabályszerűség
uralkodik. Természetesen nem egy, vagy egyné-
hány, hanem nagy számu embereket kell a vizsgáló-
dás alapjául felvenLRégebben különösen Quetelet,
szerzett ilynemü vizsgálódásai által érdemeket.
Ujabban pedig Dr. Wagner Adolf irt német nyel-
ven egy munkát, melynek czime: ,,A látszólag
önkényes emberi cselekvények törvényszerűsége
statistikai szempontból." E jeles munka nyomán,
mely szakértők által nagy elismeréssel fogadtatott,
közöljük az öngyilkosságra vonatkozólag a követ-
kező adatokat: Az öngyilkossigok száma évről
évre keveset ingadozik, de ugy látszik, hogy
polgárosult népeknél folytonos növekedésben van,
ez a növekedés koránsem szabálytalan, ugráson-
kénti, hanem szabályszerű s a működő általános
indokok folytonos növekedését gyanittatja.

Francziaországban^ 1826—30 ig átlag 1739
öngyilkosság fordult elő; 1856 60-ig az évi átlag
már 4002 volt, vagyis harmincz év alatt az öngyil-
kosságok 130 száztólival szaporodtak, mig a né-
pesség csak 13 é* Vio száztólival gyarapodott.

1840 — 1853. tett.statistikai felvételek alapján
az öngyilkosság leggyakoribb volt Dánor<*zágban
(1 m llió lakosra 156), azután Szászországban
(202), azután jön Hannover, Poroszország, Nor-
végia, Francziaország (113—110 egy millió la-
kosra) ; sokkal kevesebb volt Svédországban (67)
és Belgiumban (56)

A nemek közt sem egyenlően oszlanak meg
az öngyilkossági esetek. Majdnem 3—4-szer
annyi férfi öli meg magát, mint nő; Poroszország-
ban 100 nőre 417, Francziaországban 322, Dán-
országban 380 férfi esik.

Hasonló szabályszerűség mutatkozik a kü-
•) E czikk a tavalyi fardöszak után iratott, de közle-

nira eddig nem lehetett Mint hallom, a fiirdő most uj ké-
zen van, mely m4r is hasznos dolgokat müvelt. Fogadja
üdvözletemet, legyen müvén Isten áldása. J. E.

lönböző életkorok közt i», s a tudomány már
meglehetős biztossággal meg tudja határozni az
egyes korosztályok jutalékát. Az öngyilkosság,
mint a Francziaországban 1849—1858. tett táb-
lázatos feljegyzésekből kitünik, a gyermekkor-
tól felfelé folyton növekszik egész a 80-ik évig.
A férfiaknál ekkor fordulat állt be, a nőknél ek-
kor eem.

Általánosan el van terjedve a nézet, hogy a
legtöbb öngyilkosság borus ködös időben törté-
nik, ugyannyira, hogy Angolországban a novem-
ber már közmondásossá is vált e miatt. A etatis-
tika e véleményt megczáfolja. A táblázatok igen
nagy következetességgel mutatják mindenütt, hogy
az öngyilkosságok száma januártól juniusig emel-
kedik, juniusban tetőpontját éri el, s innen de-
czemberig ismét csökken. Ebből Wagner azt
következteti: májusban és juniusban elkövetett
öngyilkosságok aránylagos egyenlősége, s a már
augusztusban kezdődő tetemes csökkenés bizo-
nyitja, hogy nem a feltétlen hőfok, hanem a hőség
szokatlansága s az átmenet a hideg évszakból a
melegbe, mozditja oly nagyon elő az öngyilkos-
ságot." Helyesen jegyzi meg ellene Kolb (Handb.
d vergl. Stati3t. 541 1. 1865 i kiad.), hogy Wag-
ner tévesen cselekedett, mikor nem a napok hosz-
szuságát, hanem a melegséget vette kiindulási
pontul. Az öngyilkosság inkább a napok hosszu-
ságával van arányban. A lelki betegségek szintén
ekkor érik el a legmagasabb fokot, mi ismét azt
bizonyitja, hogy e két társadalmi kórtünet okai
legalább nagy részben azonosak, hogy a legtöbb
öngyilkosság elmeháborodás állapotában hajtatik
végre.

A napnak egyes részeire nézve az adatok még
nem elég számosak. Ugy látszik, délelőtti 6 —12 ig
fordul elő a legtöbb eset.

Francziaországi éazleletek szerint férfiaknál
gyakoribb az öngyilkosság a nőtlen állapotban, a
nőknélmegforditva, a férjezettek mutatják akedve-
zőtlenebb arányt. Kevesebb öngyilkosság fordul elő
falu, mint városokban, jele, hogy a magasabb
polgárosodással, bizonyos társadalmi kórok is nö-
vekvőben vannak.

Meglepő az is, hogy még az önkivégzési
eszközök választásában is szabályosság uralkodik,
országok, korok, nemek, életfoglalkozások szerint.
JFrancziaországról be van bizonyitva, hogy a férfi
fiatal korában leggyakrabban alkalmazza az akasz
tást; később a lőfegyverekhez fordul, s vénségében
ismét visszatér az akasztáshoz. Különben pedig
általában véve következő fokozat van a kivég-
zési eszközök között: leggyakoribb au akasztás,
azután a vizbe fulasztás; a harmadik főmód az
agyonlövés (leginkább Francziaországban, Bel-
giumban, Bajorországban, Berlinben); hegyes és
éles eszközök alkalmizása, nemkülöuben leugrás
a magasból, sokkal gyakoribb, mint a mérgezés.
Legujabb időben meglepően gyarapodott a szén-
gőzzeli megPojtás, s kizárólag újabbkori önkivég-
zési mód a vasuti sínekre fekvés és agyonga-
zoltatás. •

E g y v e l e g .
— (Ál-szemek.) Párisban jelenleg igen jelen-

tékeny iparág az emberi fejek számára szánt
hamis szemek készitése. Hetenkint átlag 460 da-
rabot adnak el belőle. A városi vámsorotnpókon
belül 12 szemgyár működik, melyek mindegyiké-
ben 20 munkás talál foglalkozást.

— (A léghajók kormányzása.) Mint London-
ból irják, a léghajók kormányzásának problémája
már meg volna fejtve,még pedig Mdhews György,
egy darlingtoni természetbúvár által. Mathewi
két tanártársával együtt márcz. 27-én Darling-
tonban (Angliában) légbe emelkedett hajójával;
Skóczián keresztül északkelet felé, az északi ten-
geren át Helgoland szigete irányában Hannover
felé vitorlázott, oly szándékkal, hogy Pétervárra
érjen. A sürü köd azonban megakadályozta a légi
utazókat tervökben s arra birta, hogy Németor-
szágon végig repülve, Angliába visszatérjenek.
Ez uj irányukban, midőn Francziaországban
Houlin vidéke felett voltak, azon vették észre
magukat, hogy kőszenök fogytán van. Ennélfogva
a szél ellen fordulván, egy hangcsövön át meg-
kérdezték az alattok levö emberektől, kaphat-
nak-e ott kőszenet? Az igenlő válaszra meglepő
biztossággal leereszkedtek, horgonyt vetettek, a
kőszenet magukhoz vitték s azután tovább foly-
tatták légi utjokat. A mennyire ki lehetett tudni,
e hajó mozgató ereje egy kis gőz-gépből s egy
vitorla-készületből áll.
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Császári maiiifestum.
Népeimhez!

Ama sulyos szerencsétlenség, mely éjezaki
seregemet a leghősiesebb ellentállás daczára érte,
— ama veszélyek, melyek ezáltal a hazára hárul-
nak, — ama háborúi sanyargattatáaok, melyek
pusztítva terjednek ki szeretett cseh királysá-
gomra, s birodalmam más részeit is fenyegetik,

oly sok ezernyi család fájdalmas és kipótol-
hatlan vesztesége — szíremet, mely oly atyailag
melegen dobog népeim javáért, a legmélyebben
meghatották.

Azonban ama bizalom, melyet junius 17-ki
manifestumomban fejeztem ki, a ti tántorithatlan
hüségtek, odaadástok és áldozatkészségtekbeni
bizalom, a hadseregemnek még szerencsétlenség-
ben sem megtörhető bátorságábani bizalom, min-
denek felett az Istenben s igaz szent jogombani
bizalom Bennem egy perczig sem lett ingadozóvá.

Én a francziák császárához fordultam, Olasz-
országbani fegyverszünet kieszközlése végett.
Nem csak a legkészségesebb előzékenységre ta-
láltam, hanem Napoleon császár önszántából s a
további vérontás meggátlásának nemes szándé-
kából, még a Poroszországgali fegyverszünet s
békealkudozások előkészítésének közbenjárójául
is ajánlkozott.

En elfogadám ezen ajánlatot.
En kész vagyok a békére becsületes feltéte-

telek alatt, hogy a vérontásnak s a háboru pusz-
tításainak véget lehessen vetni; de sohasem fogok
beleegyezni oly békekötésbe, mely által birodal-
mam hatalmi állásának alapfeltételei megingat-
tatnának.

Ez esetben el vagyok szánva a legvégsőbb
harczra is, és ebben bizonyos vagyok népeim he-
lyeslése felől. Az összes rendelkezhető csapatok
összevonatnak, s az elrendelt ujonczozáa s ama
számos önkéntesek által, kiket az ujra éledő ha-
zafias szellem mindenütt fegyverre hiv, a sereg
hézagai betöltetnek.

Ausztria nehezen sujtatott a szerencsétlenség
által; de nem lőn elcsüggesztve, sem megtörve.

Népeim! Bízzatok Fejedelmetekben! Auszt-
ria népeinek nagysága sohasem mutatkozott fé-
nyesebben, mint a megpróbáltatás napjaiban. En
is követni akarom őseim nyomdokait, s Istenbeni
tántorithatlan bizalom, elszántság s kitartással
nektek például szolgálni.

Kelt Bécs, szek- s birodalmi fővárosomban,
julius tizedikén, ezer nyolczszáz hatvanhatban.

Ferencz József s. k.

Irodalom és műrészét.
= (A legolcsóbb gazdasági lap): a ,,FaIusi

Gazda" a földmivelés, kertipar, és gazdaság heti
közlönye; szerkeszti dr. Farkas Mihály, kiadja
Heckenast Gusztáv. Ára egész évre 4 ft., fél évre
2 ft., negyed érre 1 ft. Ezen gazdasági lap, mely
hazánk több jeles szakférfiának közremükö-
dése mellett szerkesztetik és a gazdaság min-
den ágából folytonosan a legjelesebb gyakor-
lati czikkeket hozza, valamennyi ily szaklap
között a legtöbb olvasó közönséggel, követke-
zőleg a legnagyobb elismeréssel dicsekedhetik,
mi nemcsak a nagy figyelemmel és szakavatott-
sággal párosult szerkesztésben, hanem egy részt
abban is keresendő; hogy tekintve a szükséges
ábrákkal ellátott diszes kiállitás, valóban oly
olcsó, hogy a legszegényebb gazda is meg-
szerezheti. Egy ilyen lapnak gazdaközönségünk-
nél sehol sem volna szabad hiányozni, főleg
pedig az olyanoknál nem, kik a mai előhaladással
lépést akarnak tartani.

(Egyházirodalmi munka.) Karcsu Antal
Arzén váczi sz. ferenczrendi áldozár s házfőnöki
helyettes, aláirási felhivást nyit „A szerzetes ren-
dek egyetemes történelme" czimü egyházirodalmi
müvére, melyben különös tekintettel lesz a ma-
gyar- 8 erdélyországi szerzetesség jelen létállapo-
tára. A munka 5 kötetre terjed, s hogy a cseké-
lyebb pénzerővel rendelkezők is megszerezhessék,
kötetenkint jelenik meg 8 ára 1 kötetnek 1 forint
lesz. Egyelőre azonban csak aláirások kivántat-
nak, melyek szerzőhöz Váczra október közepéig
küldendők.

** (Két kötet versgyűjteményre) hirdet elő-
fizetést Benedek Aladár (Nárai Ivan), kinek a
szépirodalmi lapokban egy pár év óta megjelent
számos költeménye meglehetős figyelmet ébresz-

T A R H A Z.
tett irodalmi müködése iránr. A gyüjtemény egy-
szerüen „Költemények" czimet fog viselni, s
szeptember elején jelenik meg. Előfizetési ára 2
ft, aranymetszésü díszpéldány 3 ft., mely összeg
szerző neve alatt a kiadó Kertész József nyomdá-
jába (Pest, városháztér 3. sz.) küldendő. — Re-
méljük, hogy a fiatal költő e fölhívásának több
sikere s kedvezőbb eredménye lesz, mint névro-
konának volt a csatatéren.

Egyház és iskola.
** (Magyarország bibornok primása) a mult

vasárnap Nagy-Mária-Czellbe utazott, honnan,
Bécsen át, most pénteken volt székvárosába, Esz-
tergomba visszatérendő.

= (A pesti evang, iskolai hatóság) utolsó
gyűlésében a helybeli evang, gymnásium tantár-
gyai közé a gyorsírást is fölvette és e tárgy taná-
rául Szepessy Xavért, a budai k. müegyetem
gyorsirászati m. tanárát nevezte ki, minélfogva a
rendes előadásokat e tanszakból a jövő iskolai
évvel megkezdik.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
•# (Legalkalmasabb idö a fáknak kiülteté-

sére) egy hires kertész szerint a nyár, főleg pe-
dig julius hónapja. Ha a fák már tavasz elején
kiültettetnek, mi leginkább szokott történni, ak-
kor nem ritkán betegeskedni kezdenek, miután
ezen időben a nedv czukortartalom és könnyen
erjedő levén, egyszersmind könnyen kifutván,
ennek következtében a levegőn megeczetesedik és
nyirkosán meleg idő hozzájárulásával porgombák,
ugynevezett rozsdagombák képződnek, melyek az
almafáknál könnyen ragyát, sőt fenekórt is idéz-
hetnek elő. Mind e betegségek a nyáron ültetett
fáknál természetes okoknál fogva elmaradnak.

x* (A'tisztaságnak befolyása a hizlalásnál.)
E tekintetben egy gazda a következő kisérletet
közöl egy német gazd. lapban. Hat egyenlő test-
sulyu sertést hét héten át egészen egyformán
táplált; hármat ezek közül naponta vakaróval és
kefével tisztogattatott. Az eredmény az lőn, hogy
ámbár ezek kevesebbet ettek, mégis darabonkint
30 fonttal többet nyomtak, mint a nem tisztítottak.
— Tehát a sertés is szereti a tisztaságot, mit
számos gazda semmikép eem tud elhinni.

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

leti, törvény és történettudományi osztályának
júl. 9-ikén tartott ülésében először^ is Karácson
Mihály lev. tag tartott fölolvasást. Értekezésének
czime: „Aquincum. Bevezetés Budapest történel-
méhez." A miket a régiségbuvárok és történet-
nyomozók e tárgyra vonatkozólag napfényre
hoztak, értekező röviden egybefoglalá, kiemelvén
Aquincum római telep nagyjelentőségét. — Utána
Wenzel Gusztáv rend. tag, részben levéltári nyo-
mozások alapján, „Stibor vajda életrajzát" ismer-
teié. Szerinte igen alaptalan a népmonda, mely
Stibor vajdáról, a Vágvölgy hatalmas és kegyet-
len uráról máig is szájról szájra jár. Stibor vajda
eredetileg lengyel származásu volt az Osztója
nemzetségből, de születése évét nem tudni. Nagy
Lajos király alatt apród volt az udvarnál utóbb
Erzsébetnek, Máriának hive, s Zsigmondnak tán-
toríthatatlan pártembere volt. Két izben volt er-
délyi vajda, majd a Vághölgy ura. Értekező a
Stibor haláláról szóló regényes mondát is meg-
czáfolja, állitván, hogy nem Beczkó várában halt
meg kigyómará8 folytán, hanem Budán, 1415 jan.
végén vagy febr. elején. — Még egy harmadik
értekezés is volt bejelentve Peregriny lev. tagtól,
ez azonban az idő rövidség miatt elmaradt. — A
titoknok bemutatá még Keglevich Péter napló
jegyzeteit, mely 1599-ről több éven át, latin és
horvát nyelven volt irva. Ezeket magyar fordítás-
ban Deák Farkas ajándékozta az akadémiának.

Balesetek, elemi csapások.
** (Jégesö.) Csanádból irják, hogy ott jún.

29-ikén, a mint a közelgő felhőkből a jótékony
esőt annyira várták, az meg is érkezett, de nehány
percz mulva egyszerre szél támadt s galambtojás
nagyságu jég hullott alá, mely Csanád község,
Palota és Nagylak határaiban nagy károkat
okozott.

** (Jégverés.) Veszprémmegyéből irják, hogy
e hó 7-ikén délután erős villámlás és dörgés közt
Vörösberényben és vidékén nagy jégesö volt.

Tóthvázsony felől jött erős morgással s hideg
széllel, igen széles, Veszprém felé terülő vonal-
ban, széle a zalamegyei Felsö-Eörs felé huzódott,
8 Alsó-Eőrs körül visszafordulván, félkörben Ke-
nesse irányában ment el. Réczetojás nagyságu
jegek estek. Sok határban és sok kárt tehetett a
szőlőben, tengeriben s még learatatlan tavaszi
gabonákban.

— (Villámcsapás.) Fehérmegyében julius
6-kára virradóra hatalmas égdörgés, villámlás és
zfípor volt Nádasd-Ladányon és tájékán. A villám
gróf Nádasdy Lipótnak a kis-keszi határban levő
Csillér nevü majorjában a szalmafedeles birka-
istállóba bevágott, mely tüzet kapván, porrá
égett, benne 1400 darab finom birka 8 egy bivaly
is a lángok martaléka lőn.

Mi ujság?
** (Császárné 0 Felsége elutazása.) Csá-

szárné Ő Felsége harmadfél napi itt időzés után,
a mult szerdán este Bécsbe visszautazott. Eltávo-
zása valamint érkezése minden ünnepélyesség
nélkül történt, de azért nagy számu nép sorako-
zott az utczákon, merre a fejedelemasezony elvo-
nult s szivből üdvözlé Ó Felségét azon re-
ményben, hogy nem sokára ismét szerencsélteti
fővárosunkat látogatásával, a mi mult pénteken,
júl. 13-án, este meg is történt, a midőn a császári
gyermekekkel együtt Budára ismét visszatért.

** (Császárné 0 Felsége látogatásai a sebe-
sülteknél.) Császárné Ő Felsége fővárosunkban
tartózkodása alatt ideje legnagyobb részét a sebs-
eültek látogatásával és vigasztalásával töltötte
el. Megérkezése után azonnal a Ludoviceumba
kocsizott, hol a második emeleten dr. Polyák
Móricz műtő orvos és osztályfőnökkel hosszabb
ideig beszélgetvén, minden egyes sebesült hogylé-
téről kérdezősködni kegyeskedett. Másnap, 10-
ikén reggel ismét a Ludoviceumot s Orczy-kertet
látogatta meg Kőnigszegg grófné társaságában s
először is Boleman fiatal orvos osztálya részesült
a legmagasb látogatás szerencséjében. Ezután Ö
Felsége dr. Kovács tanár osztályába ment át, hol
a betegek a fasátor hosszában alkalmazott tábori
ágyakban, két hosszu sorban feküsznek. Több
helyütt, hol a sebesültek jelentékenyebb bajok-
ban szenvednek, ő Felsége észrevehetőleg illető-
döttnek látszott. Egy magyar bakától azt kér-
dezvén, vajjon meggyógyulása után visszamegy-e
a hadsereghez, a vitéz erőteljes szavakban azt
felelte, hogy alig várja, hogy visszamehessen,
mert azt nemcsak esküje, hanem becsülete is ki-
vánja. A felséges asszony mosolygott és tovább
ment. „Ez itt porosz," mondá a vezető tanár, s a
Felség szó nélkül tovább haladt. — Júl. 11-ikén
Ő Felsége az üllöi-uton levő kórházat látogatta
meg, hol szintén sok jelét adá nyájasságának és
részvétének. — 0 Felsége kocsija előtt és után
e látogatások alkalmával nem ment semmi kisé-
ret, s még a lovas városi hajdúk is hiányoztak, s
igy megtörtént, hogy nem egy utczai gyerek ka-
paszkodott a czifra udvari hintó bakjára; sőt egy
a vakmerőbbek közül, hogy Ö Felséget jobban
láthassa, a kocsi lépcsőjére állott. Königsegg
grófnő el akarta távolitani, de a fejedelemasszony
mosolyogva intett, hogy a gyermek kedvtelését
ne zavarja.

** (Az összes müködő seregek parancsnokává)
Albrecht 6 cs. fensége neveztetett ki, s egyszer-
smind báró John Ferencz altábornagy annak
táborkari főnöke lett.

= (A budai díszalbum átnyujtása.) Császárné
Ö Felsége ma egy hete, júl. 7-kén fogadta Buda
város küldöttségét, mely azon albumot vitte ma-
gával, melyet a város Ő Felségének a magyar
székvárosban tartózkodása emlékére készittetett.
Az album, mint irtuk, díszesen van kiállítva, ea
több igen sikerült képet tartalmaz. Ő Felsége az
albumot kegyteljesen fogadta s a küldöttség be.
szédére azt válaszolá, hogy ezen album őt igen
szép napokra emlékezteti, és hogy annak örül,
hogy Buda-Pestet nemsokára ismét láthatja, a mi
azóta teljesült is.

** (Templomi gyűjtés a sebesültek részére.)
Ma, júl. 15-ikén a városi plébánia-templomban
ünnepélyes istenitisztelet lesz, moly alkalommal
főrangu hölgyek, mint b. Sennyei Pálné, gr. Sza-
páry Ivánné, Rupprecht-Demidoff Kornélia, Thurn
Erzsébet úrhölgyek és Staffenberger Mária k. a.
fogják a perzselyt hordozni s reggeli 6 órától délig
minden legkisebb adományt köszönettel fogadnak
az itt ápolásban levő sebesült harczosok részére.

Melléklet a Vasárnapi Ujság 28-dik számához 1866.
•* (Az ellenség közeledése Bécshez) ott a leg-

ragyobb bizonytalanságot e nyugtalanságot idézi
elő a különben békés lakosok közt. Bár Bécs
nyilt városnak van kijelentve, mégis sokan sietnek
belőle menekülni. Mint az ottani német lapokban
olvassuk, a minisztériumokban valóságos lázas
sietséggel készülnek Budára vonulni. A pénzügy-
minisztériumban a főbb hivatalnokok vagyonukat
s családaikat már felpakolva, gőzhajókon elindí-
tották Budára s maguk a hivatalnokok indulóké-
szen óráról órára várják a parancsot, hogy indul-
janak. Hasonlóan intézkednek a többi miniszté-
riumokban is, 8 azon esetre, ha az ellenség Bécset
megszállaná, az igazságügy kivételével, vala-
mennyi miniszterium Budára fog áttétetni. A
Császár kinyilatkoztatta, hogy megszállás eseté-
ben ő lesz az utolsó, a ki a birodalmi székvárost
elhagyja.

•* (Népünnep Budán a sebesültek javára.) A
budai városmajorban közelebbről a sebesült har-
czosok javára népünnepélyt rendeznek, mely
alkalomra sok mindenféle mulatságról gondos-
kodnak; például lesz: ázsiai ügető-verseny két
tevén, melyeknek egyike „Caesar", másika „Bis-
mark"; öszvérverseny kosztümökben, suhanczver-
seny akadályokkal, s 1000 palaczk bor kisorsolása;
este szabad szinház, melyben előadják magyarul
Offenbach „Dajka" és Bényei „Szerelmes Kántor"
operettjeit. Előadás után tűzijáték, a kert kivilági-
tása, végül pedig táncz a szabadban. Mindezek-
ért csak 20 kr. belépti dijat kell fizetni s ez olcsó
belépti dij mellett bizonyosan nagyszámu közön-
ség eereglik egybe, mi a jövedelmet biztositani
fogja.

*• (A pesti dalárdák) összeállva, együtt egy
nagy dalárünnepélyt szándékoznak rendezni a
sebesültek javára.

= (A Lendvay-pár vendégszereplése 8 egy
bizonyos lap magatartása.) Szegedről júl. 8-ról
irják lapunknak: Színházunkban a Lendvay-pár
ma végzi be vendégszereplését, mely összesen
csak négy föllépésből állott. A fagy után, mely
leginkább alföldünket sujtá, nem csoda, ha kö-
zönségünk nem siet annyira színházba, mint a
jobb időkben. Tegnap a „Makranczos hölgy"
czimü színmüvet adták Lendvayné jutalomjáté-
kaul s közönség még a 4 előadás között legtöbb
számmal volt; a müvésznőt szünni nem akaró
tapsvihar s három koszoruval tisztelte meg. Ma
végelőadásul „Bánk bán"-t adják Lendvay juta-
lomjátékául. Ez előadás után Kocsisovszky szín-
társulata is elhagyja Szegedet s a nyári idényt
Aradon töltendi. — Mint az irodalom ferde kinö-
vését, lehetlen emlitetlen hagynom a „Szeged"
czimü lapot, mely lap szerkesztője, Czimeg János,
közérdekeink ellen még mindig vagdalózik, da-
czára, hogy rágalmai miatt már sajtópörbe idéz-
tetett, s mind a dalegylet, mind a kaszinó, tagjai
sorából kitörölte. — K. J.

*• (Egy gyakran ismétlődő utczai botrányt)
mely fővárosunk csöndes lakóit sokszor boszantó-
lag háborgatja, keményen de méltán ró meg a „P.
N."Egy-egy külföldi embert — ugymond — Buda-
Pesten meglep az a sajátság, mely Európa többi
nagy városaiban, a szó valódi értelmében hallat-
lan, hogy éjfél tájban és éjfél után hat—hét nagy
torkú férfi-egyén megy végig az utczán nagy
lármával. A meglepetés rá nézve nagyon kelle-
metlen, mert álmát boezantólag zavarja meg.
De nem kevésbbé kegyetlen hazai lakosaink
és szállóink ilynemü ébredése is. Ének helyett
iszonyu kurjongatás, éktelen orditás nem kár-
pótolja az álomból való felserkentést. Ezen bot-
rányt, annyi ember méltán követelhető kényel-
mének háboritását a szeszélyes, (vagy inkább
szeszes) kedvtelés kedvéért, a városkapitányság

— ugy halljuk — meg fogja akadályozni. Köszö-
net érte a kényelem, de egyszersmind az ének-
művészet, s nem kis mértékben a magyar dalok
nevében, melyeket ily kiadásban mindenki alább-
valónak tart az indiánok ijesztésére számitott
harczi kurjongatásnál. Pest épen olyjól el lehetne
e nélkül, mint a hires pesti por nélkül.

** (Olasz foglyok Pesten,) E hó 10-ikén az
„Achilles" nevü, két kéményü nagy gőzös vetett
horgonyt a tábori kórház mellett s hat uszályhajója
olasz foglyokkal volt megrakva, kik szemlélődtek
s dalolgattak a födélzeten. A partokon sok néző-
jök volt, bár a távolság nem engedte, hogy velök
kezelebbről érintkezzenek. Számukat legalább is
ezerre becsülték.

*• (Egy német hirlaptudositó csalódása.) Az
„Ostd. Post" harcztéri tudósitója a königgratzi
csatavesztéskor, a mint megfutott, hogy magát
annál biztosabban érezze, a huszárok közé ment.
Ezek magyarul szóltak hozzá, ő pedig németül
felelt, mire a huszárok jól elkardlapozták. Mind-
azt ő maga keservesen panaszolja el, de annyi
bizonyos, hogy másszor nem igen lesz kedve a
huszárok közt keresni a biztosságot.

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

Az irói segélyegylet számára : Terehegyről
Kovács Antal lelkész ur által 5 ft.

A pesti prot. árvaház számára: Szatmárból
idősb Mándy Péter ur 10 ft.

A pesti ref. főiskola számára: Szatmárból
id. Mándy Péter ur 10 ft.

Nemzeti szinház.
A szinházi szünidők miatt augusztus 1-jéig

nem lesz előadás.

Szerkesztői mondaniTaló.
8328. Zay-Ugróez. A nagy érdekü tört. okmányt

annak idejében vettük s a legalkalmasabb eszközn ek kö-
szönetünk bebizonyítására a rögtöni közlést óhajtottuk.
A közlemény kiadásra készen áll nyomdánkban, a megér-
kezés perczétől, de a sort a szerkesztői omnipotentia sem
képes megtörni. (Söt ha szabad Tolna egy kéréssel alkal-
matlankodni, egy az okmány históriai jelentőségét ma-
gyarázó kis kommentár igen kivánatosnak látszanék, még
pedig ugy, hogy a kettő egyszerre indulhasson. E csendes
óhajtást csupán a történelemmel nem szakszerüleg foglal-
kozó olvasóink érdekében koczkáztatjuk).

8329. Feketehegy. Csak egy pár nappal késett a
küldemény. A minek meg voltak elhárithatlan okai. A
másik bizomány mindjárt in natura fog teljesülni. Elküld-
jük a kivánt műszert s ezt azután a távozó után lehet
„meneszteni." Hisz csak nincs még ott az ellenség, a ki
elállja «z utakat?

8330. Cs. Radvány. Az ajánlott tudósításokat szi-
vesen veszszük.

8331. Rozsnyó. R -y. A lapunkban a „nő" és „né"
képzők ügyében irt felszólalásra vonatkozólag azt tartja
ön, hogy férjezett nőknél né-t, özvegyeknél raó'-t kell
mondani, p. o. Szilágyi Mihályné alatt oly nőt kell ér-
teni, kinek férje még életben van, ellenben Szilágyi Mi-
hályné annyit tesz, hogy ezen asszonynak férje már meg-
halt. E szerint a nő képző bizonyos önálló állapotot
jelezne, mely az özvegyet férje halála után megilletné.
Nem egyezhetünk bele ea indokolásba, de most csupán
megérintjük itt a tárgyat, hogy az illető első felszólalónak
alkalmat nyújtsunk a kérdés tovább fejtésére.

8332. M. Vásárhely. V. S. A lap megküldetett, a
4 ft. át van adva a M. V. kiadóhivatalának. Ott tessék
zörgetni.

8333. T. Vezseny. A. K. A kérdéses jelentés nem
érkezett kezeinkhes, különben bizonyosan érdemlett
figyelemben részesült volna. Ha nem késő, utólag kérjük
még egyszer.

8834. Kendi-Lóna. Az itt levő munka iránt el fog-
juk intézni a dolgot érdemes kartársunkkal s reméljük,
kölcsönös megelégedésre. A kérdéses helység Tuzsér Sza-
bolcsraegyében, Nyiregyhá-ca közelében.

8335. Parony. M. J. örvendünk, hogy óhajtásának
jelen félévi számainkban már megfelelhettünk. Ezután is
ki fog e tárgyra terjedni figyelnünk.

8886.1850. Gondoskodva Tan egy körmös emberről,
ki az ügy sürgetését magára vállalta Különben szakértők
nem sok reménynyel kecsegtetik magukat s jó lesz a
sikertelenség eszméjével megbarátkozni. A távolból semmi
hir és levél.

8337. T. ez. előfizetőinkhez. Lapunk számos elő-
fizetői egy idő óta igen gyakran tisztelik meg kiadóhiva-
talunkat egyéb pesti lapoknak szánt előfizetési pénzek
beküldésével. Erre nézve kénytelenek vagyunk kijelen-
teni, hogy kiadóhivatalunk, bár épen az előfizetés idejé-
ben saját [ügyeinek összehalmozódása miatt rendkivül
igénybe van véve, minden kitelhető buzgalommal azon
van, hogy a megbízók bizalmának teljesen megfeleljen,
Minden beérkezett idegen pénz azonnal bejegyeztetik a
bizományok könyvébe s keílő nyugtázás mellett átadatik
az illető más kiadóhivataloknak. Ennélfogva mind azon t.
előfizetők, kik más lapokra a Vasárnapi Ujság irodája
közbenjárásával fizettek elő, kéretnek, hogy a kivánt la-
pok küldésében tapasztalt fennakadások miatt ne hoz-
zánk, hanem egyenesen az illető lapokhoz küldjék rekla-
máczióikat. Mi a pénzeket azonnal átszolgáltatjuk s az
átadásnál egyéb functiók teljesítésére nem vállalkozha-
tunk s az hatalmunkban sem áll. (Csak azért kellett e
részben felszólalnunk, mert ezen reclamatiók, még tele-
grammok alakjában is, ez idén igen sűrűén érkeztek
hozzánk).

SAKKUÁTÉK.
341-dik sz. f. — Homolya Kálmántól

(Sárospatakon).
Sötét.

a b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond

A 336-dik számu feladvány megfejtése.
(A „Nagy-szombati remete"-tői.)

Világos. sötét.
1. Bfl—hl lépnie kell.
2. Val— v. Hg7fmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Harasztiban: Gr.Festetich Benno. —Pozsonyban: Csery
Gábor. — Debreczenben: Z. 1. és Z. L. — Miskolczon:
Czenthe József. — Eperjesen: Brósz Károly. — Vizes-
réthen: Terray Pál. — Jász-Kiséren: Galambos István. —
Sárospatakon : Czebe István. Farkas Bertalan. — F.-Nyá-
radon: GéreczKároly. — Erköbölkuton: Vásárhelyi Bencze.
— T.-Polgáron: Liszauer József. — Pesten: Rakovszky-
Vagyon Judit.

Nyilt tér.*)
— Felhivás. A new-yorki magyar klub

tagja, Menyhárt János ur kéretik, hogy gyanit-
ható rokonai kivánságára, magyarországi szüle-
tési helyét a Vasárnapi Ujság szerkesztőségével
tudatni sziveskedjék.

*) E rovatban közlött czikkekért esupán a sajtóható-
ság irányában vállal felelősséget a szerk.
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TARTALOM.
Kellemessi Melczer István (arczkép). — A siroki

várban. — Egy utazás a Mksisipin (folyt.) — „Vázlatok
a hadászat (stratégia) köréből (folyt.). — A custozzai
csata (képpel). — Gömörmegyei vázlatok (képpel)- —
Üj-Fehértó (képpel). — Visszapillantás a gőzerő törté-
netére (vége). — A korondi fürdő Erdélyben (vége). —
Az öngyilkosságok siaporodása. — Egyveleg. — Tarhaz:
Császári manifestum. — Irodalom és müvészet. — Egy-
ház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közinté-
zetek, egyletek. — Balesetek, elemi csapások. — Mi
ujság? - Nemzeti szinház. - Szerkesztői mondanivaló.
— Sakkjáték. — Nyilt tér. - Heti naptár.
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hrczterek földképei.
(50 kr. egy-egy földkép.)

Heckenast Gusitáv kiadásában Pesten (egyetem-utcza 4. sz.) a
következő megjelent földképek ajánltatnak megszerzésül azoknak,
kik a gyauitliatólaffos harcz-szinhelyéröl szemlélő ieme-

rethöz jutni akarnak.

Al átalánesan elismert valódi B egészen frisen érkezett

SCHNEEBERSI NŰVÉNT-ALLOP
mell- s tüdőbetegek számára.

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodás,
torokgyuladások s nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható:
PESTEN: Török Jóasef gyógyszerész urnál a király-utezában, — dr. Wágner D.

gyógyszerésznél a váczi-uton, — Thalmayer A. és társa, — Oszetszky
F., — Schirk J., — és Gerhardt A. urakaál.

BUDÁN : Schwarzmeyer J. gyógyszerész urnál.

Európa földképe.
Lombardia és Velencze.
Olaszország és Dalmáczia.
(Németszövetség(Közép-Európa).

Ausztriai birodalom.
Tirol- és Steierország és Illyria.
Cseh- és Morvaország s az auszt-

riai Szilézia.Poroszország és a hozzá kapcsolt
tartományok.

(Az egyes térképek magassága 17Vi hüvelyk, szélessége 24 hüv.)
Figyelmeztetjük a t. cz. közönséget, hogy ezek az egyedüli kime-

ritő kiállitásu magyar nyelveni térképek.
Ára egy-egy térképnek 50 kr. Ha legalább 4 térkép rendel-

tetik meg egyszerre, a szállitás fagöngyön, bérmentve törté-
nik. — A pénzek beküldése bérmentve kéretik. 1666 (8—12)

Aradon: Probst F. J.
Aszódon: Sperlagh J. gy.
Baján: Klenautz J.
Brassóban: Gyertyánfy,Fa-

bick és Jekelius gysz.
Battonyán: Bignio K.
Belgrádon Nicolacovics test.
Beszterczén :

Fleischer.
Dietrich és

Ujabban javított cs. k. szabadalmazott

FAGYLALT-KÉSZÍTŐ,
egészen fémből.

Melyben nehány percz alatt,
kevés jéggel minden salon-

1 ban a legjobb fagylaltot vagy
jeges kávét előállítani le-
het, különösen ajánlható na-
gyobb háztartásoknál, kap-

_̂~*»~ ható ákülönféle nagyságban,
ahhoz mellékelt használati utasítással együtt.

Bonyhádon: Kjamolin J. gy.
Brassóban : Fabick Ed.
Csáktornyán: Kárász A.
i-súton: Borsay F. gysz.
Debreczenben: GöltlN. gy.
Deésen: Krémer S.
Dettán : Braunmüller J. gy.
Devecserben: Hoffmann B.
Eszéken: Kawilowicz gysz.
Eperjesen: Zsembery Ign.
Érsekujvár: Conlegner Ign.
Egerben: Wessely gysz.
Eszéken : Thürner fiai és

Dessáthy gyógysz.
Győrött: Brunner F.
Gyulán : Lukács gysz.
Haczfeld: Hagelschmidt V.
Hátszegen: Mátesy B. gysz.
Ipolyságon: Mikulási T.
Jánoshazán: Kuna gysz.
Jolsván: Maleter gysz.
Kaposvárit: Schröder J. gy.
Kőszegen : Strehle gysz.
Károlyvártt: Benich J
Kis-Mártonban: Kodolányi

gysz. és Spatay A.
Kassán: EschwigE.
Késmárk: Genersich C és A.
Kecskeméten: Papp M.
Karansebesen:Weber A. gy.

Körmőczön: Draskóczy gy.
Karolyfehérvár: FischerE.
Kabinban: Stojánovics.
Kun-Sz.-Miklós: Stoits A.
Lugoson: Arnold J.
Médiáson: Breiner K.
Mosonban: Pranter J. gysz.
Miskolczon: Spuller J.
Mitrovicz: Krestonoshics A.
Mohács: Pyrker Gyula gy.
Marosvásárhely: Jeney gy.
Munkai-són: Gröttier L.
Mohácson: Kőgel D.
Nagybányán: Horacsek J.
Nezsiderben: Fuchs J.
Nyftran: dr. Láng E.
Nyíregyházán: HönschEde

gyógysz
Nagy-Becskereken: Nedel-

kovics és Haidegger.
Nagy-Kanizsán : Welisch

és Lovack gyógysz.
Nagy-Károly: Schöberl C
Nagy-Kikin: Komka A. J.
Nagyváradon: Janky A.
Nagyszombatban: Pantot-

schek R. gyógysz.
Orosházán: Vangyel M.
Pancsován: Graff gysz.
Pécsett: Kunz Nándor.
Posegán: Balogh gyógysz
Putookon: Szepessy gysz.
Pozsonyban: Schneeberger

és Dussil gysz.
Rosnyón: Posch J. gysz.
Rimaszombat : Hamaliá

gyógysz.

Karolyfehérvártt: Fischer
Ed. gyógysz.

Kolozsvártt: Megay M. C.

Rnmán: Milutinovitz S.
Ili-kason: Boromi K. gysa
Szászvaros: Sándor R. gy
Szabadkán: Hofbauer I. gj

1 sz l/s pint bádogfödővel 8 frt. 50 kr. Finom czinkfödővel 12 frt. 50 kr.
2 ' sz ' 1 „ „ 1 2 » 5 0 " " " 1 6 " 5 0 »

!: ll: iv> ; ;: « » *» - « <• n - 5
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0 °»
Javított fürdő- és zuhany-késíletek fölakasztásra, valamint szétrakhatok
Fűrdö-kádak felnőttek számára, tömör czinkből háromféle nagyságban 10—12

és 14 forintjával; gyermekek számára 5-6 és 8 forintjával.
tlftfürdö-kádak 5, 6, 7 ftig.
Bidt-. hölgyek számára 8 ft., zuhanynyal 14 ft.
Kertontözók, veder és taliga-alakban 14 és 16 forinttól egész 40 forintig.
ViragAntözók 2 frttól 4 frtig.

Mindenféle alaku madárkalitkák a legnagyobb választásban 1 frt. 50 krtól egész
24 frtig ZELLER1H MATYAS,
1677(6-6) bádogmáz- és fémáru-raktára,

a Sebestyén-tér és zöldfa-utcza sarkán.
A gyár van Borz-utcza 4. szám alatt.

Egy üveg ára 1 forint 26 krajczár.
Ugyanezen bizományos uraknál kapható:

Legjobbféle
tyukszem-tapasz,

Schmidt cs. kir. főorvostól, egy skatulya
ára 23 kr.

Dr. Behr iűeg-extractusa,
az idegek erősítésére s a »est edzésére ára

70 kr.

S.-Sz.-György«a: Ötvös P.
gyógysz.

Sopron|: Voga és Jtupp-
recht.

S.-A.-lJjhelyen: Deutsch J
Sastyénban: Mücke A. gy.
~iegesvár: Misselbacher J.
Jerajevoban: GyulekaN.G.
Sziszeken: Kubányi F.
Szombathelyen •; Mitter-

mayer gyógysz.
Székesfehérvár : Say R-

gyógysz.
Siklóson: Nyers S. gysz.
Szathmáron: Juraesko D.
Szent-Miklóson: Haluschka

P. gyógysz.
Szarvason: Réthy V.
Szentesen: EissdorferG.gy.

és Prohaszka Gyula.
Temesvár : Kraul és Roth

gyógysz.
Tokajban: Krotzer A. gy.

[Tordan: Welits és Wolf.
Tatán: Niertit F. gysz.
Török-Szent-Miklós: Pil-

losz M.
Trencsénben: Simon A.gy.
Unghvártt: Telendy gysz.

és özv. Benesch P.
Újvidéken: Schreiber F.
Varannón: Elizárgvsz.
Veszprém: Fremmel.
Váczon : Tragor A.
Varazsdon: Halter gyss.
Verseczen: Herzog gysz.
Zimony: Ivanovics és fia.
Zalatnán: Mégay Gyula.
Zombor: Stein fia Márk.
Zsámbokrét: Neumann M.
Zentán : Wuits testvérek

uraknál.
1681 (3—3)

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem utcza 4. sz.) megjelen
és kapható:

A dalárdái tagok, s a magyar népdal kedvelőinek.
A MAGYAR NÉP

DALAI és DALLAMAI
Hangjegyekre tette és kiadta

S Z Í N I K Á R O L Y .
8-rét (219 lap). Tartalmaz 200 dalt és dallamot. Fűzve lft. 20 kr. Kötve 1 ft. 80 kr

Ezen becses gyüjtemény, mely a Szózattól és Kölcsey Hymnusától kezdve a
magyar nép legkedvesebb nemzeti, történeti, hadi, szerelmi, bor- és gunyoros dalait
foglalja magában, s ezek közt számos régi elfeledettet vagy kevésbbé ismeretestis:
abban különbözik az Erdélyiféle népdal gyűjteménytől, hogy mig az a népdaloknak csak
szövegét közié, ez dallamaikat is megőrzi, mindegyik dal mellett annak ének-hangjegyeit
is közölvén, hogye&ek i3 megmentessenek a feledéstől, s egyszersmind a hangjegyértők,
milyenek majd minden községben vannak, az előttük ismeretlen dalakat is dalolhassák.
Azért ez uj népdalgyüjteményt nemcsak összes dalkedvelöinknek — s melyik magyar
és magyar hölgy nem kedvelné a dalt? — s jelesen hazai dlárdáinknak, hanem mint
nemzeti ügyet minden jó hazafinak és honleánynak méltán ajánlhatjuk, mint a kiknek
ohajtaniok kell, hogy szép ősi dallamaink el ne vesszenek, söt a kozpártfogás folytán
mind kiadathassanak, s igy a magyarnak is legyen oly gyüjteménye, milyen egy nemzet-
nél sem hiányozhatik. 1702 (2-6;

j j valódi gyógyszeri.
Lobry és Parton-tólUtrechtben, a skrofulák
s bőrkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg

ára 1 ft.

Stíriai Stub-havasi-növény-
nedv

mell- s tüdőbetegek számára.
Egy üveg ára 87 kr.

HELUJVGKIANG
arábiai s ázsiai

állát-, gyógy- és táp-pora,
-!.a^Jr.SEjj?wi5f» ~ - ^ "•—--T-C - -«-—.••— a magas kir. porosz kormány által engedményezve

s ő felsége a porosz király udvari istállóiban, valamint a legtöbb gazdasági igazgatósá-
goknál a legjobb sikerrel használva egyszersmind a legjobbnak elismert óvszer marha-
vész és marhabetegségek ellen.

Mustra- és védmárkkal törvényesen biztositva.
Egy kis csomag ára 40 kr., nagy esomagé 80 kr.

Block-féíe megpróbált folyadéka lovak számára.
Kitünő mosó-szer, mely nemcsak az egészséges, hanem a beteg lovaknál is, az ivhúr,
köszvény, körömgyuladás, az inak kiszáradása, ficzamodások, az iga s nyereg által oko-
zott sérülések eseteiben a legmeglepőbb sikerrel használtatik.

Egy üveg ára 1 ft. 40 kr.
Főraktár BITTNER GYULA gyógyszerésznél Gloggnitzban.

Lég-viz (Luftwasser)
mely különösen aranyér-betegségeknél rendes használatra ajánlható; megbecsulhet-
len hatást gyakorol továbbá a szokványos főfájások, fej köszvény, mellszorongás,
emésztési tehetlenség, altesti bajok, búskomorság, dugulás, 3 az epeelkülönités
háborgatása eseteiben.

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

király-utcza 7-dik sz. a. 1645 (10—17)
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Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
ÓVÁS. Azt tapasztalván, miszerint a SeWlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasit-

váayaimmal szóról szóra azonosok és saját nevem aláirásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen
összetéveszthetők,— minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisitványok megvételétől: hotcy az általam készitett
Seidlitzporok mindenegyes skatnlái, valamint az adagok papirjai hivatalosan letéteményezett védmárkkal vannak eliátva.

Ára egy bepecsételt eredeti katulyának 1 ft. 25 kr. — Használati utasitás minden nyelven.
E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert háíi-szerek között

tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél
levő hálairatok a legrészletesebben tanusitják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, emészthetetlenségnél és gyomorhévnél;
továbbá: görcsök, vese- és ideges bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta féfájásnál, vértóduiásnál, csúzos fogfájda-
lomnál, végül hysteriára, bokorra és huzamos hányasra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb
gyógyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéről,
kik, miután nálok minden, gyakran allopatkikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü házi-szerhez
folyamodtak, és ebben rongált egészségöknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ezelismerő-
iratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei
gazdák, tanárok és hivatalnokok, sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek
ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségük csupán csak a Ssidlitz-
poroknak rendes használata által állíttatott helyre.

A főraktár létezik:

Helyiség- változtatás
végett

i bámulásig ölcsó árért eladandó legfölebb
évi aug. 15-ig egy egészen ujonan fel-

jzerelt négyjáratu mű-gőzmalom; műkö-
dési képességéről naponkint meggyőződés
szerezhető. A közelebbi megtudható: nagy
diófa-uteza2-dik sz. a. Pesten. 1719 (4—6)

J O Z S E F gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt.
UHL J Ó Z S E F ur kereskedésében, gránátos-utezában.

Ezen czégek alatt szintén megrendelhető : ••

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

Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltéi
előtt vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj i
Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem
vonatott, hanem a bepecsételt üvegekben levö folyadék egészeu épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a
természet által nyujtatott. — E valódi Dorsch-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer
a mell- és tüdóbajokban, scrophulos és rachitis, köszvény és csúz, idült bőrkiütés, szemgynladás, ideg- és több má:
bajokban alkalmaztatik

, , „ „ . , .Av H'T4~hl ¥ /4 gyógyszerész B é c s b e n ,
1597(5-50) l f i U L J L A . , „zum Storch", Tuchlauben!

Titkos 1686(6-12)

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 gatoltatnék, gyöke-
resen, biztosan és gyorsan gyógyit

Med. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-utcza 27. sz. Medetz-
házban, I-ső emelet, délelőtt 7—9-ig,

délután 1 — 4 óráig,
fPF" Díjazott levelekre azonnal

valaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek is megküldetnek.

Juh-eladás.
Méltóságos Sándor Móricz gróf ur

Bajna és Bia uradalmaiban 600 darab te-
nyésztésre alkalmatos anyabirka, és 800
darab további használatra alkalmas ürü van
eladásra felállítva. Bővebben értekezhetni a
biai posta által. 1716 (8—3)

Jószágigazgatóság.

M i n d e n n e m ü

takarópapiros
(Makulatur)

kapható Pesten, egyetem-uteza 4-ik sz.

Képes hetilap
politikai lappal összekötve!

Elöfizetési fölhívás

VASÁMAPl UJSÁG
és

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK
1866. második félévi folyamára.

Elöfizetési föltételek:
(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.
Ü£gT Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-példánynyal

szolgálunk. — A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik. — A mult fél-
évi czimszel vényekből egy-egy darab szives beküldését kérjük.

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok, mint legelterjedtebb lapok Buda-
Pesten s a vidéken, a t. cz. közönség, kereskedelmi testületek, vállalkozók, gyá-
rosok s iparüzök hirdetményeinek fölvételére s közlésére is ajánltatnak. Az
igtatási dijak a legolcsóbban fognak számíttatni, — többszöri hirdetésnél az
illetők különös kedvezményben részesittetnek. A forditások németből magyarra
ingyen eszközöltetnek.

A Vasárnapi Ujsá? és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(Pest, egyetem-utczn 4-ik szám alatt).

Heckenast Gusztáv könyvkiadó hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4. sz.) megjelent,
és kapható:

Uj kiadású szótár, könnyen olvasható nagy betükkel.
FOGARASI JÁNOS

magyar-német és német-magyar

S Z Ó T Á R A
a legujabb és legjobb kútfők ntán.

Ötödik javított és buvitett kiadás.

1705(1-6-

Első vagy német-magyar resz. (674 lap, nagy 8-rét), füzve 2 ft.
Második vagy magyar-német rész. (550 lap, nagy 8-rét), füzve Z ft.

A két rész fől bőrbe egybe kötve 5 ft.
Jeles nyelvtudósunknak e szótára, azon nagy kelendőség folytán , melyben elis

mert kitünő volta miatt részesült, ezuttal ötödik kiadásban kerül a közönség elé. E
körülményre magában is elég támaszkodnunk, midőn azt a t. közönségnek ajánljuk.
Bartl A. és Veress I. Teljes magyar-latin szótár. Földrajzi nevekkel

szaporítva. Második változatlan kiadás. (620 lap, 8-rét), füzve 4 ft.
Farkas Elek. Latin-magyar szótár, a legujabb és legjobb források nyo-

mán szerkesztve. Dictionarium latino-hungarienm. (511 tömötten nyomott lap,
12-rét), füzve 2 ft.

Ballagi Mór, dr. Uj teljes német és magyar szótár, tekintettel az
egyes stavak helyes kiejtésére, rokonságára, valamint azoknak hajlitása, füzete és
különböző értelmeinek körülírás által meghatározott szabatos előadására, különös
figyelemmel levén a természettudományokban, az uj törvényhozásban, kereskede-
lemben stb. szokásos szak- és műszavakra.

I. Német-magyar rész, második égessen ujból átdolgozott kiadás. (8641., 8-r.)
füzve 4 ft., vászonba kötve 5 ft.

II Magyar-német rész, második bővített kiadás. (723 1., 8-rét) füzve 4 ft., vá-
szonba kötve 5 ft.

Farkas Elek. Legujabb és legtömöttebb magyar-német és német-ma -
gyár zsebszókönyv. A magyar nyelv ujabb és legujabb alakulását tekintve leg-

* ujabb kútfők után. Srereotyp kiadás. Negyedik lenyomat. Két kötet (388;
420 lap), kis 8-rét. Egy-egy kötet füzve ' j ft.
Keményen kötve egy kötetben 2 ft. 50 kr.
Vörös vászonba kötve egy kötetben ' 3 ft.

Molé. Uj magyar- f rancz ia és f r a n c z i a - m a g y a r s z ó t á r . A legjobb kút-
fők szerint szerkesztve. Harmadik tetemesen bővített é» Javított kiadás- Kót kötet
18fí5 Arafúzvo J art 9Í1V,1865. Ára füzve

I
3 ft. 20 kr.Ara mzve 3 ft. m kr.

.. kötet: Franczia-magyar rész. D'aprés les meilleurs ouvrages publiées jusqu'a
ce jour et spécielment d'apres le dictionaire francais de Mólé (420 lap, 8-rét)
füzve v 1 ft. 60 kr.

II. kötet: Magyar-franczia rész. Irta Babos Kálmán. (520 lap, 8-rét) füzve
1 ft. 60 kr.

4ft.A két rész egybekötve fél bőrbe * "••
Minden a kiadó-hivatalnál legalább % ft. értékig történt megrendelés
bérmentve küldetik meg.

«*
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Vásárlóim ezáma az osztrák tartományokban, ide-
értve Magyarországot is, már is 8500.

BW Több kitüntetéseknek tulajdonosa. 8*"* Szállit minden irányban.
S V A cs. kir. orsz. stáb. vászon- és asztal-készületek gyári raktára:

Bécs, Karntnerstrasse Nr. 27, im Eck-Gewölbe.
S^* Tessék mindent elolvasni! "V8

A bel- s külföldön tetemes szállításai végett ismeretes

„KÁROLY föherczeghez" czimzett
FOGL E.-féle vászon- s kész fehérnemüek

gyári-raktára:
Bécs, Karntnerstrasse Nr. 27., im Eckgewölbe der Himmelpfortgasse,

a t. cz. vidéki közönségnek rendkivüli alkalmat nyujt a legnehezebb gyári készít-
mények, basonlitbatlan s a szakértők előtt a bámulásig olcsó árakoni bevásárlására.

Levélbeli megkeresésre, a pénzösszeg beküldése, vasuti- vagy postai utánvét
mellett a megrendelt tárgyak bárhová elküldetnek.

Jótállás mellett s legujabban ismét tetemesen leszállított árakért kaphatók :

Hamburgi v á s z o n fér f i- ingek: i i ' t 1

R u m b u r g i v á s z o n n ő i - i n g e k : S i V t i ^ r
hímzettek 3 ft. 50 kr., legfinomabbak gazdag hímzéssel s valódi csipkebetéte-
lekkel 4, 5, 6 ftig.

koreettek finom perkálból l'/t, 2, 2%, 3, 8% ftig; batiz-perkálból, gazdag
hímzéssel 4—5 ftig.

Férfl gatyák 1 ft., 1 ft. 50kr., 2 ft. 50 kr.—3 ftig a legfinomabbak (magyar, német
s franczia szabásuak).

30 rőf szines ágynemű 7, 8, 9, 10, 12 ftig a legjobbak.
Nyak-gallérok urak számára, tuczatja 2, 2'/>) 3'/i, 4 f ig atelegfinomabbak.
1 tuczat czérna férfi-harisnya a legfinomabbak s legjc

8 ftig (fehér és színesek).
í minőségűek 4, 5, 6,

12 db. vászon zsebkendő 1 ft. 50 kr., 2 ft.; nagyobbszerüek 2 ft. 50 kr.; színesek,
valamint fehér czérna batiz-zsebkendók Sft.őOkr., 5,7,9 ftig a legfinomabbak.

12 db. törülköző- vagy asztalkendő 5,6,7ft. 50kr.—9 ftig a legfinomabb damasz.
30 róf kézi fonalvászon fehéritett vagy fehéritetlen kettős czérnavászon 7 ft.

60 kr., 9 ft. 50 kr., l l , 13, 15, 18 ftig a legszebbek.
40—42 rőf kitünö vászon (ágyneműre vagy 12 db. női ingre) 14,15, 18, 22, 24 ftig

a legszebbek.
50—54 rőf legjobbféle runiburiu vagy hollandi vászon (kézi fonat 4/« széles)

20, 25, 30, 35, 40,50, 60 ftig.

Heckenast Gusitáv könykiadó-hivaUlában Pesten (egyetem-utcsa 4. ».)
megjelent és kapható:

Az egész világ földképeinek gyüjteménye!
(az egyes térképek magassága 17% hfiv., szélessége 14 hflv.)

ezen czim alatt:

Orosz vászon testgyakorlók számára vagy férfi nyári öltönyökre, rőfe 25, 80, 85, |
40, 50, 60 krig.

Ingek, melyek a testhez nem jól állanak, visszavétetnek. 50 forintnyi bevásárlásnál |
12 db. asztalkendő ingyért adatik.

A levelek ekép í AndicLeinen- undWasehefabrik Wien, Karntncr-J
czimzendők: ( strasse Nr. 27, im Eckgewölbe der Ilimmelpfort-
1610 (6-6) gasse, „zum ERZIIERZOG KARL."

Minden könyvárusnál kapható vagy megrendelhető:

AZ ÖNFENTARTAS.
Orvosi tanácsadó

A NEMI RÉSZEK MINDEN BETEGSÉGEIBEN,
melyek fiatalkori vétkek, a nemi szerelem tulságos élvezete és ragály által

származnak, gyakorlati megjegyzésekkel

az idö előtti tehetetlenségről, magtalanságról
és azoknak gyógyításáról

dr. MERT LIMA és SÁMUELTŐL.
A tizedik kiadás után

átdolgozta és saját megjegyzéseivel bővítette

dr. SIKLÓSY KÁROLY.
(13 ábrával.)

(TV és 113 lap, kis 8-rét). Leragasztott borítékban I ft. 40 kr. Postán küldve 1 ft. 60 kr.

A vizenou m
Utasitás a leggyakrabban előforduló betegségeknek

gyógyítására. 1652 (3 _12)
A szenvedők használatára

irta

dr. SIKLÓSY KÁROLT,
a budai vizgyógy-intézet tulajdonosa.

(390 lap, 8-rét), fűzve 2 ft.

Pest, egyetem-uteza 4. szám. H e c k e n a s t G. könyTkiadó-hmitala.

MAGYAR KÉZI ATLASZ,
mely

26 nagy földképen egész földünk
egyes részeit ábrázolja az államok jelen területi viszonyai szerint

A földképek következők:
1. A főid Ut féltekéje.
2. Európa.
8. Spanyolország és Portugallia.
4. Francziaország.
5. Svajczország (Helvéczia).
6. Nagybritannia.
7. Svéd- és Norrégország.
8. Belgium és Hollandia.
9. Lombard-Velencze.

10. Olaszország.
11. Német szövetség (Közép-Európa).
12. Bajorország és Würtemberg.
18. Poroszország.

14. Ausztriai birodalom.
15. Ausztriai főherczegség.
16. Tirolis és Stájerország.
17. Cseh-és Morvaország. ' ;
18. Magyarország, Erdély, Galieíia.
19. és 20. Ax europai és ázsiai Orosi biro-

dalom és Lengyelország.
21. Török- és Görögország.
22. Ázsia.
23. Afrika.
24. Északamerika. 1654 (3-6)
25. Délamerika.
26. Ausztrália.

Hunfalvy János m S / £ % Heckenast Gusztáv.
A huszonhat földképből álló teljes kézi atlasznak ára 12 forint;

WtT" egyes földképek 50 krjával egyenkint is adatnak.
E munka valóságos mindennapi szük-

séggé vált, miután hazai múintézeteink éhez
hasonlót még mindekkorig nem mutattak
fel. Mind a hirlapolvasó közönség, mely a
különféle földrészeken és államokban elő-
forduló események olvasásánál ily földkép-
tárt épen nem nélkülözhet, mind az iskolai
ifjuság, melynek az a földrajz tanulmányo-
zásánál elkerülhetetlen, kénytelen volt eddig
vagy az ily nagyobb alaku, de idegen
nyelvü, vagy pedig ennél sokkal kisebb
mérvű földképekkel megelégedni. E könyv-
kiadó - hivatal tehát a magyar közönség iránti
ehnulaszthatatlan kötelességének ismerte a
legjobb ismert erőkmegszenésével e „Kézi

ven kiadni. A mú pontosságáról kezeskedik
ismert tudósunk Hunfalvy János neve,
mint a ki a kivitel feletti felügyeletet ma-
gára vállalta. — Tisztelettel figyelmeztet-
jük tehát miad a minden rendbeli iskolák
t. ez. tanárait, mind pedig és különösen a
kaszinókat, olvasó-köröket, egyleteket, 8
átalában mindazokai, a kik hirlapolvasással
foglalkozva,bizonyosan számtalanszor érez-
ték már egy ily teljes és pontos földképtár
hiányát.

E gyüjteményt bátran odaállíthatjuk a
külföld legjelesebb múintézeteiből kikerült
földképek mellé, s épen azért nemcsak mint
hazait, hanem mint olyat, a mely mind

atlaszf'-t, tekintetbe véve az államok jelenj csínra, mind pontosságra nézve bármelyik-
kerületi viszonyait, a lehető legtökéletesebb!kel is kiállja a versenyt, bátran ajánlhatjuk
rajz szerint, színezve kiállítva, magyar nyel-1 a magyar köiönség figyelmébe.

Kőnek Sándor. Az ausztriai birodalom, jelesen a magyar korona orszá-
gainak statistikal kézikönyve. (670 lap, nagy 8-rét) 5 ft.

Fuchs, Friedrich. Die Central-Karpathen mit den nachsten Voralpen.
Handbuch für Gebirgsreisende. Nebst einer Karte. (280 S 8 ) Geh. 2 fl. 50 kr.

Hornyánszky, Viktor. Geschichte des österreichischen Kaiserstaates.
Dritte Auflage in einem Bande. Mit einem Titelbild von Josef Axmann, sSmmt-
liche Regenten des österreichischen Kaiserhauses darstellend. 3 chronol. Tabellen
und 4 Stammtafeln ia Fől. (295, 336 S. gr. 8.) Geh.) 2 fl.

minden a kiadó-hivatalnál legalább 2 ft. értékig történt meg-
rendelés bérmentve szállittatik.

Heckenast Gusztáv kiadásában Pesten (egyetem-uteza 4. sz. a.) megje-
lentek s minden hazai könyvkereskedésben (Pesten Pfeifer Nándor és
Budán Nágel Bernát urak könyvkereskedéseiben) kaphatók a következő

hadtudományi művek:

Kiss Károly (kapitány s a magy. tud. akad. tagja) Hadi mű-
siótar magyar-németül és német-magyarul. 8-rét (128 lap), füzve 80 kr.

Asbóth Lajos emlékiratai az 1848 és 1849-iki magyarországi
hadjáratból. Második kiadás. Két kötet (288; 159 lap, 8-rét), fúzre 3 ft.

Lajos. A hadvezér és a hadtudomány alapelvei az újabb-
kori hadjáratok történetével felvilágosítva. Két kötet. Nagy 8-rét (670 lap),
füzve öft.

E mü megjelenését a napi sajtó közhangulag örömmel ég elismeréssel üdvö-
zölte nemcsak mert oly téren mozog tartalmával, mely nálunk ez ideig gyéren volt mű-
velve, de főkép azon kitünő szakavatottság és kimeritő alaposság miatt is, mely tartal-
mának minden sorából, mint fénysugár az olvasónak izemébe csillog, s mely e müvet az
e nemü legjelesebb külföldi munkák sorába emeli.

Schiller Frigyes. A harminczéves háboru története. Ford.
Torkos Istyán. Füzve 2 ft., diszkötésben 3 ft.

Midőn a nagy német iró e müvét a magyar olvasóközönség kezeibe nyújtom,
már csak azért is kedves szolgálatot vélek tenni, hogy az olvasónak, a ki őt költői mü-
veiről már ismeri, alkalmat szolgáltatok arra, hogy vele e téren is megismerkedjék.

I . N a p o l e o n c s á s z á r é l e t e . A leghitelesb kútfők után. Harma-
dik kiadás. 8-rét (504 lap). Ára füzve2 ft., díszesen kbtve, aranyvágással 3 ft.

A legujabbkor legnagyobb s az egé«z világtörténet egyik legnagyobb férfiá-
nak, Első Napoleon császár életének, leghitcletebb kútfők utáni leirását veszi itt a t.
oWasóközönség. A mü már a harmadik kiadást érte meg, mely körülmény megczáfolhat-
lanul bizonyít tartalmának részrehajlatlansága, alapossága, kimeritő bősége, 3 egyátalá-
ban jelessége mellett. A mű tárgyánál fogva oly nagyérdekü, a miről fölösleges ajánló
szót tenni, s csak az előadás hitelességéről s mindent tárgyaló bő kiterjedtségéről tart-
juk megjegyzendőnek, hogy az valamint a külföldön, ugy hazánkban, illetékes helyeken
ögyaránt kitünőnek s kifogástalannak lett elismerve. 1698 (4—12)

Tizenharmadik évfolyam.29-ik szám.

Pest, julius 22-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. - Csnpun 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 im, vagy annak helye egyszeri iktatásnál 10 krba •
hiromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. - Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonaban : Haa8„,8tei„ és Voeh'r _ M F^nkfurthan'
Jaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppclik Alajos. — Bélyek-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr. ' 1 " - ' r " " » I U " o a " -

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gnsztár. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1866 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Nincs nehezebb, de nincs igazabb kere-
set, mint a föld mivelése. Nincs nehezebb,
de nincs hasznosabb munka egész nemzet
jóllétére nézve, mint az aratás. Egész nemzet
jóllétét biztositja a jó termés, és minden
viszonyt megzavar a termés-hiány. . . . De
itt sincs tiszta öröm, mint nincs vigasz nél-
küli csapás.

Ime itt a régen várt aratás az ő kétes,
kétélű arczával! Nálunk a termés jó —
mondják ez idén Gömör, Szepes és Sáros
megyékben. Nálunk a termés csak %, 1/10,x/lü része a szokottnak, — mondják a Tisza-

vidékiek. Néhol a fagy, nehol a száraz-
ság megtizedelte,
megfelezte egyik ~W -^S" -=-r-—--^=r-y--_.
s másik vetést;
néhol mindeniket ^
. . . . és — még- " =""-
is mennyi viga-
szunk van e vesz-

teségek köze-
pette ?!

Fagynál és szá-
razságnál rosz-
szabb az ellenség.
A fagy és száraz-
ság csak a szép
reményt, az or-
szág termésének
csak egy részét
veszi el. Jön s
megy> jobb idő-
ket hagyva nyo-
mában. . . . Nem
igy az ellenség!
Ez a kész termést
veszi el. Ez min-
dent elvesz — el-
veszi országszer-
te, szegénytől és
gazdagtól egy-

aránt terméseit,
készleteit, pénzét,
eszközeit, mar-
háit, lovait, — vagy a tűznek áldozza, mit
el nem vihet.

Hazánk, bármily csapásokat szenvedett
helyenkint, mégis hoz annyi termést, meny-
e i b ő l mindnyájan megélhetünk — kivált ha j
tehetösbjeink gondoskodnak a szegény nép •
keresetéről: köz nagy [munkákat adnak a '
szárazság által sujtott vidékeknek. Hiszen '

A r a t á s .
az 1863-diki inségi alapból még m. e. 4 mil-
lió ft. van. A Tisza vidékének öntözési csa-
tornázásához mindenféle térkép s előmun-
kálat kész, s ha pénz nem volna, nincs
könnyebb, mint a sok száz millióhoz még
5—6 milliót csinálni, mely tán még a jövő
évben meghozza nem kamatját, hanem tőké-
jét, mert ha a Tiszát mint egy jótékony
Nilust kedvünk szerint kiereszthetjük oda,
hova kell, 100—200 millió értékü termést
fog adni még száraz időben is. Bár minde-
nik 5—6 millió igy megteremhetné az ő
tökéjét! . . .

Hazánk, Istennek hála! még megvan;

Pihenö aratók. - (Lüders rajza.)

ezer balsors közt is jobban van, mint azen
tartományok, hol a kalászos mezőkön most
lovas ezredek vágtatnak végig, hol a rétek
s mezők táborrá alakittatnak.

Szomorúnak mondjátok nemde még a
tücsök trécselését is? Nun láttok gólyát —
nem halljátok a bölömbika Lugasát, a ka-
csák csörgését — a kibiczek sikoltását . . . .

i A munkás gyermek veszély nélkül keresi fel
a nádasok mélyét, hol rendesen csónakon is
félve járt, s legfeljebb ennek nádsípja metszi
át a csendes esti léget, midőn a nap tányérja
óriási veres karikává növekedvén, a fáradt
kaszás már vacsoránál találja családja többi
tagjait: fiát, ki magas ülőhelyet készitett,
hogy a kicsinynek, ki nagyanyja mögé hu-
zódott, néha ő is nyujthasson egy falatot —
s menyét, ki férjéhez (a másik testvérhez)
fordulva mintegy azt mondja: „na itt az
öreg, hadd vacsoráljon é.s pihenjen, mi pe-
dig folytassuk a holdvilágnál, mely már
szépen ragyog."

Szomorúnak
--*?*=-- vélitek a kebel-

renditő csendes-
séget, mely imád-
kozásra tanitja a
fővárosit, ki ilyet
„soha nem hal-
lott !" Ámde
képzeljétek csak,
hogy megy ez:

Olasz-, Cseh-,
Morva- s több
más országok-

ban?! Képzeljé-
tek csak az irtó-
zatos dulást, csa-
tazajt, mit ezer
ágyu, fél millió
ember véres küz-
delme véghez-

visz, hol a halot-
tak száma csak
egy részröl is
majdnem száz-
ezer?! Képzeljé-
tek ezt és adja-
tok hálát az Úr-
nak , hogy ily
néma csendben
lehettek A
föld, a hazai föld

tgyik része, meghozta az áldást, mit meg-
tagadott most a másik rész. De jövőre I e h e t»
ti lesztek a szerencsésebbek. 'És van még
egy »agyobb áldás, mint a hon minden
földjének összes évi termése: az alkotmá-
nyos szabadság. . . . Ezt, ha még el nem
hozta — de hihető, mielőtt bevégzödnék
el fogja hozni az idei aratás. — y


