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A szülök tisztelt közönségéhez.
Magán finöveldémre voratkozólag, a töbhfelöl hozzám ér-

kezett szülei tudakozódásokra, szerencsém van nyilvánosan és
egyetemesen felelni következőleg.

Felveszek intézetembe az elemi gytnnasinmi növendé-
keken kiTül olyanokat is, kik gnzdaszati akadémiám, vagy
az Ipar valamely oly ágára készülnek, melyre nem mulhatUn
szükség, hogy a gymnasium vagy a reáltanoda rendszerében
elóirt minden egyes tudományt végezzenek; hanem csak a jó'vő-
jökre szorosan tjrtozó szakokban s rövidebb idö alatt kívánnak
kiképeztetni. Ezeket szaktanulókuak nevezem.

Beléphet minden növendék, ki élte 6-ik évtt már betöl-
tötte s 15 évesnél még nem idősebb.

A fanévet október elejétől kezdve július utolsó hetéig
számítom.

ily tanévre kérek :
a 6, 7 és 8 éves növendékéit 460
a 9, 10 és 11 évesért 500
a 12, 13 és 14 évéért 5 = 0
az idősbeit, bármely korban 600

forintot osztrák értékben.
Mely összeg két egyenlő részletben, október és márezius

elsőbb napjain, elólegesen fizettetik lo Pesten.
Két testvérért 50, háromért 100, s négyért 150 forinttal

kérek kevesebbet, mint összesen fizetnének, ha testvérek nem
volnának.

Adok pedig az igy kívánt tanévi dijért:
a) Egészséges szállást, melynek fekvése és levegője fővá-

rosunkban csaknem páratlan.
b) Testi táplálékul : reggel kávét vsigy tejet zsemlével, az

egyéniség és évszak szerint; délelőtti 11 órakor és ozsonára
kenyeret; ebédre 4, vacsorára pedig 2 tál ételt.

c) Mosást, ífifest, világítást, szolgalatot, a posztó es
fehérrnhak aprólékos kija\ila-at.

d) Oktatást minden illető iskolai tudományban; to-
vábbá, a növendék előképessége s> érint, a rajzban és élé ide-
gen nyelvekben, tanez. tiszás, s az elemi növendékeknek a
szépírás és házi tcstfcyakorlaiban is; a német és l'ranczia
nyelvben pedig há.-.i társ !gás utján i« gyakoroltatást .

e) Gondos és szíves szülei ápolást nőm részéről s tőlem.
Külön lizi-tés csupán a zene, kézikönyvek, Írószer' k,

3 betegség esetére: a? orvos, gyógyszertár és ápolónő;
ve'irrc, a ritkán s csak jutalmul élvezendő szinházi és más ha-
sonló mulatságokért kívántatik.

Államérvényes bizonyítványt nyernek kathoikus nö-
vendékeim is a nálam tanult tanulmányokból. Mert saját hit-
feleik nyilvános iskolájában tesznek le vizsgát, felelőségem mel-
lett, akár az egyes tanévek végén, akár midőn az intézetből
kilépnek. A vizsgának felsőbb helyen meghatáro; ott költségeit
a tisztelt szülék viselik.

A növendékekre felftgyelést osztják velem, az azokkal
együtt lakó segédnevelök, kiknek száma minden 8 —10 növendék
után egygyel szapoiittatik. — Az iniézetből magokban soha
nem, hanem csak felügyelet alatt, mennek ki a növendékek.
Járkálni mennek pedig, egészség tekintetéből, mindennap,
téli félévben déli 12—1 óra közt; a nyáriban pedig a délutáni
oktatás bevégeztével.

Hasonló okból s illetőleg természetrajzi kirándulás vé-
gett, a budai hegyek közt töltünk június és július hónapokban
minden szombat napot, a mennyiben ezt az idők és körülmények
engedik.

Az oktatási nyelv magyar.
A legnépesebb osztályban 15 — 20 növendék van reedesen.
Elfogadok oly növendékeket is, kik nem laknak az intszet-

ben, hanem csak tanulás végett járnak be.
A bejáró növendékek fizetnek a rendes isi ólai tanulmá-

nyokért, elölegesen, egy hónaprp, tehát 80—100 órai tanításért
a) Az 1-ső és 2-ik elemi osztályban . . . 8 frtot,
b) A 8-ik és 4-ik elemiben 12 irtot,
c) Minden magasabb osztálybeliek és szak-

tanulók 16 frtot.
A tánez-, úszás-, rajz- és francz !a nyelvben oktatást a

bejárók külön fizetik.
Ha a bejáró növendék körülményei kívánnák, hogy reggel-

től estig az intézetben maradjon: a:? ily félko^zíos növendék
részéről kérek, a déli étkezés és egész napi felügyeié:é.-t, egy
hóra 8 frtot osztr. ért.

Reszletesb értesítésemmel, kívánatra, bárkinek kész szív-
vel szolgálok.

A belépendő növendék bejelentését minden nap tisztelettel
fogadoni. A rendszeres beirás pedig történik f. évi szeptember
28-ik napjától kezdve október 7 ik napjáig czukoi-utczában
6-ik szám alatti faját házamban. Mely alkalommal minden nö-
vendék fizet, az intézet közös könyvtára gyarapítására, 2 forint
beirá»i dijt.

Kelt Pisten, 1866. augusztus 12-ik napján.

,1762 ( 3 - 4 ) Szönyi Fái m. k.

Árverési hirdetmény.
Kunhegyes város közbirtokossága által

ezennel közhírré tétetik, miszerint a birto-
k-sság tulajdonához tartozó Pákapusztai
429 hold és '"/ísoo Q ölet tevő birtokrész-
f. é. szept. 20-án Félegyháza város köz-
házánál tartandó nyilvános árverés utján a
mostani bérlő költségére és veszélyére f. év
októb. r 1-evel kezdődő három egymásután
következő évre vagyis az 1869-ik év szept.
30 ig a városi főbírói hivatalnál s Félegy-
báza város közházánál a hivatalos órákban
bármikor megtekinthető árverési feltételek
mellett a legtöbbet ígérőnek haszonbérbe
fog adatni, mely árverésre a haszonbérleni
kívánók magukat 300 ft. bánatpénzzel el-
látva ezennel meghivatnak.

Kelt Kunhegyes, 1866. szept. 3-án tartott
ülésből. Kiadta

Kulifay Károly,
1779 ( 1 - 3 ) főjegyző.

Titkos 1773(2-12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
bnonyult méd szerit,t, sokszor a nél-
kül, hogy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gátolfatnék, gyöke-
resen, biztosan és gyorsan gyógyít

Med. dr. Helfer Vilmos
P t s t , király-uteza 27. sz. Medetz-
házban, 1-ső emekt, délelőtt 7- 9 ig,

délután 1—4 óráig.
fpP" Díjazott levelekre azonnal

válaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek is megküldetnek.

A legnagyobb vászonniba-raktárban
váczi-uícza,

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

nemű fehérnemüek férfiak, hölgyek és gyermekek számára,
úgymint:

SO0OO darabnál több férii-ingek rumburgi vagy hollandi vászonból darabja 2 ft
75 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 60 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8 ft
10 ft, 12 ft.

10O0O darabnál több színes férfi-ingek 1000 különböző mintában, régibb mintája 1 ft.
80 kr, 2 ft, legújabb minták és legdivatosabban varrva 2 ft 50 kr, 3 ft.

Fehér pamut madapolan férfi-ingek 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr , 4 ft.
Férfi-gatyak vászonból, magyar vagy félmagyar mintára 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 25 kr,

2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr.
Kői Ingek rnmburgl vászonból, simák 2 ft 25 kr, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 5 ft.
Nöi ingek rumburgi és hollandi vászonból himezve 4 ft, 5 ft, 6 ft 7 ft, 7 ft 50 kr,

8 ft, 9 ft, 10 ft, sveiezi és franczia mellmustrával 4 ft, 4 ft 60 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr,
6 ft, 7 ft.

Fia-ingek vászonból 4 éves 1 ft 80 kr, 2 ft 10 kr, 6 éves 1 ft 85 kr, 2 ft 40 kr, 8 éves
2 ft 2 ft 45 kr, 10 éves 2 ft 10 kr, 2 ft 65 kr, 12 éves 2 ft 40 kr, 2 ft &0 kr, 8 ft
50 kr, 14 éves 2 ft. 65 kr, 3 ft 15 kr, 4 ft 20 kr, 16 éves 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr.

Színes fiu ingek 4 éves 1 ft. 10 kr., 1 ft 25 kr, 6 éves 1 ft 25 kr., 1 ff iOkr, 8 éves lft.
35 kr., 1 ft 55 kr, 10 éves 1 ft. 60 kr., 1 ft 75 kr. 12 éves 1 ít. 65 kr., 2 ft 10 kr.,
14 éves 1 ft. 75 kr., 2 ft 10 kr, 16 éx es 1 ft. 75 kr , 2 ft 20 kr.

Mindennemű téli alsó mellények, nadrágok, harisnyak és egyéb téli czikkek
férfiak és hölgyek srámára nagy választásban.

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

Színes alsó szoknyák legfinomabbak, darabja 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 7 ft 50 kr.
És sok egyéb kész fehérnemű czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmen-

tesen elküldetik.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rumburgi, hol landi, ir landi, kreasz-és

börvásznakban a legolcsóbb gyári árakon.
Váftfconzsebkendók tuczatja 8 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft,
7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft, 10 ft, egész 20 ftig.

Törülközők tuczatja 5 ft 60 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8-16 ftig.
Színes agyi kanavász vége 9 ft, 10 ft, 11 ft, 12 ft, 13—16 ftig.

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

24 személjre. Legjobb minőségű kötő-ezérna csomója 1 ft 20 kr, és 1 ft 60 kr.
Menyasszonyi készletek bevásárlásánál ajánljuk dúsan felszerelt készfehérnemü vá-

szon es asztalnemüekbeni naey raktárunkat, melyek minden áron már összeállitva
vannak, vagy kivánság szerint összeállítunk.

Mindennemű megrendelések mustra szerint: gyorsan és legjobban elkészíttetnek.
Nagy válasxtás ágyteritök, piqne és trfeot-paplanokból,kávés-kendókböl és

minden e nembe vágó czikkekból.
Raktárunkban vett czikkeknél nagy előnyül szolgál az, hogy minden megvett, az

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

Szállítások minden irányban, az ár előleges beküldése mellett vagy utánvétellel
gyorsan és legjobban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemű megrendelések mustra sze-
r^legbamarább elkészíttetnek. K

Polenia-gyertyáfe
és föl nem lobbanó petróleum.

Van szerencsénk a t. ez. közönségnek tudtára adni, hogy az

újpesti le. sf ahad* gyertya- és olaj-gyár
kizárólagos főraktára

ezentúl nálunk fog létezni, melyre nézve az üzleti urakat és a cagy-
érdmű közönséget figyelmeztetjük, hogy a szükséges czikkek bevásár-
lásánál egyenesen hozzánk fordulni szíveskedjenek.

Tisztelettel

Ü
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gyufa-gyár, király-utcza 3. sz.

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

hadtudományi művek:

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

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

Asbóth Lajos. A hadvezér és a hadtudomány alapelvei az ujabb-
kori hadjáratok történetével felvilágosítva. Két kötet. Nagy 8-rét (670 lap),
fűzve 5 ft.

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

Tizenharmadik évfolyam.

Schiller Frigyes. A harminezéves habom történtté. Ford.
Torkos István. Fűzve 2 ft., diszkötésben 8 ft.

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

I. N a p ó l e o n c s á s z á r é lete. A leghiteksb kutfök után. Harma-
dik kiadás. 8-rét'(504 lap). Ára fűzve2ft., diszesen kötve, aranyvágással 3 ft.

A legujabbkor legnagyobb s az egész világtörténet «gyik legnagyobb férfiá-
nak, Első Napóleon császár életének, leghitelesebb kutfok utáni leírását veszi itt a I.
olvasóközönség. A mű már a harmadik kiadást, érte meg, mely körülmény megczáfolhat-
lanul bizonyít tartalmának részrehajlatlansága, alapcssága, kiiteritő bősége, s egyátalá-
ban jelessége mellűt. A mü tárgyánál fogva oly nagyérdekü, a miről fölösleges ajánló
szót tenni, s cs;:k az előadás hitelességéről s mindent tárgyaló bő kiterjedtségéről tart-
juk megjegyzendőnek, hogy az valamint a külföldön, ugy hazánkban, illetékes helyeken
egyaránt kitűnőnek s kifogástalannak lett elismerve. 1698 (10 - 12)

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

Pest, szeptember 16-án 1866.

Előfizetési föltételek 1866-dik évre: a Vanarnapi Újság és Politikai Újdonságok vgydU : Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi IJHaif: Egész évre S ft. Fél évre 8 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jság és Politikai Ijdonságokiit illetőleg, 1866. január 1-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krb»;
fcifommori vagy tőbbgíöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Hamburg és Altosában: Haasenstein és Vogler. M. Frankfurtban:
Jatger k6nyvk«raskedé3«; Bemben : Oppflik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 njkr.

C z u c z o r G e r g e l y .
(1800-1866.) '

A bibliai csapások legsulyosabbja ütötte
fel sötét uralmát közöttünk, a fájdalmasan
csapkod kíméletlen ostorával. Egy csapása
Czuczort érte, de az csak nekünk fáj, ő nem
érzi többé.

S valóban fáj is nekünk. Oly oszlop dőlt
ki benne, a mely rendületlenül állt a leg-
erősebb zivatarok közepett, oly munkás halt
ki benne, a ki egész életén át fáradatlanul
munkálkodott, hiven betöltötte helyét, s
első sorban állott azok közt, a kik a magyar
nemzetiség hanyatlaisi kezdő lobogóját fel-
emelték s mai napig fenntar-
tották.

Közönséges sorsú szüléktől
származott; maga igy szól apja
hamvaihoz: „Nemes czimer szo-
bád falán s fiókodban nem állt
nemeslevél, — téged egy job-
bágytelek táplála családoddal."
— De nem lehetett szelleme is
közönséges azon apának, kitől
alább ezt mondja: „Istenemre,
irva volt szivedre a nemesség
jelleme; jutalmadul közbizalom
s becsület, tisztelet foga körül."
— Gyermekkorában katonának
szánták, mert messzejáró vágya-
kat és lángoló tüzet fedeztek fel
szivében; de szerencsére még
idejében felismerték, hogy a tu-
domány vágya az, és a költészet
égi tüze.

Szellemének e kora nyilat-
kozása vitte Czuczort az isko-
lába, s onnan, benezés rendű
tanárainak példájára és lelkesi-
tésére a zárdába, hová 17 éves
korában belépett. Még akkor
menedékhelyre volt a magyar
írónak az élet gondjai és há-
nyattatásai ellen szüksége, s hol
találhatott volna azt inkább,
mint az elmélkedésre oly alkal-
mas zárdában, a szellemi mun-
kákra rendelt egyházi rendnél, a felvilágo-
sult benezések között? E refugiumban sza-
bad röptére bocsátá Czuczor költői szelle-
mét, s nem sokára mint kitűnő költőnek lön
neve ismertté a hazában és a hazán kivül.

A magyar nemzetnél és a bécsi titkos
rendőri hivatalnál!

A magyar nemzet tisztelte benne a ke-
netteljes papot, és szerette a korát túlszár-
nyaló költőt, tanítványai ovatiókban fejez-
ték iránta ki ragaszkodásukat, irótársai
elismeréssel seregeltek körülötte, a tudósok
lelkesedéssel fogadták ülésökben, paptársai
buzdították, főnökei védelmezték, — de más
oldalról eltiltották tanári hivatalától, s bi-
lincset verettek költői szellemére.

Mintha volna e földön oly bilincs, me-
lyet a költői szellem megtűrne magán! —
Czuczor a censurát kikerülendő, azonnal ál-

C Z U C Z O R G E R G E L Y .

nevek alatt irt, s csak tüzlelkéröl s addig
ismeretlen bájos nyelvéről ismertek rá az
Andódi, Szilágy, Ete, Dobokay nevek alatt.
Álnevei megmentették a némaságtól, de nem
az üldöztetéstől, mely hat éven át folyvást
keserité életét. Aligha nem nagy része volt
e sok szenvedésnek azon elhatározásában,

hogy 1844-ben letette a lantot, s egy monu-
mentális mü, a magyar nyelv kimeritö szó-
tárának szerkesztését elvállalta. Roppant
volt e föladat, s nem találhattak volna rá
nála érdemesbet, buzgóbbat, értelmesebbet.

Azontúl e munkának élt. Csak 1848-ban
lobbant fel keblében még egyszer a költé-
szet lángja. Megírta „Riadő"-ját, s uj üldöz-
tetéseknek, évekig tartó szenvedéseknek nyi-
tott vele ajtót. A börtönlég megtörte testi
erejét, de lelke ép, erős maradott, s ámbár
nevét ritkán emlegették, mindenki tudta,

hogy Czuczor egyike az akadé-
mia legmunkásabb tagjainak,
hogy szerény elvonultságában
zajtalanul, de kitartó türelem-
mel és buzgó ügyszeretettel
gyűjti a magyar nyelv szókin-
cseit s szerkeszti össze azt a nagy
munkát, mely immár alapvona-
laiban készen, méltó emlékosz-
lopát képezi e küzdelemmel és
diadallal teljes életnek.

A szótár készítésétől nem
keresett Czuczor magának más
pihenést, más foglalkozást, mint
a nemzeti színház és az Orczy-

? kert mindennapos látogatásá-
ban. E nyáron a szokásos szün-
idő félbeszakította az előadáso-
kat, az Orczy-kertet kórhelylyé
alakították, s a rendes látoga-
tón bizonyos levertség volt ész-
revehető. A szótár végéhez kö-
zeledett, s irója hanyatlott. Kész
zsákmányt talált benne a keleti
vész, s a gyöngéd érzelmű pap,
ki 35 év előtt önfeláldozó buz-
galommal vigasztalta hasonló
járvány alkalmával a betegeket,
a kitűnő tudós, ki huszonkét
évig folyvást csak egy, de nagy-
szerű, korszakos munkának élt,
szept. 9-én áldozatául esett.

Keze alatt immár megszűnt
a szótár anyag lenni, és szellemi szövétnekké
lett a müveit magyar nemzet kezében. —
írója betöltötte hivatását, s vájjon nem a
gondviselés ujjmutatása-e az, hogy teste is
épen akkor vetkezze le anyagát és váljék
szelleme évszázadokra kivilágító szövet-
nekké a Mindenható kezében ? /

\
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Czuczor huszonkét évet töltött a lyránál
is, és valamint a tudományban szótárával,
ugy alkotott korszakot a költészetben is né-
pies költeményeivel. Bátran elmondhatni,
hogy a valódi „népies" vele kezdődik, mert
a mit előtte e nemben nyújtottak, az in-
kább csak sejtelme azon iránynak, mely
később Petőfiben és Aranyban oly szépen
kifejlett. Népdalain természetes báj ömlik
el, alakjuk zengzetes, nyelvezetök tiszta, s
hogy valódi népiességök annál jobban ki-
tűnjék, a nép előtt oly kedves románczi
lehelet vonul át rajtok.

Egyéb müvei többnyire eposziak. Irt me-
séket, néhány szatírát és szerelmi dalokat.
Mindenikben szembeötlő a könnyedség s a
nyelvnek teljes birása; és Czuczor ezekkel
is sokat tett a magyar költészetnek idegen
nyűgök alól kiszabadításában. Egy Hunyady-
ról irott nagy hőskölteménye félbenma-
radt, de erre tett tanulmányait értekezésben
tette le. Irt több értekezést is, többnyire
nyelvészetieket, s klasszikus magyar nyelvre
tett át néhány latin klasszikust. Nagy nép-
szerűségnek örvendettek „Paprikás versei"
a mezei naptárban, a ,,Falusi kis leány Pes-
ten" pedig naiv lyránk eddig fölül nem
múlt gyöngye.*)

Az életben szelid, jó szivü, őszinte és
kedélyes volt. Nemes szivét szépen jellemzi
az a tény, hogy Budavár bevételekor börtö-
néből kiszabadulván, első gondja az volt,
hogy a vele egy épületben tartózkodott csá-
szári katonák életét a győztes honvédek dü-
hétől megmentse. Ha volt is fiatalabb korá-
ban irigye, de haragosa nem. Meghatólag
tudta a papot az emberrel egyesíteni, s meg-
győzőleg a tudóst a pappal. Felvilágosult
volt, s igy jól illenek rá benczés társainak e
szavai, melylyel gyászjelentésöket végzik:

„Az örök világosság fényeskedjék neki!"

Az ősi ház.
(Bori, augusztus 20-ári 1866.)

Apáimnak rozzant hajléka,
; Döiedező falak!

Adjatok az utódnak szállást,
Míg az éj elhalad.

Marasztaltak gyöngéden másutt,
Szivből szállott a szó;
S nem maradtam, jöttem hozzátok,
Lelkem idevaló.

B rósz tető alatt születtek,
A kiktől én vagyok:
Minek födjön engemet jobb be,
Kisebbet, mint azok?

E bús helven rsjtőzködének
Az erkölcs s becsület:
Mért keressem idegenek közt
Szent örökségemet?

Itt törött meg és hűlt ki sok sziv
Szó nélkül, csöndesen:
Mért sírjak a holtakért ott, hol
Árnyuk meg nem jelen ?

A hold bágyadt, rezgő világa
Elönti a szobát,
Kisértetes lényeket látok
A kis aklakon át.

Drága árnyak, ha ti volnátok!
Ha sötét siroíok
Csupán azért hagytátok el most,
Hogy engem iássatok:

Oh jőjetek! Győződjetek meg,
Hogy a tiszta nevet,
Mit tőletek örökül kaptam,
Nem érte sáv, szemet,

Hogy tanultam tűrni, szenvedni,
Tudok lemondani,
Élet s halál nem ejt zavarba,
Ha kell választani.

*) Czuczor G. bővebb életrajzát mára V.U. 1861. évi
20-ik számában közöltük.
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OJaadom jónévért, hirért
A földi javakat,
És a sírnak békéje sem kell
Bűn s gyalázat alatt!

Oh jőjetek és áldjátok meg
A fiút e helyen,
Hogy hozzátok jóban és roszban
Méltó utód legyen.

Jőjetek és építsétek fel
E bús házat megint,
Hogy az ősi erények képe
Keljen föl rendre mind.

Hogy a vándor, a midőn itt jár,
Álljon meg keveset,
É J mondhassa: látott szokatlant,
S emlékezeteset.

Senki sem jő. E! van hagyatva
Végkép az ősi ház,
Körülötte magány, sötétség
És síri csend tanyáz. '

Oh de nekem szent lesz minden kő,
Mely itt sötéten ül,
És megtanult kitartó lenni
Régi népeitül!
Mig a romlás gyászos porában
Csak egyre akadok :
Apáimnak erős lelkére
Emlékezni fogok. Dalmady Győző.

A chálonsi állandó tábor.
A hirlapolvasó közönség, napjaink egyik

legnevezetesebb egyéniségéről, III. Napóleon csá-
szárról bizonyára gyakrabban olvasá ezen tudó-
sítást:

—• A császár a chálonsi (salón-i) táborba ment.
Ezen tábor neve legújabban ismét felmerült

politikai lapjaink hirei között, még pedig azon
megjegyzéssel: hogy „az osztrák kormány is elha-
tározta, Bruck mellett egy állandó tábort alapí-
tani, a chálonsi állandó tábor mintájára."

Nem lesz korszerűtlen ezen tárgyról néhány
szóval megemlékezni.

Az állandó tábor olyan katonai tanyasias a
szabad ég alatt, melyet egy bizonyos számú had-
sereg mindig elfoglalva tart. Ha az egyiknek tá-
borozási ideje letelt: az visszavonul a városi lak-
tanyákba, helyét pedig ugyanoly nagy számú
másik csapat foglalja el.

Nem szabad azt hinnünk, hogy ezen állandó
táborozás csupán valami katonásdi játék volna,
söt inkább azt keli állítanunk, hogy különböző
szempontokból igen nagy horderejű a hadászatban
— és számos oly haszna van, minőt az ujryneve-
zett maueuverek, vagy is nagyobb mérvű hadgya-
korlatok távolról sem képesek felmutatni. Ezen
állandó táborozásban a katonaság hozzá szokik a
sátrakban való élethez, hozzá szokik sok nélkü-
lözéshez, miket aztán háború idején annál köny-
nyebben képes elviselni; maga a táborozás szá-
mos olyan teendőre figyelmezteti az egész hadi-
kart, minő tapasztalatokat a laktanyai élet soha
sem nyújthat, — s végre, a mi egyik legfőbb
eredmény: a folytonos szabadlevegőélvezet oly
virágzó egészségben tartja fenn a legénységet,
milyet a zsúfolásig megtöltött laktanyákon hiá
ban keresnénk. Mind e hasznok mellett ott van
még végül az is: hogy míg valamely hadtest az
állandó tábort tartja megszállva, addig városi lak-
tanyáit, kórházait, mint majdnem egészen ürese-
ket, a lovasságnál pedig az istállókat is, folyto-
nosan lehet szellőztetni, javítani, tisztitani, s ez-
által egész évekre egészségesebbekké tenni.

A táborozások története kimutathatná, hogy
ezen állandó táborok használata szokásban volt a
görögöknél és a rómaiaknál is. Jelen századunk-
ban, a hadviselés nagy mestere, I. Napóleon csá-
szár állittatá az első állandó tábort Boulogne vi-
dékén 1803-ban. Ez 1811-ig állt, és 100,000
embert foglalt magában. Napóleont Oroszország
utánzá elsőben is, — hol Krasnoe-Selo-ban
1824-ben 35—40,000 ember számára állandó
tábor alapittatott, melynek terjedelme azonban
annyira szaporodik, hogy a nw!» évben már mint-
egy 9.í,000 embert vala képes magába fogadni.

III . Napóleon, nagybátyjának hív utánzója,
1854-ben basonlókép felállitá a boulognei tábort,
mintegy 30,000 ember számára, — de ezen évek-
ben az egészségi állapotokra nézve e vidék oly
kedvezőtlen vala, — a mellett a helyi akadályok

oly számosak: hogy a boulogaei tábort 1856-ban
ujolag megszüntetek.

Mindenki azt hitte, hogy a császár végkép
felhagyott az állandó táborok eszméjével. S mint
nála sokban — ugy a közönség ebben is csalat-
kozott.

Van a világhirü champagaei bortermő vidé-
ken két falucska, melyek neve Mourmelon le
grand, és Mourmelon le petit. (Nagy és Kis Mur-
melon.) E falucskák körül terjedezik az úgyne-
vezett: Champagnepouilleuse (terméketlenCham-
pagne) melynek földe Francziaország legsivárabb
vidékei köz4 tartozik. Itt a földtalaj oly termé-
ketlen krétaréteg, hogy ezen vidéken kopár me-
zőségen, Cáenevésző gyalog fenyőbokrokon s egy-
egy elkényszeredett jegenyefán "ki vül más növény-
zet alig található. — Itt-ott, a hol a termőréteg
valamicskével mégis vastagabb, ha a munkás
ember mégis vette migának azt a fáradságot,
hogy az ekét nekieresztette, — szomorodott sziv-
vel tapasztala, hogy jóféle termőföld helyett az eke
valóságos krétát fordít fel.

Az egész földnek értékét, a tulajdonosok
ugy szólván semmire sem becsülték.

Az 1850-es években, mindeneknek roppant
csodálkozására az a bámulatos esemény történt,
hogy egy pár vidéki ember jelent meg e szeren-
csétlen tájékon, a kik a lakosoktól e sivatag me-
zőket örök áron megvették. Örült, a ki megsza-
badulhatott a nyomorult földtől, s rnár előre saj-
nálta mindenki a szerencsétlen vállalkozókat, a
kikről azt hitték, hogy ezek bizonyára valami
szőllőket akarnak itt is megpróbálni, a mibe azon-
ban majd ők is csak ugy belebuknak, mint a hogy
belebuktak azok, a kik már őelőttük próbálták
ezt, s a kik azt hitték, hogy a két Mourmelon kö-
rül is olyan jó bor fog teremni, mint a Champagne
áldoítabb tájain.

Da a jószivü lakosoknak mily nagy volt cso-
dálkozásuk, sőt talán bánatuk is, midőn egyszer
csak hírül veszik, hogy azok a fildvásárló em-
berek nem a maguk számira szedték össze olcsó--
pinzen e roppant terjedelmű sivár mezőséget, ha-
nem megvették egyenesen Ill-dik Napóleon csá-
szár parancsolatából egy állandó tábor számára.

Hej, ha ők azt tudták volna, hogy itt az ál-
lampénztár fizet, majd kértek volna busás árakat!
De hiába, Napóleon császár okos ember, még a
tulajdon országában is.

A császár tehát, nehogy a birtokosok tulsá-
gos követelésekkel álljanak elő, titokban meg-
vásároltatta az alkalmas Coálonsi mezőt, melynél
czélszerübbet alig találhatott volna Franeziaor-
szágban. Maga a helynek választása is becsüle-
tére vált az okos fejedelemnek. Először is ezen
helynek táborrá való alakítása által ugy szólván
egy talpalatnyi termőföldet sem vont el népétől;
sőt inkább termővé tette még ezt is: mert a rop-
p'int tábor hulladékaiból már is oly gyönyörű ker-
tészetet teremt elő e sivár fold, hogy tiz évvel
ezelőtt senki el nem hitte volna, ha valaki ezt
jós >lá vdla. De bölcs volt e választás továbbá
a^ért is, mert egész Francziaországban alig lehe-
tett volna szárazabb talajt találni, mint e meszes
vidéket, hol a földalja valóságos rosta, melyen az
esővíz meg nem áll, hanem nyomtalanul elvész.

A tábor közepén a kis Cheneu (Senő) foly-
dogál, s ennek közelében oly felséges italu kutak
ásattak, melyek a jó ivóvízzel egyáltalában nem
bővelkedő Francziaor-üzágban valósággal ritkít-
ják párjukat. Ezen jó és elegendő bőségü viz, s a
trágyának egybegyülő nagy mennyisége oly al-
kalmas körülmények a kertészet és gazdászatra
nézve, hogy a többi között egy szorgalmas eze-
red,, azonkívül, hogy kerti munkája által, itt időzé-
séaek egész ideje alatt, magát zöldséggel töké-
letesen ellátta: még 1200 frankot is takarított
meg az ezred pénztára számára, az általa termesz-
tett s a szomszéd városokban eladott zöldségekből.

Az is egyik előnye — a sok között — a chá-
lonsi tábornak, hugy itt az ekeszarvától elhozott,
vagy kertészetétől elvont fiatal ember nem szokja
meg a henyélést, nem tanul Li a munkából, hanem
a hadgyakorlatok után felmaradt időben, nemcsak
hogy a földrnivelési munkában gyakorolja magát,
eőt inkább czélszerü útmutatások mellett, a kato-
nai regula alatt olyan ujitásokat tanul el, minőkre
odahaza érdesapám uram, a ki a szántásvetéet
öregapám uramtól tanulta, csakugyan sohasem
oktatta volna fiát!

Minden ezrednek, s minden szakasznak meg-
van a maga gazdasága, földekben ugy, mint álla-
tokban; még a császári pár is földbirtokos itt,
melynek a tábor közepén egészen falusias háza,
kertje, szántófölde és marhatenyósztése van.

Mikor a chálonsi táborhely felméretett, azon-

nal intézkedés tétetek, hogy a Páris-Chálons
Sírassburgi vasúttól egy szárnyvonal huzassék
a tábor közepéig. A vonal hossza két mérföld —
és nevezetes annyiban, hogy 70 nap alatt tetőtől
talpig elkészült, majdnem minden köitség nélkül
a katonák által. Nem tartották ott szégyennek a
hadfiak e becsületes munkát, sőt oly jó kedvvel
tették, hogy az egész, mintegy játszva egyezerre
csak megvolt. Némileg ezen munkának az lett
aztán jutalma, hogy a franczia katonaság itt is
— de általában egész Francziaországban, még
ha magánügyben utazik is, a vasúti tíijnak csak
egy harmadát fizeti, mert a császári kormány azt
vallja elvül: nem szép volna az államtól, elvenni
egyik kézzel azt, a mit a másikkal ád.

Igen messze vezetne, leírni — különösen ha-
dászati szempontból, e tábornak miüden zegzugát.

Elégedjünk meg a legfőbbekkel.
A katonaság hegyes csúcsban végződő^ kerek

Bátrakban lakik, — melyek az az előtti tojásdad
alakuaknál czélszerűbbeknek találtattak. K sátor-
nak szövete erős vászonponyva, mely egyaránt
véd nap és eső ellen. A sátor közepén jó erős
faczölöp van leverve, melyhez a sátor felülről,
csúcsánál meg van erősi.ve. A sátor czölöpje egy-
szersmind a legénység ruha aggatója. A sátrakon
az a legújabb javítás, hogy a sátorponyvát fel le-
het emelni, — mikor aztán egy enyhe légáramlás
az egész tábort kiszellőzteti. Egy ilyen sátor 12
emberre van számítva, azonban rendesen csak
6—9 legény lakik benne. A sátor feneke épen
ugy van elkészítve, mint a nyomtatásra alkalma-
zott szérű. — A legénység a földön hál. Minden
embernek van egy szalmazsákja, könnyed szalma-
derékalja, szalma vánkos, — és egy gyapjúszö-
vetből készült zsákja. E zsák ágy, lepedő és takaró
gyanánt szolgál, ugy hogy a lefekvő nem takaró-
zik ezzel, hanem kényelmesen belebujik. — Az
ágyak esti elhelyezésének is megvan a maga sza-
bálya. A katonák ugy feküsznek, hogy fejjel a
sátor fala felé vannak fordulva, lábaik pedig a
a központnál kevés távolságban egybejönnek.
Ezen módon, egyia a másik kényelmét nem hábo-
rítja. Téglából készült épületben csak a legfőbb
rangú tisztek laknak.

A lovasság emberei hasonlóképen sátrakban
időznek, de a lovak minden időviszontagságnak
kitéve, egészen szabadban vannak — és teljesen
egészségesek.

Jó távol a tábortól állanak a koródák, 8 még
pedig a véletlenség által, a lehető legszerencsé-
sebben elintézve, nevezetesea ugy, hogy minden
egyes betegápoló szoba egészen fótöra-álló ház,
melynek a másik házzal még csak fala sem közös.
Egy-egy betegre 25 köb métre van számitva. A
betegek bútorzata következő : egyszerű vaságy,
— mellette faláda, mely egyszersmind szék is; —
a kik pedig ülve ehetnek, ott az asztal és mellette
padok. Az ablakok kicsinyek, és oly magasan
alkalmazvák, hogy a legmagasabb férfi sem láthat
ki rajtuk. A szobák levegője mindiga legtisztább.

A betegek öltözete flanel-ing, — ha pedig
felkelnek, — setétbarna, vagy szürke gyapjú-
szövet. A franczia katonaság öltözeténél — kivált
az algiri hadjáratok óta — a gyapjúszövet sokkal
tulnyomóbb a vászon3zövetek fölött. A betegnek
nyújtott eledel kitűnő — és mondhatni, bőséges.
A tábor feje a kormányzó marsai; e mellett van-
nak a fő- éa al-intendáns, s ezek intézik az egész
tábor összes ellátását.

A hol a tapasztalás valami javitani- vagy
másitanivalót láttat czélszerünek : az haladékta-
lanul elintéztetik. Innen a példás rend, innen a
bámulandó czélszerűség mindenben.

E táborban gondoskodva van minden szük-
ségesről. A tábor közepén katholikus és protes-
táns templom, mely utóbbiban minden yasárnap
prédikáczió tartatik, azonkívül minden vasárnap
a szabad ég alatt ünnepélyes istentisztelet. Ez
igazán nagyszerű látvány. A főmarsal lakása
előtti téren, az úgynevezett Márs-mezön, magas
oltár van emelve, — mely körül az egész tábor
összes legénysége roppant négyszöget képez. Egy
oldalon áll a marsai, botjával: szemközt vele a
tábor minden zenekara, lobogója, dobosa. Az
egész misét katona-zene és dobpergés kiséri,—
harangzugás helyett pedig egy ágyúdördület je-
lenti kezdetét, puskasortűz pedig végét. Évek
óta minden vasárnapon, roppant tömeg bámulja a
szomszéd vidékekről e nagyszerű tábori istentisz-
telet. Nem nagyon távol a protestáns imaháztól
a Mourmelonba vezető utón, külön épületben egy
tábori könyvtár.

A chálonsi táborban az Idő, órákra, napokra,
hetekre van beosztva, — 8 fő figyelem arra for-
dítva, hogy a katonaság se tál ne terheltessék,
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se henyélve ne töltse idejét. A „Moniteur de
i'Armée" 1854. aug. 6-dikáról igy szabja meg a
gyalogság számára a napi rendet:

„Az ébredés (reveille) közönséges napokon
5 óra, gyakorlati napokon reggeli 4 óra. Jele egy
ágyulövés. 5'/2 órakor a munkákra kinevezett
legénység egybehivatik. Hadgyakorlatok. 6 óra-
kor a kórházakba rendelt legénység egybegyülése.
8%-kor a csapatvezetők rapportja; 9% a munka
vége; háromnegyed órányi nyugalom után meleg
reggeli, azután pihenés. 12% órakor appell a
fegyvergyakorlat és munkák megkezdésére; -—
2—4-ig gyakorlat vagy tanulás iskolákban; 4V2
munkaszünet; 5 órakor ebéd, 5% órakor az őrök
változnak; 8% takarodó; 9 órakor appell; 10
órakor a tüzek kioltatnak. A takaródét is egy
ágyulövés jelzi." A lovasság és tüzérség külön-
böző szükségeihez képest, természetesen e napi-
rend némelyekben változást szenved.

Az első három hétben az ujabban érkezett
hadcsapatok be lesznek gyakorolva. Azután kö-
vetkeznek fokonkint az egymás ellen való műkö-
dések; először század század ellen, aztán ezred
ezred ellen, aztán brigád brigád ellen, végre
divisio divisio ellen. Július közepétől kezdve
egyik egész hadtest küzd a másik ellen. A hadi
műtételek részint előkészítettek, részint rögtön-
zöttek. Gyakran egyes bizottmányok vannak
kinevezve, hogy e gyakorlatoknál bizonyos had-
tani kételyekre illő feleletet szerezzenek. így
1864-ben a Magentai herczeg két bizottmányt
nevezett ki lovassági és gyalogsági tisztekből,
kiknek az volt feladatuk: kitalálni a legczélsze-
rübb alakulásokat, melyekkel a gyalogság a tá-
madó lovagságot visszaverheti, — s viszont oly
lovassági támadásokat, melyek a gyalogságot
megszalasztják

A tábor fölötti főparancsnokság, mint már
emiitők, Francziaország egyik marsalját illeti.
Ezt évenkint a császár maga szokta kinevezni,
mely állomás igen nagy megtiszteltetés ugyan, de
igen sok költséggel is jár. Az első marsai Mac-
Mahon volt; a második Canrobert, — ezeket kö-
vetek azóta Baraguay d'Hilliers, a Magentai her-
czeg és Niel. A császár rendesen augusztus
15 — 25-ig szokott a táborban időzni, mint a mely
időkre esnek a legnagyobb hadgyakorlatok, me-
lyeket vagy a császár maga vezényel, vagy saját
tervei szerint vezényeltél. Jelen szokott lenni a
czéllövési gyakorlatoknál is. Személyesen meglá-
togatja a sátrakat, s mindenről a legapróbb rész-
letekig kérdezősködik. Midőn bucsuszemlét tart,
akkor szokta rendesen az ajándékokat és kitünte-
téseket is kiosztani. A császár nevenapján nagy-
szerű ünnepélyek tartatnak; diadalivek állíttatnak
s este számos fáklyavilágnál, a zenekarok összes
zengése mellett, ünnepélyes takarodó tartatik.

A katonaság szórakozásáról is van gondos-
kodva. Mourmelonban egy színház áll, mely
évenkint 30,000 frank subventiót kap, 2000 em-
ber fér el benne — s így az egyes divisiók fel-
váltva látogatják. Vasárnap e színház a tiszteké,
kik falusi bált szoktak rendezni benne.

Ezenkívül a környék csak ugy hemzseg
mindenféle nagyszerű kávéházaktól, csapszékek-
től, vendéglő és mulatóházaktól, melyek rettene-
tes, Café Solferino, Magenta-vendéglő stb. neveket
viselnek, s melyekben a katonaság állása szerint
szokott egybegyülni. E tábor csak az egy Mour-
melont annyira emelé, hogy mig e falucska
1852-ben alig számlált többet 300 leieknél, ma
már legalább hatezer lakossal bir.

A táboron kivül fegyverzetten járni tilalmas.
Hogy ez mily bölcs intézkedés , azt alig lehet
eléggé kimondani, ha a francziának könnyen fel-
pezsdülő véralkatára gondolunk.

A mulatságon kivül van ugyan gondoskodva
a törvények áthágóinak megbüntetéséről is —
nevezetesen háromféle fogság által. Az első a
szobai fogság, mely alkalommal a bűnös sátrát
bizonyos időig el nem hagyhatja. A második a
rendőri fogság, valamivel nagyobb büntetéssel;
végre a harmadik a börtön, központi fogház a
protestáns imaház éa a könyvtár mögött, mely
azonban, dicséretére a seregben uralkodó nemes
szellemnek, rendesen egészen üres.

Érdekes világot vetend az egész tábor czél-
szerüségére egészségtani szempontból e követ-
kező számsor: ebbőlbeteg: meghalt:
1860-ban voit a táborban
1861-ben
1862-ben
1863-ban
1864-ben
1865-ben

Hat év alatt: 154,085, 9014, 112.

Az egész tábor-ügy mindenesetre igen szeJ

rencsés gondolat, s mindenütt, hol oly nagy
kitartással, oly bámulatos pontossággal fog ha-
szonra fordittatni minden tapasztalat, mint Fran-
cziaországban : az ilyen állandó táborozás a leg-
szebb eredményt fogja felmutatni. Gy. V.
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A lissai tengeri csata.
(1866. július 20-kán.)

Az 1866-dik évi kettős hadjárat oly eredmé-
nyeket tüntetett fel, a miknek épen ellenkezőjét
várta a világ. Ausztria az északi határokon köz-
pontosította legnagyobb haderejét s alig vonta
kétségbe valaki, hogy itt tökéletesen meg ne
verje a porosz hadakat. Tudjuk azóta, mily
hallatlan és példátlan hirtelenséggel volt kényte-
len a világ az ellenkezőről meggyőződni. — Más-
ként állott a dolog a déli határszéleken. Az olasz
hadjáratban valami komoly győzelemre nem is
számított Ausztria (Velencze elvesztését már ugy
is csak idő kérdésének tekintvén), s minden hadi
dispositio azt mutatta, hogy itt legfölebb már
csak a katonai becsület megmentéséről lehet szó.
S mily meglepőleg más fordulatot vett a dolog.
Először is Custozzánái diadalmaskodott az osztrák
hadsereg, s nemsokára bekövetkezett az is, a mi-
ről épen nem álmodott senki, hogy az aránylag
gyenge és fiatal osztrák flotta tönkretette a dúsan
fölszerelt, büszke olasz hajóhadat.

A lissai tengeri csata méltán magára vonta
egész Európában a közfigyelmet. Lefolyása, rö-
viden elmondva, következő volt. Július 18-kán a
Polai kikötőben állomásozó osztrák hajóhad ve-
zénylője, Tegetthoff ellenadmirál megtudta, hogy
az olasz flotta Anconát elhagyta s a dalmát te«-
gerparton Lisea erődöt ostromolja. Másnap, 19-én
TegetlhofF azonnal elhagyta állomását. Hajóhada
a következő bajokból állott: 2 nagy, 3 közép és
2 kisebb pánczélos, 1 sorhajó, 6 fregatt, 7 ágyu-
naszád, 2 nagyobb kerekes gőzös s 2 ágyutl n
gőzös, hírvivői szolgálatra (galopin). Sürü ködben
érkezett e had juí. 20-án reggel Lissa alá. A köd
10 óra felé eloszlott s a két. ellenséges hajóhad
szemben állott egymással. Az olasz flotta hajói
voltak: 12 nehéz pánczéJos (köztök az Ameriká-
ban épített „Affűiidatore", melynek két erős tor-
nyából egy-egy ágyú 300 fontos golyókat oká-
dott), továbbá 3 könnyű pánczélos, 8 fregatt, 6
gőzös és 3 szállitó-hdjó. összesen 32 olasz hajó
állott 25 osztrák ellecében; köztök 14 olasz, 7
osztrák pánczélos. A kisebbik had gyors elhatá-
rozással nyomult az erősebbik ellen a a vezénylő
admirál parancsai minden oldalról pontos kivitelre
találtak. A főparancs igy szólott: „Az ellenséges
hajókat megrohanni s elsülyeszteni!"

Olasz részről a „Principe di Carignano"
nevű hajó, melynek f ödélzetén Vacca eilenadmirál
tartózkodott, kezdte meg a tüzelést, mely csak-
hamar átalános lett. Az olasz pánczélosok neki
estek az osztrák pánczéltalanoknak, de minden
siker nélkül. Leginkább a ,,Kaiser" nevű osztrák
sorhajót vették üldözőbe, azt hívén, hogy ezen
van a hajóhad parancsnoka. Ez azonban ügyesen
kikerülte a támadást, sőt egy-két pánczélost még
tetemesen meg is rongált, mig ő maga, csupán
egy árboczának elvesztésével, az üldözők elől
szerencsésen elmenekült a lissai kikötőbe.

Ezalatt az igazi admirálhajó, a „Ferdinánd
Max" (a melyen Tegetthoff parancsnok tartózko-
dott) a legnagyobb hősiséget fejtette ki. Egy-
másután megrohant 3 olasz pánczélost, (az egyik-
nek lobogóját is elragadta) s a „Ré d'Italia"
nevű pánczélos fregattot a tenger fenekére zúdí-
totta. E pillanatot rémségesnek mondják. Az
osztrák admirálhajó megfeszített erővel neki ro-
hant orrával az olasz fregattnak s néhány perez
múlva sülyedni kezdett a gyönyörű szép hajó.
Mintegy 600 matróz és katona volt rajta, ezek
kétségbeesve részint a tengerbe ugráltak, részint
a vitorlákba, árboezokba kapaszkodtak, de nem
lehetett rajtok segíteni; sőt a küzdelem folyama
ugy hozta magával, hogy a győzelmes hajó azon
helyen volt kénytelen keresztülgázolni, a hol még
száz meg száz kar nyúlt ki a hullámokból segit
flég után. Sem meg nem állhatott, sem kerülést
nem tehetett, hanem kimélet nélkül maga alá
sodorta a rimánkodókat. Csak kevés matrózt és
tengerészt sikerült még a csata bevégezte után
kihalászni.

Egy másik olasz pánwdlos meggyuladt s a
levegőbe röpült. A hires „Affondatore", melynek
ez első szereplésétől csodákat vártak, 8eho-y sera
tüntet i ki magát, hanem egy tornyának elveozté-
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•ével kellett visszavonulnia. Ezen hajón volt az óta nagy üldöztetések volt kitéve a szerencsét- I Azóta a szerencsétlen Persano az olasz hadi-
olasz parancsnok, Persano admirál. a hová a sü- len admirál honfitársai részéről s az olasz nép a j törvényszékek által fúlmentetett; azonban az olasz

- v
lyedés előtt csak kevéssel ment át az elpusztított legnagyobb elkeseredéssel olvasta e tengeri csata

Re d'Italiá"ról. Mint a hírlapokból tudjuk, az elvesztéséről szóló hireket.

Képek a pesti állatkertből.
IV. A majomház.

A majomház az állatkert leglátogatottabb
helyisége. Biztosan lehet reá számítani, hogy itt
a délutáni órákban mindig nagy, derült társa-
ságra fogunk találni. Mindenegyes majmot ismer
már a közönség (különösen a vidám apró nemze-
dék), tudja jó s rósz tulajdon-
aágaikat, s természetes ennél-
fogva, hogy mindenikének akad
elég pártfogója,kik kedvenczei-
ket mindenféle csemegével el-
látják.Nem tagadhatjuk azt sem,
hogy bizonyos rangfokozat sze-
rint részelteti a közönség párt-
fogásában kegyenczeit a szerint,
a mint azok több vagy keve-
sebb szeretetreméltóságot fej-
tenek ki.

Első helyen áll a majomház
négy legnagyobb majma, az
alattomos „Tóni," a kurtafarku,
furcsa bajuszu „Maxi" és a
fáradhatlan két pávián, „Mis-
ka" és „Babilon." A két első a
rendet tartja fenn a többi kö-
zött s a mint valamelyik illet-
len csinyt követ el, az öregbirói
tekintélylyel biró „Tóni" éles
fogvicsoritással azonnal szigo-
rúan rendre utasitjaabünösöket,
a melyek megszeppenve hangos
visitással nyakra-főre menekül-
nek a fa vagy rostély tetejére
a mikor aztán félóráig is el-
kergetőznek. Oh cirkusok tag-
jai, mik vagytok ti ezen gym-
nasztikusokhoz képest. — Igen
furcsa komoly alak a „Maxi", a kit különösen di-
8zit két fekete vonal a szája felett, a mit mindenki
korommal oda mázolt bajusznak néz. Mindig
csendes, kimért léptekkel mozog s egyszerre csak
megfordul a sarkán s oly balletfigurát vág, hogy
mindenki elbámul; vagy pedig ha valaki megbo-
szantja, a rostélyon keresztül egyszerre mind a
négy kezével négy marék kavicsot hány a nézők
ezemébe. „Ma-
xi" urfi igen ta-
nult, exmüvész
B ugy tudjuk,
hogy mielőtt

ide került vol-
na , hosszabb
Ideig mint első
hős egy ma-
jomszinháznál

"volt szerződtet-
ve. Hinc illa
komédia! —

A páviánok
(egy barna és
egy olajszinü)
a majomtársa-
ság közkedves-
ségü bohóczai.
Ezek mindig

tudnak valami
ujat kitalálni

az őket néző
közönség nagy
mulatságára. E
méla kinézésii
e mégis igen
komikus alakok
örökké kerge-
tőznek,enyeleg-
nek, czivakod-
nak, egymást

boezantják,
űzik, ölelkez-
nek, majd is-
mét köteked-
nek, bukfenczet
hánynak, tótá-
gast állanak; majd
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jókora mókus, azonnal kezüket nyújtják, a mint
hozzájuk közeledünk s ha ismerősük látogatja
meg, e feletti örömüket minden tőlük kitelhető
módon igyekeznek kimutatni; fogaikat vicsor-
gatva nevetnek, megfogják látogatójuk kezét,
s békétlenek, mikor észreveszik, hogy az távozni
szándékozik tőlük. Balról van egy szürkészöld
macskamajom egy rekeszben egyedül. Ez sajátsá-
gos kinézésü, szürkészöld köpenyegével s fekete

E sajátságos, eredeti állatok már a régiek
előtt ismeretesek voltak, sőt némely ókori népek
szent lényekként tisztelték, azt hivén, hogy az
emberek tőlök származtak. E hit még ma is él a
hinduknál, kik számukra templomokat emeltek.
Jáva szigeten pedig a bennszülöttek bizonyos
napokon etetni szokták őket. Egy ily jelenetet ir
le Junghuhn útleírásában: „1839-ben, mikor Jáva
havasait beutaztam, a Tjermai nevű hegy köze-

lében levő erdőben egy helyre
találtam, hol a lakosság a maj-
mokat etetni szokta. Sokan oda
kijőve, táplálékkal terhelt ko-
sarakat hoznak magukkal s
bambus pálczáikat csattogatják
össze. E jól ismert jeladásra
megelevenült az erdő; a fák és
bokrok közül száz meg száz
ifjú s vén majom ugrált elő,
és valamennyi oly szelíd volt,
hogy a feléje nyújtott rizst és
gyümölcsöt kézből elvették. —
A tömeg közül különösen két
nagy majom vált ki, azok ma-
guk vizsgálták meg a kosarak
tartalmát, keveset, vagy épen
semmit sem törődve az azo-
kat kezükben tartó jávaiak-
kal. . . "

Jellemük sajátságos vegyü-
lékét képezi a jó és rósz tulaj-
donoknak. Furfangosok, mér-
gesek, irigyek, czivakodók,
boszuállók, kárörvendők, mak-
ranczosok, tolakodók, tolvajok,
önzők, falánkok, e mellett ta-
nulékonyok, kedélyesek, gazdá-
jokhoz ragaszkodók,veszélyben
forgó társaik védelmére kelnek,
még pedig hősies elszántság-

pofájával, melyet hófehér barkó körit. Meg is
nézi őt a majomház minden látogatója, de keve-
sen foglalkoznak vele, mivel meglehetősén mo-
gorva. Különben legszebb majom itt s azért ne-
vezték el „schöner Mayer"-nek. Eddig mintegy
25 majom tartózkodik e kalitkában. Legmérgesebb
állat köztök az első helyen emiitett „Tóni", a ki
nemcsak egy vele ingerkedő látogatónak harapta

Képek a pesti állatkertből: V. A tó és környéke. (Háttérben a budai hegyek, a bagolyvár és fáczánház.)

gal: kisdedeiket pedig forrón szeretik, minek egy
valóban megható példáját írja lePöppig.l&z utazó
egy fiatal majmot kivánt birtokába keríteni. E
czélból egy, fiát ölében hordó anyamajomra lőtt
s annak hátulsó lábait találta; a sebzett állat
odább vonszolta magát s mikor látta, hogy ellen-
sége másodszor is czélba veszi, akként gurult
össze, hogy testével fedezze fiát. Ekkor halálos

sebet kapott,
daczára ennek,
utolsó erejét

összeszedve,
egy kúszó nö-
vény indáin a
fán alá eresz-
kedett egy szé-
les ágig, mely-
re gondosan le-
tette fiát — s
halva gurult
alá.

Egyes maj-
mok tanulé-
konyságáról s
gazdájuk iránti
ragaszkodásuk-
ról ismeretes
történetek bi-
zonyítják, hogy
csakugyan sok
jó tulajdonnal
bírnak, azonban
eszükkel nem
tart lépést itélő
tehetségük, e
mellett heves
vérüek és fa-
lánkok lévén,

szenvedélyük
rabjai s néha
még a legsze-
lídebb is egy-

egy perezre
megfeledkezik

magáról, a mi-
ért soha sem

a fáról lelóggó csengetyüt

nép soha sem fogja neki megbocsátani a várat-
lanul kapott kudarezot.

rángatják, kötélhintájukon himbálóznak, szóval
sohasem nyugszanak s minden tettük elárulja,
hogy uj lakásukban nagyon jól és otthonosan
találják magukat.
: A majomház középső nagy kalitja mellett
külön rekeszben van két kis sárga mellű leucsföd
(barátka-majom, Rollaffe), melyek szelidségük
által váltak a közönség kedvenczeivé.E jámbor kis
illatok, melyek nem sokkal nagyobbak, mint egy

ketté a kenyerét, hanem saját őrei kozul is kettőt,
a kiknek tisztogatás végett gyakran be kell men-
niök a majompalotába, veszélyesen megsebesített.
Ennek az a következése lett, hogy o majomsá gá t

e napokban a vidám nagy társaságtól különvá-
lasztották s oda rekesztették a „schoner Mayer"-
hez, a kivel most duettben okoskodik az elmúlt
szabadságról- , , , , ,. ,,

Álljon itt még néhány szo a majmokról áta-
lánosan.

lehet feltétlenül bízni jó indulatukban.
Levaillant, hires természettudósnak volt egy

nagyon tanulékony majma; ez nemcsak agaznál
volt szüntelen körülötte, hanem elkísérte őt v*.
dászkiránduláaaira is, melyekben "érni élvet lát-
szott találni. Az élelmes tudós hü állatának jó hasz

B * i. tudtavenni; hakiment^lyXVm^gTm

nem ideitette; s ha annak nem ízlettek, ő 1 8 érm

ii; '
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tétlen hagyta, mivel tudta, hogy kellemetlen röpkédnek, mig lecsapnak őket hivó fogoly tár-
izüek, vagy épen ártalmasok.

A háznál nagyobb majomfajokat tartani nem
igen tanácsos, a mint azt több példa mutatja. A
sok közül csak egyet emiitünk m«g. Schlieffen
nyugalmazott porosz tábornok a majmokat rend-
kívül kedvelte; falusi lakásán mindenütt lehetett
ez állatok néhány példányát látni: szabadon jár-
tak a termekben, udvaron, kertben. A szomszé-
dok persze ezt nem nézték jó szemmel, mivel a
hosszú ujjú ficzkók a szomszéd kertekben is tet- . .... „„ „.,
tek látogatást s a gyümölcsfák terméséből tizedet | nyörüségöket találják. Hozzájárul, hogy e vad

saik közé.
Ez örökké nyüzsgő, mozgó élet, a szárnya-

sok élénk csattogása, gágogása, sivitása, az ala-
csony rácsozattaí bekerített, közepén szigettel
ellátott, tiszta vizű terjedelmes tó tükrén, mely-
nek partján kényelmes ülő padok vannak elhe-
lyezve, a legkedvesebb szórakozási alkalmul
szolgál s különösen kedvencz helye mindennemű
gazdasszonyoknak, kik főképen a roppant nagy-
ságú, dús tollazatú külföldi ludakban nagy gyo-
•~.,X-::„A~-A1 t. j.-l/.i;,Ur U „ r • f i l - * i

vették. A. helységre nehezült csapásnak tekintet-
ték őket, hanem hát uruk kedveért csak elnézték.
Ha eltávozott hazulról, visszatértekor az egész
sereg eléje jött, ugrándozva, bókolva, mint egy
szilaj gyermekcsapat. Egy napon a tábornok
kilovagolt s midőn hazajött, egyik kedvencze, egy
barna pávián nem üdvözölte őt. Nem tudta mire
magyarázni ezt, mig fel nem világosították. A
pávián belopózott volt a kasznárné szobájába s ott
megpillantva annak háromhetes kis csecsemőjét,
ezt magához ragadta s a gyerekkel megszaladt.
A cselédség űzőbe vette, a mint azonban azt a
majom észrevette, nehogy elragadják tőle a kis-
dedet, szokott ügyességgel szaladt fel egy épen
épülő félben levő szinfödél gerendázatára, mely-
nek csúcsára elhelyezkedve, nagy örömmel rin-
gatta, simogatta a kisdedet, mig lent az anya a
kétségbeeséssel küzdött. Szerencsére a tábornok
szakácsának azon jó ötíete jött, hogy csemegékkel
lecsalja a majmot, a mi nagy nehezen sikerült is.
A pávián lejővén, lehozta ölében a gyermeket is,
a nélkül, hogy annak legkisebb sérülése történt
volna. A szakács azonban akkor a páviánt nyakon
csipve oly erővel vágta egy sötét terembe, hogy
ez az ijedség miatt egész mozdulatlan maradt,
s ekkor rá csukta az ajtót. De midőn a tábornok
parancsára később fölnyitá azt, a pávián egész jó
kedvvel ugrott gazdája elé, mintha semmi sem
történt volna.

V. A tó és szárnyasai.
Az állatkert Ízletes berendezése legnagyobb-

részt Pecz Ármin pesti műkertész érdeme, a kinek
érdemét mindeddig sokkal kevésbbé méltányolta
a jonrnalistika, mint e sokat utazott a tapasztalt
azakfcrfiu valóban megérdemelné. 0 a Ludovi-
ceurn főkertésze, ő készítette az épülő budai
tébolyda nagy parkjának tervezetét is, s a pesti
állatkert kertészei berendezésével valóban oly
ügyességet s izléat tanusitott, mely a külföld
legszebb parkjaiban megfordult látogatók mél-
tánylatát is ki ivta. Adjuk meg mindenkinek a
magáét e kívánjuk, hogy Pecz Árminnak hazánk
puszta téréin még számtalan alkalma legyen,
parkrendezői ügyességét bebizonyítani.

A32holdnyi területű pesti állatkertben gon-
doskodva van arról, hogy bármerre forduljunk, uj,
meglepően szép tájkép bontakozzék ki előttünk.
A hatást, mit e berendezés előidéz, nagy mérték-
ben elősegíti a kert déli oldalán fekvő tó, mely
a park ezen részének központját képezi.

Tekintsünk le a bagolyvár terrászcról, a
honnan legszebb átnézetét nyerjük. A kitűnő
Ízléssel készült fáczánházon nyugszik meg leg-
először tekintetünk. Átellenben látjuk az orvma-
darak röpdéjét zöld lombu szép facsoport előtt;
jobbra e helytől szemünkbe tűnik a vendéglő és
a diszes zeneemelvény; odább, a bagolyvárhoz
vezető sétánynak, papagályokkal a kakadukkal
benépesített fái közöl a majomház tűnik ki s igy
ez épületek is nagy mérvben járulnak a tájkép
feiegészitéséhez.

A tóba a vizet földalatti csöveken át a kert
bejárásánál díszes házban álló gőzgép hajtja egy
felséges hideg vizű s bőven ömlő kutból. A tónál
a viz kőszirt csoporton hullva alá, egy kis zuha-
tagot képez.

A viz tükrét s partjait vizi és gázló madarak
nagy száma teszi érdekessé. A szigeten ott látjuk
komoly képpel a borzas nagy gödényt; a nagyo-
kat lépegető gólyákat; amott néhány sirály sza-
ladgál; majd oda vonui számos kacsa és lud,
köztök a nsgy to;ozi ludak, a sarkantyus és
hattyu-ludak. Amott a fekete, ének«s és néma
hattyúkat társaságban látjuk úszni a part felé,
hol a közönség vár reájok,"hogy kenyérrel, zsem-
lével és más ételnemüekkel mégvendégelje ked-
venczeit. A part pázsitján ott méláz a szürke
gém, büszkén lépegetnek a nagy és kis kócsagok
s a bokrok között tova siklanak a fürge batíák,
eme hosszú görbe csőrü, hosszú lábú barna sneff-
félék. Néha alkony felé idegen vadkacsák is
jelennek meg a tó fölött s ott hosszaían keringve

madarak csoportjának nagyobb része már annyira
megszelidült, hogy seregesen s örvendetes gágo-
gással úsznak a hívogató szavára, a part felé,
mohó étvágygyal falván az eléjök szórt morzsá-
kat. Van köztök oly vakmerő is, hogy csaknem az
ember zsebébe nyúl a kenyér után. S ezek közt
különösen kitűnnek a nagy ezámu vadludak ,
melyek a büszke hattyúk és más czifra tolíu
szárnyas dámák közt, az ő szürke egyszerüségök-
ben ugy néznek ki, mint a többi uraságok ké-
nyelmére alkalmazott mosogató szolgálók.

Eddigelé mintegy 3 —400 szárnyas úszkál az
állatkert taván. L.

Barbay István falusi jegyző föl-
jegyzései.

(1764—1838. évekből)
(Folytatás.)

1823. Ezen esztendőben tikkasztó melegsé-
gek és égi háborúk jártak mennykőütésekkel. Szen-
dén nagy boldog-asszony napján, 15-a Aug. be-
ütött éjfél után l'/o órakor ne. Csémy László
házába, a mely azonnal nagy szélvészszel lángba
borult, és vele elégett Nagy Miháíyné felső szom-
szédjának háza, valamint a két házhoz tartozó
gazdasági épületek is. Szerencsére igon nagy eső
volt; máskép a nagy szélvé-sz-ben az egész falu
leégett volna. — A szomszéd helységekben is
nagy fcárokat tettek a mennykőütések. Csémi pusz-
tán Július hónapban vasárnap d. u. 4 órakor a
majorba beütött, és bent égett az istállókban 16
ökör és a házban egy kis gyermek a bölcsőben.
— Aug. 30-ik napján d. u. 3 órakor Bodajkon a
birfeás majorba beütvén, minden épület, nagy
kazal széna és 900 keresztből búzaasztag elégett.
— A tél ezen esztendőben nem volt oly nagy és
kemény; alkalmas jó idők lettek a tavaszi ve-
tésekre.

1824. die 18-a Maii visszajött hozzám Tóth
János praeceptornak, kinek bére e naptól szá-
mítva ismét leszen 30 forint.

1824. Eladtam a zsellérházat özvegy Rieso-
vitsnénak 400 forintért *).

1824. Januárius és Februárius alkalmas téli
időkkel folytak, nem sok havazással és kemény
fagyokkal; Martius már szép meleggel és földe-
rült napokkal járt. Aprilisben szép idők voltak:
a fecskék, gólyák eljöttek. Május, Június és Jú-
lius, de kivált Augusztus nagy villámlásokkal és
mennydörgésekkel járt; de környékünkön sem
jég sem zápor által károk nem lettek. Ezen esz-
tendőben széna és muhar a nagy szárazság miatt
kevés termett; a tavaszinak, árpának és zabnak
ia szűken lett termése; a búza szörnyű pipacsos
és csermölés volt; a konkoly is sok volt az ősziek-
ben. Októberben a tisztabuza méreje volt 2 ft. 50
dr., árpa 1 ft. 25 dr., kétszeres 1 ft. 85 dr., rozs
1 ft. 10, zab 75 dr. Krumpli elég termett. Novem-
ber és Deczemberben semmi hó sem volt.
Egész Deczember végéig oly jó idők jártak,
hogy tavaszi időknek lehetett mondani. Ezen
esztendőben elegendő és jó borok teremtek. A
bornak ára körnj?ékünkön 3—4 ft., hanem Mórott,
Pusztavámon 5—6 forint akója. Az őszi vetések
kikelésök után igen ritkások és vékonyaknak lát-
szottak; a gabona ára csak megmaradt régi árá-
ban ; de a krumplinak fölment zsákja 10—12 ga-
rasra; végre ugy sem lehetett kapni.

1824. Július 8-ik napján Csillag Ignácz
gyermek találtatott Szendén csillagutczán a refor-
mátus praedicator háza iránt az ut mellett a
gazba letéve. Ennek miként lett találása és meg-
kere3ztelése beiratott a helység jegyzőkönyvébe
megmagyarázva. Ezen gyermek fölnevelését ma-
gamra vállaltam hitvesemmel **)•

1825. Szendén a házak száma 162; tehát
1794 óta 29-czel szaporodott.

*) Ezen zsellérház 1810-ben a legnagyobb pénzzavar-
ban 460 forintért vétetett. Nem mondható, hogy a mostani
400 forint ár veszteséggel járna.

••) Ezen fiu Barbiy István haláia után legénykorában
balt meg.

1825. die 1 a Janii Tóth János újra megma-
radt nálam praeceptornak 30 forint bérért.

1825. Januárius kemény fagygyal kezdődött,
10-ik napján nagy hó eaett nagy széllel. A hó
két nap múlva meglágyult és elveszett. Februá-
rius áldott szép és jó időkkel folyt; oly napjai
voltak, mint a legszebb tavaszi napok. Már febr.
utolján kezdettek tavaszit vetni, sokan vetettek
árpát és zabot. Márrius eleje is szép, kellemes
meleg napokkal járt. Egész 11-ik napjáig foly-
vást vetették a tavasziakat őszi szántásba; hanem
12-ik napján kezdett havazni és oly nagy hó
esett, hogy szánkázni lehetett. Éjszakákon nagyon
kemény fagyok jártak. Sz- József napra iemét
nagy hó esett. A fagyok tartottak éjszakánkint
folyvást. Április utolsó napjai 20-diktói fogva
s ép meleg és kellemes időkkel végződtek. Május
eleje szárító széllel járt, igen meleggel; nagy
szárazság volt Május 12-ig, ekkor süép esőzéssel
jött az idő; de 14 ik, 15 és 16-ik éjszakáin nagy
fagyok és derek voltak; még 17-én is nappal és
éjjel igen hideg szél fújt annyira, hogy ismét
futni kellett a nagy h'deg miatt. Ez tartott egész
pünkösdig. Pünkösd napjára virradóra oly hideg
dér jött, hogy minden kerti vetemény, kivált
ugorka, a mely már futásában volt, mind elfa-
gyott, ugy hogy újra kellett vetni. Június elején
8?ép esőzés jött. Medárdus napján kevés eső volt;
de ezután mindennap nagy én szép esők jártak.
Június 12-ik és 14-ik napjain oly nagy köd volt,
hogy az ember a szomszéd házát is alig láthatta
miatta. Ezen két nagy köd ártott a gabonának,
minthogy már a rozs egészen megtelve és a búza
is felényire szemben voít. Június Í5-ike kitisztult
és azután kellemes ezép meleg napok és éjszakák
következtek. Július hónapban szép idők jártak,
de szörnyű szárazsággal; egész 22-ikéig semmi
eső sem volt. Azonban július 23-ikán kezdett
esőzni és három napig tartott. Az őszi vetéseknek
szép szeme leit. Augusztus hónap annyira esőzőre
vált, hogy igen bajos takarodás lett; a kepék és
az asztagok kezdettek csirázni. A nyomtatással
nagyon elkéstek az emberek; még September
16-án sokan felére sem nyomtattak el. Október
hónapja is tartós esőző idővel folyt, ugy hoíjy
még Novemberben is tartattak a nyomtatások ég
szórások. Ezen hónap száraz időkkel folyt. De-
czember 8-ik napján kezdett az idő széllel és ke-
vés esőzéssel változni; karácsony táján ismét jó
idők jártak hideg nélkül. — Ezen esztendőben
a jószág ára nagyon megszállott. A tisztabuza
méreje 2 ft., kétszeres 1 ft. 75 dr., zab 90 dr.,
krumpli, kukoricza elég termett, csakhogy a ku-
koricza meg nem érhetett és használhatla'n lett a
sörtéshizlalásra. Bor kevés termett és nagyon sa-
vanyu; az ára m^gis 4—5, sőt 6 ft. is volt akója.
Ezen esztendőban a diaeta vagy országgyűlése
kezdődött 16-ik Szeptemberben Pozsonyban.

1826. Sz.-Mártonban létemben Columbánus
fiam adott 30 ftot. Ugyanezen esztendőben haza
jött, akkor adott Bábinak egy 9 forintos aranyat
yagyis 22 ft. 30 krt, Vcronnak ugyanannyit,
Károlynak 6 húszast vagyis 10 ftot, Istvánnak
ugyanannyit, Klárinak szintén. — Ismét idehaza
létében Károlynak adott húszasokban 10 forintot
vagyis 55 ftot v. ez. *)

1826. Januarius 6-ik napján kezdett a hó le-
esni, és azután oly kemény zuzmarás hideg idők kö-
vetkeztek, hogy a Duna Gönyűnél beállott. Ezen
nagy hidegek tartottak és növekedtek Jan. 20-ikáig
mindig keményebb és éjszakai nagy fagylaláaok-
kal, ugy hogy a Duna Komáromnál is beállott, és
egész Februáriusban bátran jártak akármely leg-
nagyobb terhes kocsikkal is a jégen. Martius 6-ik
napján a jég elment és az. József-nap előtt már a re-
pülőhidat bekötötték. Martius eleje s zép idővel kez-
dődött és melegek jártak; hanem utolja és Ápri-
lis eleje nagyon hideg szelekkel járta. Már Apri-
1. és 2-án éjszaka nagy fagyok voltak. így tartott
April 28 áig. Ekkor szép, csendes, meleg eaőcske
jött, de utána ismét reggelre fagyott, erre három
napon jó eső volt. — A tavasz igen szépen mu-
tatta eleinte magát, de azután nagy szárazság
következett. A midőn a búza a fejér, hányta, leg-
nagyobb reménységet nyújtotta a legjobb és leg-
bővebb termésre; de három nagy köd ereszkedett
az egész határra június elején, mely a búzákat
ugy megrongálta, hogy aratáskor már kétségbe
estek az emberek a termés iránt, mivel csak gaz
és konkolylyal fordultak fel a dűlők a buzavetéw-
sfd; sok aratók le is mondottak aratásukról, és
oly szegény termés lett, hogy egy kereszt fél
mérő huzat sem adott, a mi búza lett is, töppedt
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szemű volt. Oly kevés lett kivált Szendén, hogy
a mlgos urasághoz a dézsmabeli tartozást sem
tudták megadni, a mlgos uraság elengedett a

az
az em-

tiszta és kétszeres búzából egy harmadrészt ke-
gyesen mind a jobbágyoknak, mind a nemesek-
nek.*) Zab sem termett bőven, de széna és más
takarmány elég bőven termett ezen esztendőben.
Ámbár a nyár szárító nagy meleggel járt és köz-
ben-közben szép esőzések Í3 voltak, mégis a borok
nem igen jók lettek és kevés is termett. — A
nyáron nagy káros égi háborúkkal is járt az idő.
Augusztusban is oly csuda-változással jártak
az idők egész Szeptember utoljáig, hogy az «
berek a nyomtatással nagyon elkéstek. — Krum-
pli, kukoricza türhetőképen termett, de az időjá-
rás miatt a krumpli nem nőtt meg és keserű lett.
— Az ősz beálltával korán kezdett havazni; de
novemberben, a mi egy nap esett, másnap elolvadt.
— A búza ára Deczemberig 2 ft. 30 dr., rozsé 2
ft., zabé 1 ft. 10 dr. Hanem Deczemberben már
mindennek kezdett az ára fölebb menni: a búzá-
nak méreja fölment 4 ft. 20 drra, árpáé 2 ft. 40
drra, rozsé 3 ft., kétszeres búzáé 3 ft. 25, zabé 1
ft. 60 dr., a krumplinak zsákja volt 1 forint.

1826. Hozzám jött praeceptornak Komárom-
ból Oetober 18-án Varga András, kinek eszten-
deig való szolgálatáért ígértem 20 forintot. Fi-
zettem neki Január 22-én komáromi útjára egy
húszast vagyis 83'/3 drt. **) — Elment tőlem a
száki nótáriushoz praeceptornak die 16 a Aug.
1827. Kifizettem egész esztendei bérét a hátra
volt 1% hónapra is.

1826. Ismét kiadtam Tábori Pálnak az első
szobát sz. György napig 18 frtért, és a czipő és
csizmafoltozásokat tartozik esztendőt át ingyen
tenni. ***)

1826. die 15-a Octobris tdő. Ujváry Ferencz
plébános ur kifizette a fundationalis misékért
járó stipendiumokat: néhai Martzel József plé-
bános ur testamentomi hagyása szerint a requie-
mekre 2 ft. 30 krajezár, özv. Fridrich Ádámné
rendelése szerint 2 ft. 18 krajezár, böjti lytániai
imádságokért boldogult Martzel József testamen-
tomi hagyása szerint 2 fc. összesen 6 ft. 48 kr.,
mely summa minden esztendőre kijár a mes-
ternek.

1826. Július 2-ikán Szendén délben szörnyű
nagy széllel terhes felhők látszottak jönni, ámbár
reggel szép és tiszta idő volt és déiig aemmi felhő
sem látszott. Ekkor oly irtóztató nagy mennydör-

Becsa-
gés támadott, hogy rémülés volt hallani. Becsa-
pott a villám az uraság vendégfogadója istálójának
sarkába, hol egy dadi ló volt bekötve kis csika-
javai; a lovat azon sarokban agyonütötte es össze
is égett; a csikója megmaradt, ezt kikapták. A
csapiárosnak három lova ugyanazon istállóban
volt, azokat kikapkodták. Látták azt is, hogy a
csattanásaal az egész ház lángba borult. A csap-
iárosnak 250 ft. 95 drra becsüketett kára, t. 1. a
mi a padláson elégett. Az egész épület teteje,mely
nádból volt, leégett; de a vendégház be nem égett,
mivel téglával volt kipallolva. Ezen esztendőben
ugyanazon napon Tata mellett&.Gí/óV^t/ön is egy
nagy istállót megütött a villám, Császáron ennek

dul elő. De vannak helyek, melyek igen közel
feküsznek a tengerhez, s melyeknek lakói mégis
igen kereset szenvednek gdmőkórban.

A mi a tengertől környezett szigeteket illeti,
az északi és keleti tenger szigetein igen ritkán
fordul elő a sorvadás; ellenben a forró földöv
szigetei épen nem nyújtanak menedéket ellene,
s még Madeirán és Korfuban is, hová a güraő-
kórosokat küldeni szokták, elég gyakori, az An-
tilla és Bermuda szigeteken pedig igen is el van
terjedve.

A parti klimát illetőleg igen ingadoznak az
adatok; tény azonban, hogy itt is két mozzanat
veendő figyelembe; u. m. az egyenlitőtőli távol-
ság és a talaj minősége s alakzata. Az északi és
keleti tenger partjai részint a tengerből merede-
ken kiemelkedő mészsziklákat, részint terjedelmes
lápföldeket mutatnak fel (pl. Holland, Olden-
burg, Hannover). Az északi tengar száraz, homo-
kos vagy sziklás partjai képesek a sorvadást fel-
tartóztatni. Nem igy a lapos és ingoványos vidé-
kek. Ezekre nézve kétes, vájjon igaza volt-e
Boudinnek, mikor azt állította, hogy oly vidékek,
hol a váltóláz uralkodik, mentesek a tüdősorva-
dástól. Néhány oldenburgi orvo3 észleletei Boudin
mellett szólnak, de csak a mennyiben egészen
tiszta, a tangerrel határos lápokról van szó.

A mi a Földközi-tenger partján fekvő any-
nyira elhirhedt Nizzát illeti, jó tudni, hogy az uj,
magasabb fekvésű városrész sokkal jobb a mell-
betegeknek, mint a régibb, alacsony fekvésű
városrész. Az uj városban enyhe, nedves a lég,
az óvárosban igen ia száraz. Igen kedvező Men-
tone éghajlata, mely közvetlenül a tengerparton
fekszik egy halom két oldalán s északról hegyek
által van védve.

Ptzának, közel lévén a tengerhez, az Arrto
partján, kitűnő nedves lege van, s igen ritkán
fordul elő benn a sorvadás. Nem áll ez Algierről

Egyiptomban azon mértékben fogy a beteg-
ség, a mint a tengertől délfelá távozunk.

Átalában abban központosulnak a vélemé-
nyek, hogy a légnedvesség magas foka előmoz-
dítja a tüdő gümŐkór keletkezését. Bouditch, ki
legújabban részletesen s alaposan tanulmányozta
a sorvadás elterjedését Massachuaetts államban,
részletes adatok hosszú sorával bizonyította be,
hogy mindenütt, hol a tüdősorvadás nagyon ural-
kodik, vagy átalában vagy legalább részenkint
nedves a talaj. Ha ezen adatokat összevetjük az
északi tenger nedves levegőjének üdvös befolyá-
sával, akkor azon eredményre jutunk:

hogy egyszerű nedves lég igenis jótékonyan
hat a mellbetegekre, de egészen máskép áll a do-
log, ha e nedvesség nedves parti lápokból vagy
szárazföldi mocsárokdói veszi eredetét, s telve
lévén rothadt kóranyagokkal, csakelőmozditják a
tüdősorvadást. — A fődolog tehát a nedves lég,
feltéve eredetének lehető tisztaságát.

A magas hegyi kliina jóformán azáltal hasz-
nát a mellbetegeknek, hogy ritkább lege által vál-
tozást idéz elő az egész vérforgás és lélegzés
egyensúlyában. Mert ez által nagyobb vértömeg

is
j o n

•) Ugylátszik, hogy nagy agioval tétetett e számítás.
A 4 ft. 30 kros arany 9 forintba a 8 húszas 2 pftba vagy
is 5 váltó forintba vétetett, tőt a 30 buszas 55 vft. volt.

g
előtte két héttel két házat ütött meg, azok
mind elégtek. Étén, szomszéd helységben június
7 ikén a mezőn kukoriczát kapáltak sokan; egy
felhő ^kerekedvén esővel, az emberek összefutot-
tak egy helyre; öten egy csomóban ülvén, egy
ember a feleségét az ölében a szűrével betakarta,
és az ölében agyon is ütötte az asszonyt a mennykő;
de maga az ember életben maradt és a többi vele
levők. Ugyanekkor Csákberényben a tehénpásztor
kihajtván reggel a teheneket, 9 órakor egy nagy
felhő kerekedvén, egy tehenet a csordában a vil-
lám agyonütött, a többi tehenek összefutottak;
ismét másodszori ütéssel 32 tehenet ütött agyon
egyszerre. (Folyt, k&vetk.)

A tüdősorvadás elterjedése.
Az eddigi vizsgálódások a tüdősorvadás el-

terjedése körül azon meggyőződésre vezettek,
hogy e betegség bizonyos magasságban nem for-

*) Szendén sok nemes ember birt földeket az urada-
lomtól. Ezeknek engedtetett el a dézsma harmada.

**) Ebből világos, hogy a húszas csak képzeletben vé-
tetett l/s conventios forintnak; de valódi ezüstben két-
annyiba számíttatott nagy agioval

***) Ezen jobbágyház lakója folyvást Tábori Pál ma-
radt, ki 1825-ben 16 forintot, 1826-tól kezdve pedig 18
forintot fizetett házbérül, de csak az első szobát bírta
1829-től kezdve az egész házat (két szobával) kibérelte
évi 33 forintért; csupán a pmezét tartá fenn magának
Barbay István. Ezen bérlet 1832-ig tartott — Egész
házat bérleni 33 váltó forintérti Mikor lesz ismét ily bol-
dog idő?!

tüdőkbe, s mélyebb lélegzés és fokozottabb
légcsere jön létre.

Ezek nyomán, ugy látszik, hogy az északi
tengerpartok, névszerint pedig Anolia déli partjai
nagyon ajánlható* a mellbetegeknek téli tartóz-nagyon ajánlhat
kodási helyül

Csokonai mint jövendőmondó.
A mao-yar köznép érdekes szájhagyományai

közt főképen két rendkívüli jelenség" tűnik fel
előttünk, melyek a nép képzeleteit leggyakrab-
ban foglalkodtatják, kivált midőn a nemzet tudo-
mányos nagyságáról van szó, (mert erről is beszél
a szegény nép!) s e bámult jelenségek egyike a
mi Csonokai V. Mihályunk; — másik az úgyne-
vezett ördöngös Hatvani." — Csokonai, e ritka
fénytünemény a magyar irodalom egén, ihletett
szívből fakadó, általánosan kedvelt dalaival any-
nyira szívhez tudott szólani, hogy őt még az
egyszerű kis kunyhók lakói is, mint megistenült
emberi alakot tekintik, csodálják, s róla, mint
ilyenről szülemlenek a mondák, mert ősi tulaj-
dona a magyar népnek, hogy a körében felmerülő
magasztos és neki csodaszerünek látszó esemé-
nyeiket dalban, vagy többnyire mondákban re-
gékben örökíti. így t e t t a n a gy k 5 l t ő Rokonaival
is; őt „jövendömondó" melléknévvel ruházta fel s
tisztelte meg.

Ugyanis közkézen forog egy írott jóslat
mely minden háznál, — hol csak irni tudó egyén
van — találtatik, és a „kontraktus", s más ily-
féle irományok között hiven őriztetik. Ezen jós-

1884 —1897-ig terjednek, s állítólag Cso-
konaitól származtak. Ugy hiszem, nem lesz talán
érdektelen, ezt egész terjedelmében közölni.

Csokonai jövendölései:
1834. Nagy árvíz és égi háború.
1835. Gabona és bővtermés lesz. , .
1836. Nagy vitéz jelenik meg.
1837. A kis Napóleon feltámad és hadat indit."
1838. Afrancziák Parisnál háborút tartanak.
1839. A királyok egymás ellen támadnak.
1840. Uj pápa választatik.
1841. Nagy melegség lesz.
1842. A pénz ezüstre váltódik.
1843. Földrengés, üstökös csillag.
1844. Nagy háború a vallás ellen.
1345.Nincs pápa,és sok pap elvész aháboruban.
1.846. A törököktől a szent fold visszavétetik.
1847. Szűk esztendő és pestis lesz.
1848. Uj király választatik.
1849. Szűk termés és pestis.
1850. Nagy betegség az egész világon.
1851. Uj tisztek választatnak.
1852. Uj publikum hirdettetik.
1853. Üstökös csillag. , '
1854. Szárazság és szükség. :

1855. Üstökös csillag látszik.
1856. A törökök Konstantinápolyban meg-

verettetnek. :

1857. Pestis.
1858. Magyarországban uj király.
1859. A francziák ütközetre készülnek.
1860. Békeség az egész világon.
1861. Konstantinápoly elvétetik a törököktől.
1862. Bő esztendő és termés,
1863. Anti-Krisztus születik.
1864. A ref. éa több más vallás egy akol és

egy pásztor előtt elkezdődnek.
1865. Földrengés és sáskatámadás.
1866. Nagy drágaság lesz.
1867. Az ausztriai házban uj király jele-

nik meg.
1868. Az igazak a nagy Istent meglátják.
1869. A nagy isteni felség mutatkozik.
1870. A hamis próféták feltámadnak.
1871. Római pápa váiasztatik.
1872. Anti-Krisztus csalárdsággal kineveztetik
1873. Üstökös csillag fog látszani.
1874. Nagy szárazság uralkodik.
1875. Sok király megöletik.
1876. Uj publikum hirdettetik.
1877. Az igaz polgárt megismerik.
1878. A mennyei felség dicsőséggel megjelenik.
1879. Ilyés és Énók feltámadnak.
1880. A római pápa meghal.
1881. Bő esztendő következik.
1882. Nagy inség és öldöklés az egész világon.
1883. Nincs semmi következés.
1884. A vallások hanyatlása.
1885. A királyok háborút indítanak.
1886. Árviz és szükség.
1887. Anti-Krisztus uralkodik.
1888. A Krisztus keresztje dicsőséggel meg-

elenik.
1889. Számtalan csudák látszanak.
1890. Sokan Anti-Krisztustól elcsábittatnak.
1891. A vallás doLa hanyatlás, pusztulás.
1892. Ilyés és Énók fellép.
1893. A nagy világ tűzben fog állani.
1894. Nap és hold a csillagokkal leesnek.
1895. A holtak feltámadnak.
1896. Rettenetes rémülés az egész világon.
1897. Utolsó itélet; egy akol és egy pásztor,

s mennyei Jeruzsálem. —
Eddig vannak a jóslatok; ezután még egy

figyelmeztető versszak van téve mely igy hangzik:
Ekkor vége leszen az

Egész nagy világnak.
Ember! vedd gondolóra

Mivoltát azoknak,
Mikor, hol és ki által keletkeztek ezen jóslá-

sok? nem tudom. Azt sem állíthatom bizonyosan,
hogy az egész haza népe között el van terjedve,
hanem hogy a tiszántúli kerületben a nép szent
nek hiszi — mivel már részben gyakorta betelje-
sedtek azok, — ezt tudom, legalább én ugy ta-
pasztaltam.

Megemlítendő még, hogy ezen jóslatok egyik
papiron „Csokonai jövendöléjei" czimmel állanak,
a másikon pedig ezzel: „Jövendőlések, melyek
találtattak Nápolyban a benediktus barátok krip-
tájában faragott terméskőre kimetszve."

E sorok Írója egyiket sem hiszi ugyan, de
azért - mint a magyar köznép nagy része által
Csokonaiénak vallott s ezentnek tartott jóslásokat
— közlésére méltónak találja.

Cs. Szatmári Karoly.
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Irodalom és művészet.
•• (A „Képes Újság") előfizetési fölhívását

a f. é. okt. l-jével megkezdődő 3-ik évfolyamára
mai számunkkal veszik olvasóink. A „Képes Új-
ság" a legolcsóbb magyar népies hirlap; előfize-
tési ára egész évfolyamra csak 2 ft.; félévre 1 ft.
E lapot bátran merjük ajánlani a magyar olvasó-
közönség minden osztályának, mert nyelve és
szelleme igazi magyaros; vidor szin ömlik el
czikkein, s kivált György deák verses krónikái
rövid idő alatt közkedveltséget nyertek; közelebbi
számában a kolera-járványt szedte versbe.

•* {„Erdély építészeti emlékti") czim alatt
Kőváry Lászlótól „Erdély régiségei" második,
bővített kiadásban jelentek meg Kolozsvárott. A
régi várak és romok rajzaival ellátott munka Er-
dély földjét történeti szempontból ismerteti, és
sok becses adat van összegyűjtve benne. Ara 2 ft.

*• (Abaujvármegye monographiájának) 4-dik
füzete is megjelent Korponay János, abaujmegyei
főlevéltárnok s m. tud. akadémiai tagtól. Egy
füzet ára 30 kr. A 4-dik füzet a forradalom alatti
eseményeket tárgyalja, történeti hűséggel és ér-
dekes modorban.

** (Az „Erdészeti is gazdászati lapok") 9-ik
Tagyis szeptemberi füzete a következő tartalom-
mal jelent meg: TÖlgyerdeink aranyszagáról — a
gubacsról. A földmunkálás eszközei és ezek al-
kalmazása. A bródi határezred erdőségeinek le-
irása. Kísérletek angol buzafajtákkal. Erdészeti
törvényjavaslat. A természettudományok és a
mezőgazdaság. Néhány szó a szárazság okairól és
elhárításáról. Állatélet erdeinkben. A magyar
erdészeti egylet f. é. iun. 17-én tartott választmá-
nyi ülésének jegyzőkönyve. A szlavóniai hordó-
dongák. Gyümölcsészeti értesítés.

** (Uj zenemű.) Rózsavölgyi és társa müke-
reekedésében „Kalocsai emlék" czimü csárdás
jelent meg. Ára 60 krajczár.

** (,,Izraelita magyar néptanító") czimmel
zsidó iskolai érdekeket képviselő havi közlöny
indult meg Fischer Nathan iskola-tanitó szerkesz-
tése mellett Sátoralja- Ujhelyen.

Egyház és iskola.
— (A pesti kir. egyetemen) a rendes beiratá-

sok f. é. október hó 1-én kezdődnek. A „Veni
Sancte" megtartása később fog meghatároztatni.
A szülészeti előadások ugyancsak f. é. október hó
1-én veendik kezdetüket.

** (A bécsi egyetemnél) a magyar jogból eddig
csak két tanár tartott leczkéket, de a jövő félévben
négy külön felolvasás lesz; a tanárok között van
dr. Virozsil, a ki a magyar közjogot, és Véghy ta-
nár, a ki a magyar polgári jogot fogja előadni.

— (A pesti reform, leány-főiskolában) a be-
iratási határidő f. évi október 20-ikáig meghosz-
szabbittatik a váratlanul közbejött kolera miatt;
és így az iskolai év is, nem mint tervezve volt, a
jövő évi június, hanem július végéig fog tartani.
— Sz. Kalocsa Róza nevelőnő.

— (A kecskeméti reform, főiskolában) az
1866/7-diki tanévre a beiratások a jövő október
hónak 1—3 dik, a javító, magán-és pótvizsgák
4—6-dik, a Szentlélek segítségül hívása és az is-
kolai törvények ünnepélyes felolvasása 7-dik,
végre az előadások kezdete a főiskolai minden
osztályban 8-dik napjaira tüzvék ki. — A főisko-
lai igazgatóság.

** (A pankotai iskolát) az idén összesen 240
gyemek látogatta, és pedig nemzetiségre nézve
137 német, 96 magyar és 7 román. A tannyelv:
német és magyar, mi akként alkalmaztatik, hogy
délelőtt német, délután magyar nyelven tartatnak
előadások. Ez eljárás eredménye, hogy a vidéken
ritka az oly német, ki magyarul, s ritka a magyar,
ki németül ne tudna beszélni.

* (A nagy-körösi ref. fő- és elemi iskolákról)
megjelent évi tudósitás szerint az l865/6-iki isko-
lai évben a lyceumban 334 tanuló volt; a tanitó-
képezdében 76 növendék; a népiskolákban pedig,
oda számítva a vasárnapi iskolásokat, 1065 fiu és
1061 leány, összesen 2125.

_ (A dunántúli ref. egyházkerület) pápai
főiskolájában, még pedig a theologiai, a nyilvá-
nossággal felruházott jogi 8 bölcsészeti szakban
és a gymnasiumban az 186<yrki iskolai évben a
magán pót- és javítóvizsgák október 1—4, a be-
iratások pedig 5—7 napjain történnek. Az előa-
dások minden szakban 8-án kezdődnek. — A fő-
iskolai igazgatóság.
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Közlekedés.

# (Uj vasúti vonal engedélyezése.) Eszter-
házy Antal gróf és vállalkozó társulata engedélyt
nyert Pozsonytól Sopronyig építendő gőzjáratu
vasút technikai előmunkálataira, azonban oly
hozzáadással, hogy ha e kapcsoló vasút kiépíté-
sére kerül a sor, erre ugyanazon feltételek alatt
első sorban a déli vasúttársaságnak lesz joga.
Aláírási ivek az előmunkálatokhoz járulásra Po-
zsonyban a pozsonyi takarékpénztárban, a gazda-
sági egyesületnél, a kaszinóban, s nemzeti egylet-
ben vannak letéve.

f (A suezi csatorna) munkálatai gyorsan
haladnak előre. Port-Saidtól Suezig már egy év
alatt egész mélységében és szélességében kész
lesz a csatorna, s aztán rövid idő alatt ideiglenes
közlekedés nyittatik a földközi és veres tenger
közt. Még ez év vége előtt átadatnak a megren-
delt hajók, melyek naponkint 1000—2000 tonnát
fognak egyik tengerből a másikba szállítani.

Mi újság?
f (Gyulai Pálné, Szendrei Mária temetése)

folyó hó 12-én ment végbe. Az átalános részvét,
melyet ez angyaljóságu, gazdag szellemű fiatal
asszony kora halála keltett, méltó volt feledhe-
tetlen, ritka egyéniségéhez; nincs senki, a ki
hivebben megfelelt volna a női hivatásnak, a ki
inkább megközelítette volna a nő eszményét, mint
ő. Mikor meghalt, mindenki előtt ily tiszta fény-
ben tűnt föl, de mikor élt, akkor is mindenki
erről volt meggyőződve. Magával vitte az örömet,
mely családi boldogságában folyvást áthatotta, s
anyai szeretetének kipótolhatatlan melegségét,
melyet három szép kis gyermekére árasztott.

** (Pulszky Ferencz) szept. 10 én már eluta-
zott Pestről egyelőre Bécsbe. Remélni lehet, hogy
nemsokára mint állandó lakos visszatérhet a
hazába.

•• (Rónay Jáczint) f. hó 15 dikén érkezik
meg Londonból. Az a vágya nem teljesülhetett,
hogy kezet szoríthasson barátjával, Czuczorral,
kivel folyvást a legmelegebb testvéri levelezéa-
ben állott.

•* (Czuczor Gergelyért) a belvárosi plébánia-
templomban szept. 11-én nagy számú résztvevők
jelenlétében tartatott gyász isteni-tisztelet. Szept.
12-én a ferencziek egyházában mondtak érte
gyászmisét.

** (Inségilyy). A tavaszi fagy s az azt követő
aszály miatt az ország nagy részében támadt
inség enyhítése fölött tanácskozni, a tárnokmes-
ter O Felsége megbízásából, mint tudva van,
még július hó folytán egy bizottmányt hívott össze,
mely azóta tevékeny munkásságot fejtett ki. E
bizottmány a közsegélyezést három irányban ta-
lálta szükségesnek, úgymint: 1) gondoskodni
vetőmagról azok számára, kik az őszi vetést föld-
jeik ez idei terméséből, vagy maguk erejével tel-
jesiteni nem képesek; 2) munkát adni azok szá-
mára, kik rendes kenyérkereseti forrásaiktól
elestek; 3) szükség esetében a munkaképteleneket
élelmezni, illetőleg a községeket első rendben
illető ezen kötelességük teljesítésében lehetőleg
gyámolitani.

'* (Történeti emlék.) A kendi-lónai hires
„kőrösfa", mely alatt Kendit elfogták, kiszáradt,
s föléje most a tulajdonos, gr. Teleki Miksa, dí-
szes emléképületet készítteti. E nevezetes fának
rajzát is közöltük a „Vas. Újság" ez évi folya-
mában. Törzse és nagyobb ágai megmaradtak s
ezek fölött emelkedik az uj épitvény, melynek
tetejéből 17 ölnyi árbocz magaslik ki, csúcsán fé-
nyes gömbökkel s lengő piros lobogóval. A bádog-
fedél tornyai között faragványok lesznek, az
elvérzett hat Kendi neveivel; az árbocz közepére
pedig nagy fehér selyem zászló készül a Kendiek
olaj festésű czimerével.

** (A pesti vizvezetésre) vonatkozólag gr.
Szapáry Antal nyilatkozatot tesz közzé, melyben
ezt írja: A beadott számos tervek bírálata jelen-
tékenyen késlelteté az ügyet; de figyelem nélkül
hagyni nem lehetett, mi figyelmet érdemel; a víz-
vezetési vállalat sikere azonban épen nincs meg-
hiúsítva; ellenkezőleg a folyamatban lévő bírálat-
ból, mely 14 nap alatt be lesz fejezve, most már
teljesen és kétségtelenül kiderül az 500,000 frtnyi
szükséglet, mely közkívánatra hazai tőke utján
megszerezhető. Reméli, hogy a választmány
utóbbi határozata által a közönség világosabban
belátandja a vállalat előnyeit s több bizalommal

fordul a részvényaláiráihoz, mint januárban; ha.
ezen 500,000 frt mielébb alá lesz irva, Pestvárosa
1867-ben a vizvezetés jótékonyságának éldeleté-
ben leend.

** (Szigetvárt,) mint minden évben, most is
megünnepelték Zrinyi hős halálának évnapját
szept. 7-én. Előttevaló este a város ki volt vilá-
gítva, s Miklóssy színtársulata a „Szigetvári
vértanukat" adta elő nagy számú közönség előtt.
Szept. 7-én a város legtöbb épülete lobogókkal
volt diszitve, a templomban ünnepélyes nagy mise
tartatott, mely után ft. Kisovics József mondott
egyházi beszédet.

•• (Purgstaller, a kegyetrtndiek tartomány-
főnöke,) ki kedélybetegBége miatt Swartzer bu-
dai intézetében van ápolás alatt, már majdnem
teljesen kigyógyult, a egészségének teljes helyre-
állását biztosan lehet remélni.

** (Csermelyt volt honvéd-ezredes), a bécsi
„Verordnungsblatt" szerint az önkénytes huszár-
ezred alakítása körül kifejtett érdemeiért, a had-
seregben cs. k. századosnak neveztetett ki.

** (Scher-Toss Arthur gróf), őrnagy a ma-
gyar légióban, kiről tévesen hiresztelték, hogy
Krakkóban kivégeztetett, a krakkói hadi -tör-
vénye zék által, felségárulással vádolva 10 évi vár-
fogságra ítéltetett; azonban, mint a bécsi lapok
irják, a békeszerződés X. pontja értelmében f„
hó 4-kén a fogságból elbocsátották, s másnap ka-
tonai őrizet alatt Myslowitzon át Poroszországba
utazott, hol birtokai vannak.

** (Több politikai fogoly) mint Eiser Józser
sasvári ügyvéd, Mátyus Izidor s még vagy 15-ön,
kik 6 hét óta Komáromban voltak letartóztatva,
a porosz békeszerződés X. pontja értelmében f.
hó 10-én szabadon bocsáttattak.

** (Az aldunasori rakpart) építése már any-
nyira előhaladt, hogy az egész vonal a görög
templomig f. évi november hóban teljesen ké-
szen lesz.

** (A középdunai gözhajótársaságnak), mely
jövő tavaszszal kezdi meg működését, jövő évi
márcz. 1-sejétől kezdve a Dunasoron a rakpart
ama része adatott át kikötő-helyül, mely a Wurm-
utczától a Deák Ferencz-utczáig terjed.

**(Alosonczi vaspálya-társulat csődje)ügyé-
ben a városi törvényszék f. hé 17-én d. u. 3 órára,
összehívta a társulat hitelezőit. A tárgyalás a
piaristák épületében levő törvényszéki teremben
tartatik. Ki meg nem jelennék, a végzésekbe
beleegyezőnek tekintetik.

** (A pest-losonczi vasút ügye) bécsi hírek
szerint kedvező fordulatot vett. A kormány
ugyanis, gr. Forgách Antal közbenjárására 3
millió frtot szavazott volna meg a vasút kiépíté-
sére, és pedig 2 milliót sínekben.

** (Zalathnáról) irják a „Kol. Közl."-nek:
A bécsi cs. k. niineral-kabinettől egy fiatal doktor
érkezett ide, ki e vidék vizsgálatára küldetett le.
Olyak vonják magukra figyelmét, mikre az egész
országban senki nem figyel. Nevezetesen Zalathna
szomszédságában Petrosánon egy sziklahegy van,
melyet félig már széthordának építésre, s melyet
mindenki mészkőnek tart. ó azt mondja, hogy ily
anyag csakis Erdélyben találtatik, s a bécsi tu-
dósok ezért Dacit-nak nevezték el. Régi panasz
az, — ugy sóhajt föl végül a tudósító — hogy
kincseinkre ép ugy mint ritkaságainkra idegenek
kell hogy figyelmeztessenek minket. Mi nemcsak
nem buvároijuk az áldott földet, mely édes ha-
zánk, de pusztulni hagyjuk történelmi és termé-
szeti műkincseinket, barbár kezekkel, vagy vak
közönynyel semmivé teszszük azokat.

•* (A kolera vidéken.) A járványos keleti be-
tegség Arad s a szomszéd Temesmegyében ia
mutatkozik. Német-Szent-Péteren a kolera már
több áldozatot ragadott el, s hevessége nem csök-
ken. Zádorlakon szintén fordult elő pár halálos
eset, hasonlókép Uj-Aradon, Aradmegyében Szem-
lakon és Pécskán is fordulnak elő koleraesetek.

** (Az Engel és Mandello-féle nyomdát)
Leitner pesti papirkereskedő vette meg, ki Man-
dello urat társául fölvevén, e könyv- és kőnyomda
jövőre ,,Mandello és Leitner" czég alatt fog mű-
ködni.

** (Egy félhivatalos lap megszűnése.) A bé-
csi „Const. österreichische Zeitung"-nak f. hó
10-én utolsó száma jelent meg. Előfizetőit a „De-
batte"-val kárpótolják. A „Oest. Zeitung" Tri-
estben keletkezett, mint a kereskedelem és hajó-
zás érdekeivel foglalkozó közlöny, s harmincz
évig állt fenn, mely idő alatt különböző kormá-
nyoknak félhivatalos lapul szolgált.
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Melléklet a Vasárnapi üjság 37-dik számáhozJ886.
** (Ház-kiásás.) Szegedről irják, hogy a

tanyák között a ház-kiásás ismét lábra kap. E na-
pokban egy Kistelek melletti tanyaházat ástak ki
s abból 3 köböl rozst, husnemüt s egyéb czikke-
ket elidegenítettek. A rozs jó darab földről, a
megkárosultak egész idei termését képezé.

— (Gál Sándor), volt honvédezredes, ki
több hadászati munkát is irt, Nápolyban meghalt.

— (Halálozások.) Néhány nap óta egymást
éri a sok gyászhir, s hosszú sorozatot kell közöl-
nünk azokról, kiket a halál szeretteik köréből
elragadott. Balássy Antal budai ügyvéd s 1861-ki
országgyűlési képviselő neje, szül. Diszlinger
Aranka, élte 31-dik évében szept. 9-kén puszta-
zámori birtokán Fehérmegyében elhunyt. —
Egyházas-Maróthon e hó 12-dikén temették el
Ivánka Zsigmond képviselő nejét, szül. Rudnay
Etelka asszonyt, ki 35 éves korában májsorvadas
folytán halt meg. — Ráczkevén Hirkó Lászlóné,
szül. Halász Izabella asszony múlt ki élte 25-dik
évében tüdőbaj következtében. — Esztergom-
megyében Karván Somogyi Mária asszony, Pal-
kovits Károlynak, a hg. Eszterházy-javak zár-
gondnokának s 61-diki első alispánnak neje e hó
5-kén a kolera-járvány áldozata lett. — Pesten
Kodolányi Antal, az orsz. magyar gazd. egylet
segédtitkára édesatyját, a 69 éves Kodolányi
Márton, nyűg. gazdatisztet veszté el; temetése f.
hó 12-én történt a Köztelekről. — Simig István 68
éves pesti polgárt szept. 11-én kisérték ki a
kerepes-uti sírkertbe. — Budán Tillman László
tehetséges ifjú zeneszerzőt az uralkodó járvány
ragadta eS. — A debreczeni dalárda karvezetője,
Gáspár Ignácz, ki a budai dalárda zászlószente-
lési ünnepélyére a debreczeni dalárda küldöttsé-
gének élén jött városunkba, szept. 9 kén 3 óra
alatt a kolera áldozata lett. — Ugyanott a 81
éves Kimnach Lajos építőmester s az ágost. hitv.
község gondnoka, f. hó 9-én rövid betegség után
elhunyt. — Az ,,István fŐherczeg"-hei5 czimzett
pesti szálloda tulajdonosa, az öreg Emmerling
Károly Bécsben halt meg, de itt temették el
szept. 9-én. — Mayerhold Antal olvasó-kanonok
és poroszlói tiszt, apát f. hó 5-én 84 éves korában
jobblétre szenderük.

Nemzeti színház.
Péntek, szept. 7. „A szigetvári vértanuk".

Eredeti szomorujáték 4 felv. Irta Jókai Mór. A
nemzeti színház ez előadással Zrínyi MiklÓ3 hős
halála 300-os évnapjának előestéjét ünnepelte
meg. A nézőtér fényesen ki volt világítva, s a tel-
jes zenekar három nagyobb zenemüvet adott elő:
egy „Magyar nyitányt1' Böhmtől, Mosonyi
„Gyászhangjait", és Berlioz „Rákóczy-indu-
lóját."

Szombat, szept. 8. Az ünnep miatt a színház
zárva volt.

Vasárnap, szept. 9. „Huszár csiny." Népszín-
mű 3 felv. Irta Vahot Imre.

Hétfő, ezept. 10. „Fox és Pitt." Vigját(k
5 felv.

Kedd, szept. 11. „Az álarczos bál." Opera
5 felv. Zenéjét szerz. Verdi.

Szerdán, szept. 12. „Hamlet." Dráma 5 felv.
Irta Shakespeare. Egressy Gábor kisebbik fii,
Egressy Ákos a színi képezde volt növendéke,
lépett fel ezúttal először Hamlet nagy és nehéz
szerepében, még pedig meglepő sikerrel. Föllép-
tét különböző hírek és aggodalmak előzték meg.
Mi csak helyeselni tudjuk, ha az igazgató jól ki-
próbált s megbízható ifjú erőket oljkor folléptet.
A közönség teljes élvezetben részesült s az ifjú
színészt zajos tapsokkal fogadta. Egressy Ákos
szép sympathikus alak; szemei élénk tüzesek, ter-
mete arányos (atyjánál magasabb),taglejtése finom,

mozdulatai sok tanulmányra, gyakorlatra mutat-
nak. Hangja kelleme* c/engésü. Fölfogása érte-
lemre s képzelő tehetségre mutat, játéka könnyed,
mintha már régen a színpadon élt volna, öröm-
mel írjuk le ezen általános észrevételeinket s fejez-
zük ki azon reményünké?, hogy a fiúban egykor
atyjának méltó művészeti örökösét is fogjuk üd-
vözölhetni. Egreasy Ákos még több más szaku
szerepben fog fellépni, s akkor lesz alkalmunk
még részletesebben is hozzászokni a fiatal mű-
vész játékához.

Csütörtök, szept. 13. „A szevillai borbély."
Víg opera 2 felv. Zenéjét szerz. Rossioi.

350-dik sz f. — Kohtz és Kockelkorntól
(Kölnben).

Sötét.

indul, s 5-ik lépésre matot mond

A 345-dik számú feladvány megfejtése.
(Bayer Konrádtól, Olmützben.)

•A) Sötét.
d6-d5
f6-fö

Világos.
1
2. Fc3 -d4
8. Fe6-d5:tmat

Világos. Sötét.
1. F<12 —c3 d4 —c3:A)
2. Hb4-c2 Ke4—d3:
3. Fe6-fö{-mat.

Helyesen fejtették mejs. Veszprémben: Fülöp
7 s e f — Miskolczon: Czenthe J . — II.-M.-Vásárhelyen: H.
Nagy Lajos. Átányon: Farkas Bertalan. — Zámolyon:
Werner Ferenci. — Jászkiséren: Galambos István. — Vi-
zesrithen: Terray Pál, - Debreceenbe,n: Z. I. és Z. L.

Szerkesztői mondanivaló.
8416. E —ii F —nek. Emlékezünk, hogy a küldött

csikk és rajz annak idejében megérkezett.. Nem is volt el-
lene semmi kifogásunk, csak azt súgtuk neki, hogy: sorba
raegv a biróválasztás. _

8417. Tekelláís- B. A. sajnáljuk a postai rendetlen-
séget. Az ügyet áttettük kiadóhivatalunkhoz, mely, a
mennyire csuk tőle telik, segíteni fog a bajon.

8418. Pozsony. Sz. J. lókeletesen méltányoljuk az
ellenvetés ket s nincs U egyéb vágyunk, mint megfelelni
a jogos idényeknek. Mi csak a physikai lehetlenségtöl
tartunk — időt és tért nem csinálhatunk. Da ezért mégis
remélünk. ,,

84 9. Orosháza. Ut ngura docet. Minden egyeore
is kiterjed vendégszeretetünk — a m i i\y szerény vendég
irányában nem is nagy mesterség.

*42ü Mak». A terminust ne n is érthettük máskép
mint ón sőt talán még odáig sem. Kérjük az eddigi pon-
tosságot, a többi a fciizdelem erejétől függ. — Van-e ott
is kolera? Itt ugyan már fele se tréfa s vbeatus ille, qui

842*1. Buda. H J- Azért, hogy Cicero oly ártatlan
kebellel irta leveleibe: „ii vales, bene est, ego valeo":
miért ne lehetett volna ama „valeo" igének eredeti jelen-
tése az a melyet lapunkban a múltkor Sz. S. ur fejtege- '

tett? Sok erős kifejezés szelidúh meg az idők folyamán;
sőt egészen el is tért eredeti jelentésétől. Miért hát az a
felkiáltás!

8422. F. Nyarad. G. K A kérdéses műre annyi idő
után nem emlékezhetünk. A kit ön keres, nem tudjuk, hol
van. Legjobb lesz önnek, egyenesen ót megtalálni. A ,.mű-
vész" nem művészet

8423. Nem közölhetek: Adieu. Csak szeress. Bol-
dog pénz.-k stb. — Bús hegedű Dózsa György. — Király-
asszony (tárgyánál fogva). - Hazám ifjaihoz. Dal. — Csa-
pások idején (Régi erős hang, de nem jó helyen alkal-
mazva).

— Eladó könyvek:
A Vasárnapi Uj&ág s Polil. Újdonság eddig megjelent ösz-

szes évfolyamai, szép tiszta hibátlan példány, 19'/>
kötetben. 12 kötött, 7'/j kötetlen ; ára összesen 50 ft.

Uj magyar múzeum 1850 - 1859-ig 18 díszkötetben kötve
Tiszta uj péld. ára 50 ft.

Felső-magyarországi Minerva. Szerkesztek gróf Dessewfiy
Józs. s Kazinczy Ferencz, 1825-től egészen 1886-ig.
Teijes uj tiszta példány, 16 igen csinos dupla kötet-
ben, kötve, ára 40 forint.

Budai Fer. Magyarországi polgári lexikonja. 3 kötet, 1804.
Díszkötésben tiszta szép példány 25 ft.

Kaphatók Miskolczon Fraenkel Bernát könyvárusnál.

Nyílt tér.*)
— (Lcánynövelde Debreczcnben.) Debre-

czenből e sorok fölvételére kérettünk: Jul. 24-én
ismét alkalmunk volt Zengey Jánosné asszony
több év óta fenálló jeles leánynöveldéjének évi
vizsgáján, mint szülék, a leánykák dicséretes elő-
meneteléről meggyőződni. A vizsga az idén nem
a nevelő lakásában, hanem az átalános tisztelet-
ben álló Farkas Ferenczné assz. házában tartatott,
ki tág és fényes termeit ez alkalomra készséggel
átengedi, és gzellemdus leányával együtt az el-
rendezésben segédkezet nyújtott. A vizsga szá-
mos szüle és hallgató jelenlétében reggel 9 óra-
kor vette kezdetét és tartott fél egyig, délután
pedig 4—8-ig és még sem végeztetett be vala-
mennyi tantárgy, miután a növendékek a tudás-
nak önérzetében kis Kérdésekkel meg sem elé-
gedtek, még kevéabbé vise'ték volna el, hogyegy-
tül egyig fel ne szóliitassanak minden tantárgyból.
Ugy látszik, a nevelőnő az erkölcsiség, gyöngéd
anyai ápolás éi finom társalgási módon kivül fő-
sulyt fektet a franczia és német nyelvekre, de
nem kevésbbé tűnt ki aleánjnövendékek értelmi-
sége az anyai nyelv, vallástan, világtörténelem,
magyarok története, természettan, tf-rmészetrajz,
fóldrajs, számtan, fogalmazás, szavalás, szépirás,
rajz, EŐÍ munkák és zongorára nézve, mely utóbbi
— a nevelőnő férje által taníttatva — a többi
tantárgy bevégezte után késő estig élvezetet
nyújtott a hallgatóságnak. A szülék, az összes
hallgatóság, ugy szintén a vizsgálandó főtiszte-
lendő urak teljes megelégedésük nyilvánítása
mellett hagyták el a termet, buzdítván még a
serdülő leánykákat a további szorgalomra és hon-
leáityi kö elességökre Szivünkből óhajtjuk, hogy
említett intézet virágoznék és érdeme necsak
helyben, hanem a vidéken is elismertessék. A
jövő'tanév kezdete szeptember hó 11-én leend
ugyan, de valamennyi tantárgyakra nézve — me-
lyek az érdemes nevelőnőn kivül több elismert
tanárok által taníttatnak csak október 11-én

yiitad": meg a taoév. —• Darvas Imréné. Csiffy
Lászlóné. I'atay Ifetvámié. Kállay Lászlóné. Sze-
psi Lászlóné. Csorba Sándorné. Fráter Imréné.
Kulcaár Dánieltié.

*) E rovatban közlött c/ikkekért csupán a sajtóható-
ság irányában vállal felelős.séget a s z c i k .

GF" Melléklet : Elölizeíéhi fölhívás a
KI:JH>S Újság" 1866—18tíl-ik évi fo!yaniár«,

azok számára, kik csupán a Vasárnapi Új-
ságra vannak clötizelve.

HETI-NAPTAR.
Hónapi- és

hriiinip
Katholikns és Protestáns

naptar

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerd.

"Szeptember

20 S Csőt.
21|Pént.
22,Szomb.

p
IG 17 Ludmilla
Lambert
Irene vért.
Jan. v. Kant
Eustách hitv.
Mátéev. t
Móricz vért. +| Móricz

6 16 Euph.
Lambert

Sudi, Konst.
Fatiszta
Mátéev.

Görög-orosz
1 naptár

Szept. (ó)
4 B 16 Babilás
5 Zakariás
6 Mihály
7 Szoszemes
8 Kis asszony
9 Joachim

10 Menodora

Izraeliták
naptára

Tisri
7 Böjt ar.br.
8 [im. ni.
9

E n.
11
12
13 3. SaVb.

N a p

6. p . <S. p .

5 39 6 10173 19
174 18 |5 40 6
175 16!5 42 |6
1 7 6 i ő | 5 4 4 | 6
177 14^5 45Í6
178 12Í5 4615
179 I l i ő 47 5

5
31
lj

591'

H o l d

hossza kél

f. P- I <*• P
255 40 í este
267 38
279 46
292 9
304 51
317 54
331 20

1 37
2 23
3 6
3 45
4 19
4 52

nyűg.

6. p.
10 13
11 o!
11 53

0 51
1 54l

3 2j
H o l d v á l t o z á s a i . © Holdtölte hétfőn, 24-kén, 3 óra 22 perczkor délután.

TARTALOM.
Czuczor Gergely (arczkép). — Az ősi ház. — A cM-

lonsi állandó tábor. — A lissai tengeri csati (képpel)- —

Képek a pesti állatkertből (két képpel). - Barbay István

falusi jegyző följegyzései (foljt.)— A tüdősorvadás elter-

jedése. — Csokonai mint jövendőmondo. — Tárház : Iro-

dalom és művészet. - Egyház és iskola. - Közlekedés.

- Mi újság? - Nemzeti szinhá*. ~ S.lkjíták. - Szer-

kesztői mondanivaló. - Nyilt tér.

Felelős szerkesztő

I

V í

1 i

H!

! f l

i I1



^ : 450

Mii

i )

HIRDETÉSEK.
1

em
lí

§

>
©

CS

W

•

rk
iá

l

©
K
N

•F

>

5-
í

0 0

03

Központi szállítási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
OVAS. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasit-

ványaimmal szóról szóra azonosok és saját nevem aláirásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen
összetéveszthetők,— minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készített
Seidlitzporok mindenegyes skatulái, valamint az adagok papirjai hivatalosan letéteményezettvédmárkkal vannak eliátva.

Ára egy bepecsételt eredeti katulyának 1 ft. 25 kr. — Használati utasítás minden nyelven.
E porok, rendkívüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert há?i-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 tanúsítják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, emésetéshiány és gyomorhévnél;
továbbá: görcsök, vese- és ideges bajokban, szivdobogásnal, idegesség okozta főfájásnál, vértódniásnál, esúzos fogf'ájda-
lomnál, végül hysteriára, búkórra és huzamos hányasra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb
gyógyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyítványt tartalmaz oly betegek részéről,
kik, miután nálok minden, gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerű házi-szerhez
folyamodtak, és ebben rongált egészségüknek helyreállítására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismeró-
iratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanítók, kereskedők, iparosok, művészek, 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 könnyebbüiést, és kiknek egészségűk csupán csak a Seidlitz-
poroknak reudes használata által álíittatott helyre.

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

JÓZSEF ur kereskedésében, gránátos-utezában.
Ezen ezégek alatt szintén megrendelhető :

a norvégtat Bergen városból való valóul Dorseh-májlialzsfrolaj is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é.

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

I W n f l I I A gyógyszerész B é c s b e n ,
nk.") Sh"1597 (11 — 50)

gygy ,
„zum Storch", Tuchlauben.

A szülök tiszteit közönségéhez.
Magán finöveldémre vonatkozólag, a többfelől hozzám ér-

kezett szülei tudakozódásokra, szerencsém van nyilvánosan és
egyetemesen felelni következőleg.

Felveszek intézetembe az elemi gymnasiomi növendé-
keken kívül olyanokat is, kik gazdaszati akadémiára, vagy
az ipar valamely oly ágára készülnek, melyre nem mulhatlan
szükség, hogy a gymnasium vagy a reálianoda rendszerében
előirt minden egyes tudományt végezzenek; hanem esak ajövő-
jökre szorosan t.trtozó szakokban s rövidebb idő alatt kivannak
kiképeztetni. Ezeket szaktauulóknak nevezem.

Beléphet minden növendék, ki élte 6-ik évtít már betöl-
tötte s 15 évesnél még nem idősebb.

A tanévet októaer elejétől kezdve július utolsó hetéig
számítom.

Egy ily tanévre kérek :
a 6, 7 és 8 éves növendékért 460
a 9, 10 és 11 évesért 500
a 12, 18 és 14 évesért 560
az idősbért, bármely korban 600

forintot osztrák értékben.
Mely összeg két egyenlő részletben, október és márczius

elsőbb napjain, előlegesen fizettetik le Pesten.
Két testvérért 50, háromért 100, s négyért 150 forinttal

kérek kevesebbet, mint összesen fizetnének, ha testvérek nem
volnának.

Adok pedig az igy kívánt tanévi dijért:
a) Egészséges szállást, melynek fekvése és levegője fővá-

rosunkban csaknem páratlan.
b) Testi táplálékul: reggel kávét vagy tejet zsemlével, az

egyéniség és évszak szerint; délelőtti 11 órakor és ozsonára
kenyeret; ebédre 4, vacsorára pedig 2 tál ételt.

c) Mosást, (ülést, világítást, szolgalatot, a posztó és
fehérriihak aprólékos kijavita-at.

(]) Oktalant minden illető iskolai tudományban; to-
vábbá, fi növendék előképessége szerint, a rajzban és élő ide-
gen nyelvekben, tnnez, úszás, s az elemi növendékeknek a
szépírás és liazi testKyakorlatban is; a német és i'ranczia
nyelvben pedig bán társalgás utján is gyakoroltatást.

e) Gondos és szíves szülei ápolást nóm részéről s tőlem.
Külön fizetés csupán a zene, kézikönyvek, írószertk,

s betegség esetére : az orvos, gyógyszertár és ápolónő;
végre, a ritkán s csak jutalmul élvezendő színházi és más ha-
sonló mulatságokért kívántatik.

Államérvényes bizonyítványt nyernek katholikus nö-
vendékeim is a nálam tanult tanulmányokból. Mert saját hit-
feleik nyilvános iskolájában tesznek le vizsgát, felelőségem mel-
lett, akár az egyes tanévek végén, akár midőn az intézetből
kilépnek. A vizsgának felsőbb helyen meghatározott költségeit
a tisztelt szülék viselik.

A növendékekre felflgyelést osztják velem, az azokkal |
együtt lakó segédnevelők, kiknek száma minden 8—10 növendék |
után egygyel szaporittatik. — Az intézetből magokban soha í
nem, hanem csak felügyelet alatt, mennek ki a növendékek. \
Járkálni mennek pedig, egészség tekintetéből, mindennap,
téli félévben déli 12 — 1 óra közt; a nyáriban pedig a délutáni
oktatás bevégeztével.

Hasonló okból s illetőleg természetrajzi kirándulás vé-
gett, a budai hegyek közt töltünk június és július hónapokban
minden szombat napot, a mennyiben ezt az idők és körülmények
engedik.

Az oktatási nyelv magyar.
A legnépesebb osztályban 15—20 növendék van reedesen.
Elfogadok oly növendékeket is, kik nem laknak az intézet-

ben, hanem csak tanulás végett járnak be.
A bejáró növendékek fizetnek a rendes iskolai tanulmá-

nyokért, elólegesen, egy hónapra, tehát 80—100 órai tanításért
a) Az 1-só és 2-ik elemi osztályban . . . 8 frtot,
b) A S-ik és 4-ik elemiben 12 frtot,
c) Minden magasabb osztálybeliek és szak-

tanulók . . . • • 16 frtot.
A tancz-, úszás-, rajz- és franczia nyelvben oktatást a

bejárók külön fizetik.
Ha a bejáró növendék körülményei kivannak, hogy reggel-

től estig az intézetben maradjon: az ily félkosztos növendék
részéről kérek, a déli étkezés és egész napi felügyelésért, egy
hóra 8 frtot osztr. ért.

Részletesb értesítésemmel, kívánatra, bárkinek kész szív-
vel szolgálok.

A belépendő növendék bejelentését minden nap tisztelettel
fogadom. A rendszeres beírás pedig történik f. évi szeptember
28-ik napjától kezdve október 7-ik napjáig ejukor-utezában
6-ik szám alatti saját házamban. Mely alkalommal minden nö-
vendék fizet, az intézet közös könyvtára gyarapítására, 2 forint
beirási dijt.

Kelt I\sten, 1866. augusztus 12-ik napján.

1762 (4-4) Szönyi Pál m. k.

Szülőknek igen fontos!
A gyermekeket a görvélytől megmen-

tendő, ajánlom az általam feltalált

„Giliszta-csokoládét"
minden 8 hónapban rendesen beadatni, akár
gyanítani gilisztát, akár nem, és miért ? azt
a feliratokon és a könyvecskében, — mely
több mint 59 bizonyítványt foglal — lát-
hatni — Ara egy darabnak 20 kr., nálam
helyben 6 darab 1 ft. — A megrendelések
azonnal a birodalom minden részébe a leg-
biztosabban posta-utánvétellel teljesittet-
n^k alulirt által.

Kapható Pesten, Török József gyógy-
szerész és Thallmaier és társa uraknál,
meg a könyvecskémben jegyzett bizomá-
nyosaimnál. 1730 (6—12)

Kröczer Ágoston s. k.
gyógyszerész Tokajban.

Házassági ajánlat.
Egy jó külsejű, 40-ik éves, 8000 0. é. ft.

felett szabadon rendelkező, nőtlen férfiú
óhajt magának házastársul egy legalább
6000 o. é. ft. felett szabadon rendelkező
akár leányt, akár fiatal özvegyet. — Az e
tárgyban váltandó levelet II. I. czim alatt
teljes tisztelettel fogadja az ajánlkozó Pécs-
váradon (poite restante) II. I.

1790 (1-3)

Haszonbér.
Pestmegyei Nagy-Megyerés Szőröshalom

pusztai mintegy 3000 holdnyi tagositott
birtok, közel a vasúthoz, repeze és tiszta-
buzavetéssel együtt f. évi nov. 1-től kezdve
haszonbérbe adandó. — Bővebb szóbeli fel-
világosítás kapható Pesten, 2 sas-utezai
24. sz. a. Hulcy Károly ügyvéd urnái

1784 (2—2)

l é g i pénzeket
és mindennemű régiséget, drágakövet,
gyöngyöt, szineskövet, aranyat, ezüs-
töt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb

áron. 1788 (1—4)

Régiségek és természetiek
irodája,

Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épü-
letben, 14. sz. a.,

hol egy nagy választékú raktár mindennemű
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
s nientekötőkből a legolcsóbb áron, ugy-
in tén egy nagy raktár ásványok, lep-

kék, bogarak, madárbórök, tojások,
s szemüvegek is találhatók.

8zéplakon (Biharme-
gyében)

gy 45 köblös (hold) szántóföld, rétekből
álló nemesi birtok, szép fekvésű belső telek,
lakbáz, magtár, pincze, szőlővel együtt
eladó.

Bővebben értesülhetni ott helyben, H er-
czeg Mihály gazdánál. 1787(1—2)

Társ kerestetik
mintegy 3- vagy legfeljebb 5000 forint tő-
kével Pesten, egy a legnevezetesebb utcza-
sarkán, közel 20 év óta fenálló folyóárukkal
ellátott üzletbe; bővebb értesítést nyer-
hetni „ti. B." urnák czimezve Pesten,
váozi-utcza K a r c z a g J ó z s e f ur kalap-
raktárában. 1782 (2-4)

Pályádat.
, Kisdedóvói állomásra Biharmegyében
'. fekvő Álmoíd helységben 440 a. é. ft. érde-
méhez, s magaviseletéhez képest javítandó
évi fizetés, díszes lak, kert s külön dijazott
ápoló mellett— egy terem fütőíáíali ellá-

itása terhével — pályázók kép;sségöket ta-
nusitó bizonyítványaikat érmellékjárási fő-
szolgabíró s biiottmányi elnök tek. Nagy
Lajos úrhoz Álmosdra szept 25-ig bér-
mentve küldjék el, 1781 (2—2)
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PESTEM,
váczi- és zsibárus-utcza szögletén, az „Ypsilanti" mellett.

1755 (2-2)

Nagy választékú raktár, mindennemű
selyem- és nemezkalapokból, urak, nr-
hölgyek és gyermekek számára, saját és
külföldi gyártmányok kelme-vadász-ka-
lapok, házi és vadászsipkák, kacstnak.
nyakkendők, ingallérok, Glacée- és
téli-kesztyűk, uti-nomez-topánkák, ugy-
színte nemez-czipók bőrtalppal, egész-
ségi harisnyak és papucsok és nemez-
talpak.

Az összes formák az alanti számok sze-
rint kaphatók. Vidéki megrendeléseknél a
mellette álló számok pontos kitétele mellett,
még a kalapok árát, színét és a fejnagyságát
megjegyezni kérjük.

1. szám legújabb forma, egész kemény, fe-
kete vagy szürke színben 3 ft 50 sr.
4 - 5 ftig.
széles karimával, egészen lágy, fe-
kete vagy s,;ürke szinü 4—5 ftig.
kemény, fekete vagy szürke szin-
ben 3 — 5 ftig.
egész kemény vagy szürke színben
3 - 5 ftig.
félkemény vagy szürke színben se-
lyemmel bélelve 3, 4—4 ft 50 kr.,
selyemmel és bársonynyal kerítve
4 ft. 60 kr.—5 ftig, legfinomabb
6 ft., nem bekerítve S —4 ftig.
télkemény vagy egész lágy, fekete
és szürke Siinben 4—5 ftig.
félkemény vagy egész lágy 2 ft.
50 kr. egész 4 ft. 50 krig.
félkemény v. egész lágy 3 - öltig.
lnaskaipag fekete, kemény 4,5,6 ft.
Kocsiskalap csak feketén és ke-
mény 3—6 itig,

8.

3.

4.

5.

6.

1.

8.
9.

10.

11. szám Kucsma 2 ft. 50kr., finom Astrakán
5 ft., Persian 6 - 8 ftig.

12. „ Kalapok tiszt, papok számára egy-
szerű 4—5 ftig, selyem-nemezből
finom 6—6 ft.

13. „ E g é s z láí?y. fekete 8, 3 ft. 50 kr
4 ftig, szürke 3 - 4 ft., zöld 4 ft,
barna 3 ft. 50 kr.

14 „ Vadászkalap kelméből szürke, zöld
bekeritve egész lágy, stájerforma,
finomul felezifrázve 6 ft., szürke
nemezből 4—5 ftig, zöld nemezből
4—5 ftig.

15 ,, Selyem-kalap fekete, kemény 4,
5 ft. 50 krig.

16. „ Selyem-kalap fekete, kemény 4,
5 ft. 50 krig.

17. „ fekete és szürke félkemény, egész
lágy 4—5 ft.

18. ,, egész kemény csak fekete 3 ft 50 kr.
4—5 ftig.

19. „ fekete félkemény, egész lágy 4 -5ft
20. „ Utazó forma, széles, lágy vagy fél-

kemény, világ-szürke, sötétszürke
vagy fekete 3—5 ft.

Gyermek-kalapok kaphatók, 4. számú
egész kemény, fekete koczkás szalaggal, vö-
rös, fekete vagy fehér 2 ft. 50 kr , 3 ft., 3 ft.
Ö0 kr. 5. számú fekete vagy szürke, selyem
vagy bársonynyal felékesitveSfttal, vékony
szalaggal 2 ft, 2 ft. 50kr. — 3 ftig. 7. számú
fekete vagy szürke 2 ft., 2ft.50kr., 3 ft. Leg-
kisebb gyermekek számára felálló karimával
fekete vagy szürke 2 ft. 50 kr., 3 ft szint
olyanok tiszta teher 5—6 itig.

Kalapok, festés, tiíztítás vagy divatosi-
tás végett a legnagyobb készséggel elfo-
gadtatnak és gyorsan elkészíttetnek.

Nagybani és darabonkintl eladás.

Egészen fris minőségben épen most
megérkezett

valódi szelid sáfrány-

12 db. 80 kr., 100 db. 2 ft, 1000 db. 15 ft.;
valamint mindennemű harlemi virághagy-
mák, s a legjutányosb áron kaphatók a
magkereskedésben, kígyó utcza 6. sz. a.

Maré Ferencz.

Titkos 177a (3-12)

betegségeSiet
1 még makacs és üdült bajokat is ugy

koródában, mint m-tgán gyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak

jbi.'onyult mtíd szerint, sokszor a nél-
I kül. hogy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gátoltatnék, gyöke-

j résen, biztosan és gyorsan gyógyít

l e d . dr. Helfer Viímos
I Pest, király-uteza 27. sz. Medetz-
I házban, 1-ső emelet, délelőtt 1- 9 ig,

délután 1—4 diáig.
Dijazott levelekre azonnal

válaszoltatík, s kívánatra a gyógy-
szerek is megkuldetnek.

VM.

Cholera ellen! hasonszenvi
gyógyszerek.

Dr. Argenti Döme kir. tanácsos urnák
utasítása szerint készítve, golyókban vagy
a rögtöni adagolásnál czélszerübb folyadé-
kokban, pontos használati utasítással együtt
kaphatók: Jármay Gusztáv hasonszenvi
gyógyszertárában Pesten, belváros, pap-
növelde-utcza 1-ső szám.

Ára egy szekrénynek 2l/i ft., finomabb
3 ft., postán küldve 20 knal több.

1785(1-3)

Heckenast Gusztáv könynkiadd-hivatalában Pesten (egyetem-
utcza 4. sz.) megjelent, s minden könyvárusnál Magyar- és Erdély-

országban kapható:

A MAGYAR GAZDA

1 A El lm A"N it A 1A ti A
f80:-ik évre.

STOw* K É G L Y SÁNDOR.
Bolti ára i ft. o. é.

Exen 15 ívre terjedd naptár, mely az idén jelenik meg legelőször, finom
anfcolvászon kötélben tárcza-alakban van, usy hojsy HTA mindenki kényelmesen
asebében bordliaya, 8 alább elősorolt tartalmán kívül íolyö jegyzetekre ele-
gendő tiszta lappal és egy ironaal van ellátva.

TARTALMA:
1. Az összes gazdaszati és kertészeti teendők mind a 12 hónapban. 2.

A különféle trágyanemekből 1 hold földre kivántató mennyiség. 3. Vizellet
vegybontások. 4. Alomsziikaéglet. 5. A nyerendő trágya kiszámítása. 6. A
magvak csiraképességi és kikelési tartama. 7. Vetőmag szükséglet kimuta-
tása. 8. A taV ármány félék tápértékéről és a táplálkozásról. 9. A takarmány-
félék ásványi alkatrészei. 10. 100 font szénával felérő takarmányadagok a
vegyi alkatrészek tekintetbe vételével. 11. Az egyes takarmányfélék táp
1 ártalma 100 részben. 12. Arány a legenyes és legenynélküli táprészek kö-
zött. 13. Takarmányfélek szénaértéke. 14. A legeltetésről. 15. Az üzekedési
idő tartama. 16. A párzáanál egy hím állatra számitható. 17. Meddig alkal-
mazhatók az állatok a tenyésztésre. 18. Az elles bekövetkeztének kiszámí-
tása. 19. A fogak megjelenése és kiváltásának ideje. 20. Azon betegségek,
melyeknél az adás-vevés törvényesen megszüntettetik. 21. A gazd. házi
állatok betegségeinek gyógyítása. 22. Egy igásfogat végezhet naponkint.
23. Gazd. gépek munkaképessége. 24. Égy 4 lóerejü Garett-cséplőgép
ixiunkaeredniényéről. 25. A sorvetésnél szem előtt tartandó pontok. 26. A
gazd. építkezésekről. 27. Keveréktrágya (Compost) készitésmódja. 2S. A
jó trágyagödör kellékei. 29. A sárga dinnye tenyésztéséről. 30. Az erdő-
művelési viszonyokról. 31. A tüzelő anyagok értéke. 32. Cséplő és nyom-
tató rész kitizámitások. 33. Napszámok kiszámítása. 34. Az olajnövények
olajtartalma. 35. Kamatkiszámitások. 36. A legnevezetesebb államok pénz,
gabona, folyadék és térmértékének összehasonlítása. 37. Országos vásárok.

Mint a fent elősorolt gazdag tartalomból láthatni, ezen naptár legin-
kább a t. gazdász uraknak szolgálna hasznos kézikönyvül, kiknek figyelmébe
izennel tisztelettel ajánlja HeCkCIiast CiUlSZtáV,

kiadó.

Cs. k. osztrák enabad. első amerikai és
angolországi szabadalmazott

AMTHERIN-SZAJVIZ
1» O P P .1. C.

gyakorló fogorvostól.
Bécsben, Stadt, Bognergasse 2. szám.

Ara egy üvegnek 1 frt. 40 kr Pakolásért 20 kr.
Eicn jeles kuszitraén) 15 évi fennállása óta még Európán tul is terjedést és

hirt szerzett magának. Ennek használata különösen jónak bizonyult mindennemű
fogfájás ellen, száj gyenge részeinek minden betegségei ellen, a fogak mozgása,
könnyen vérző beteges iny, odvasság és seorbut ellen. Feloldja a nyálat, mi által a
fogakoni kőképzés el lesz távolitvs, üditőleg és az izletre javitólag hat a szá;ban,
és elhárítja a száj kellemetlen szagát, mely mesterséges vagy odvas fogak, étel
vagy dohányzás által származik. Miután ezen szájvíz a fogakra és szájrészekre
semmi tekintetben elgyöngitőleg vagy marólag nem hat, » szájnak mint tisztító
szer a legkitűnőbb szolgálatokat, teszi, s annak minden részeit tökéletes egészség-
ben és épségben egész a késő korig megtartja. — Bizonyítványokban nagytekin- i
tetü orvosi egyéniségek részéről ennek ártalmatlansága ésjelessége elismertetik, és j
használata számos jóhirü orvosok általrendeltetik is.

Fogón az odvas togak ólmozására, ára 2 ft. 10 kr.
Anatherin-íogpasta, ára 1 ft. 22 kr.

N ö v é n y i t ' o g p o r , ára 63 krajezár.
Kaphatók P e s t e n : TÖÍtOK J. gyógyszerész urnái, király-uteza 8. sz. Vér-

tfssy Sándor illatszerárus urnái, Unschnld Ede urnái váczi-utczAban, Molnár
4 János urnái, Lncff M. illatszerárus urnái, Thalmayer A. és társa, Iloll'mann K.,

& Balitzky Sándor uraknál. Budán : íírünberg udv. gyógyszerész urnái, és Rath
•? gyógyszerész urnái, Tábin, külvárosban 1725 (8—12)

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

MAGYAR POLITIK
Nagy 8-rét (37 lap) fűzve 40 kr.

FÜGGELÉ
112 ideiglenes törvénykezfesl szabályokiioz.

Negyedik folyam. • .
(1866)/

Első füzet, (január-június. - L-XVIII- sz.) Ára 60 kr.

1760(3-3)

i H
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KEER GYÖRGY
P e s t e n , (1793 (1-2)

üoroüya-utcza, Wiirmuilvar 8-dik sz. a 1-si) emelet,
tisztelettel értesiti a nagyérdemű gazdaközönséger, hogy hordozható (Locomobile),
cséplő- és forgató-gépeit

Garrett J. D.-töl Bockaobau, Magdcburg
mellett a következő árakon adja el helyben Pesten és vámmentesen :
Egy 8 lóerejfl locomobile A. 2 cséplőgéppel, mely 54 hűvelvk dobhosszu, kátrány-

teritökkel shajtószi.jakkal ellátva, egészen telje?, 3920 ft. ezdst pénzb.
Egy 10 lórrejülocomobile • hengerrel, A 3cséplőgéppel, mely 60 hüvelyk dobhosz-

szu, kátrknyteritókkel s hajtószijakkal,egészen teljes, 4530 ft. ezüst pénzb.
Egy forgató-gép (Drillmaschine), könn)ü talajra 11 sorozóval, 6 lábnyi nyom-

távolsággal, vas emeltyűkkel, e'őkormánynyal és 2 vetö-gerendelylyel, egé-
szen teljes, 320 ft. ezüst pénzb.

S kéretik a netaláni megrendeléseket a lehetőségig idejekorán megtenni, hogy a
pontos szállítás eszközöltethessék.

Fentebb említett gépek a legjobb szerkezetűek és egész Északnémetország-
ban, hol azok mindenből használatban vannak, a legjobb hírnek örvendenek.

Tudakozásokra egész készséggel kellő utasitás adatik, valamint illustrált kata-
lógusok is kivánatr* ingyért szolgáltatnak ki.

NB. Elvállalható feltételek mellett bérbeni cséplés is eszközöltetik, mely
esetben az illetők magukat KEER GYÖRGY úrral érinikezesbe tehetik.

A* átalánosan jónak elismert valódi s egészen Irlsen érkezett

SGHNEEBERGI NÖVENT-ALLOP
mell- * tüdőbetegek számára,

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodáfl,
torokgyuladások s nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható :
PESTEN- Török József gyógyszerész urnái a király-utezában, — dr. Wagner D.

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

BUDÁN: Schwarzmeyer J. gyógyszerész urnái.
Aradon: Probst F. J
Aszódon: Sperlagh J gy.
Baján: Klen&utz J.
Brassóban: Gyertyánfy,Fa-

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

Fleischer.
Dietrich és

Rendes előfizetés nyittatik

VASÁRNAPI ÚJSÁG
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK

október—deczemberi évnegyedes folyamára.
ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK:

A Vasárnapi TJjság és Polit. Újdonságok (okt.—decz.) 2 ft. 50 kr.
Csupán Vasárnapi Újság (okt.—decz.) 1 ft. 50 „
Csupán Politikai Újdonságok (okt.— decz.) . . . . l ft. 50 „

8 W A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.
igwgfr~ Egyszersmind figyelmeztetnek mind azon tisztelt elő-

fizetők, kiknek elöfizetésök szeptember végével lejár, hogy előfize-
téseiket a lapok folytatólagos küldhetése tekintetéből mielőbb
megújítani szíveskedjenek.

gjHp* A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok czimü
teslvérlapok jelenleg 10,000 példányban küldetvén szét, —
kétséget nem szenved, hogy azok legalább is f 0 0 . 0 0 0 kézen fo-
rogván, bármily szakba vágó hirdetmények közzétételére legalkal-
masabb eszközül szolgálnak. Mely körülményre szabad legyen az
illető közönséget tisztelettel figyelmeztetni.

Az igtatási dijak jutányosak, s terjedehnesb hirdetmények
közlésénél különös kedvezmények biztosittatnak.

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

QW A Vasárnapi Ujsag jnlius— deczemberi folyamából teljesszámn pél-
dányokkal még folyvást szolgálhatunk, — félévi előfizetési dija 3 ft.

Bonyhádon: K»amolinJ. gy.
Brassóban : Fabick Ed.
Csáktornyán: Kárász A.
Csuton: Borsay F. gysz.
Debrecíenben: GöltlN. gy.
Deésen: Krémer S.
Dettán: Braunmüller J. gy.
Devecserben: Hoffmann B.
Eszéken: Kawilowicz gysz
Eperjesen: Zsembery Ign.

| Érsekújvár: Conlegner Ign.
j Egerben: Wes?ely gysz.

Körmöczön: Draskóczy gy. S.-Sz.-Győrgyön: ötvös P.
Karolyfehérvár: FischerE gyógysz.
Kabinban: StojAnovics. Sopron : Voga és Rupp-

^ " M . I J . . °'-'- * • recht.
S.-A.-Ujhelyen: Deutech J.
Sasvár: Mücke A gy.
Segesvár: Misselbacher J.
Serajevoban. Gyuleka N.G.
Sziszekeit: Kubányi F.
Szombathelyen : Mitter-

Kun-Sz.-Miklós: Stoits A.
Lúgoson: Arnold J.
Médiáson : Breiner K.
Mosonban: Pranter J. gysz.
Niskolezon: Spuller J.
Mitrovicz: Kreítonoshics A.
Mohács: Pyrker Gyula gy.
Marosvásárhely: Jeneygy.
Munkácson: Gröttier L.
Mohácson: Kőgel D.
Nf>it>banyán: Horacsek J.
Nezsiderben: Fuchs J.
Nyitran: dr. Láng E.
Nyíregyházán :HönschEde

gyógysz.
Nagy-Becskereken: Nedel-

kovics és Haidegger.
Nagy-Kanizsán : Welisch

i Eszéken : Thürner fiai és| és*Lovack gyógysz.
Desjáthy gyógysz.

Győrött: Brunner F.
Gyulán : Lukács gysz.

JNagy-Károly^Schöbtrl C.

Haczfeld: HagelTchmidt V.
Hátszegen : Mátesy B. gysz.
Ipolyságon: Mikulási T.
Jánoíthazaii: Kuna gysz.
Jolsván : Maleter gysz.

Nagy-Kikin: Komka A. J
Nagyváradon: Janky A.
Nagyszombatban: Pántot-

sehek R. gyógysz.
Orosházán : Vangyel M.
Pancsován ~ ~Jolsván : Maleter gyw. | P , a n c " a G " g>

Kaposvárit: Schröder J . g v . ! P e e 8 e t t : K u n z Nándor.
Kő S t h l " ' p " s p * » n : R*Wh "vóK a p o á
Kőszegen : Strehle gys*.
Károlyvártt: Benich J

gysz. és Spatay A.
Kassán: Escbwig E

| Késmárk: Genersich C és A.
[Kecskeméten: Papp M.
Karánsebesen Weber A. gy.

Fischer

Posegan: Balogh gyógysz.
•emen o | Pntnokon : Szepessy gysz
: Kodolányi Pozsonyban: Schneebergei

i és Dussil gysz.
j Rosnyón: Posch J. gysz.
Rimaszombat : Hamaliár

gyógysz.
Rumán: Milutinovitz S.
Rékáson: Bororui K. gysz

mayer gyógysz.
Székesfehérvár : Say R.

gyógysz.
Siklóson: Nyers S. gysz-
Szathmáron: Juracsko D.
Szent-Miklóson: Haluschk*

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

Prohaszka G-yula.
Temesvár : Kraul és Rotb

gyógysz.
Tokajban: Krötzer A. gy.
Tordan: Welits és Wolf.
Tatán: Niertit F. gysz.
Tftrök-Szent-Miklös: Pil-

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

és özv. Benesch P.
Újvidéken: Schrtiber F.
Varannón: Elizár gysz.
Veszprém: Freramel.
Váczon : Tragor A.
Varazsdon: Halter gysz.
Verseczen: Herzog gysz.
Zimony : Ivánovics éa fia.
Zalatnán: Mégay Gyula.
Zombor: Stein fia Márk.
Zsámbokrét: Neumann M,

Károlyffhérvártt:
Ed. gyógysz. ' Szászváros: Sándor R. gy.,

Kolozsvártt: Megay M. C. Szabadkán: HofbauerI.gy.|Zentán: Wuits testvéreknél.
Egy üveg ára forint 26 krajezár. 1791(1-6)

Ugyanezen bizományos uraknál kapható:
Legjobbféle

tyukszem-tapasz,
Schmidt cs. kir. főorvostól, egy skatulya

ára 23 kr.

Fel nem lobbanó

PETROLEUM,
nagyban és kisebb mennyiség-
beni eladásra folyvást ke8zen

található

RORTSÁlí J.
bádogos-mesternél

P E S T E N ,
Ferencziek-tere 1-ső sz. alatt,

készít egysjersmint szagatlan házi- és szoba ürszékeket, darabját 15 fttól
50 fug a legújabb forma és ezélnzerú szerkezet szerint — inég pedig azon kikötés-
sel, na czjljoknak meg nem felelnének, — azokat risszaveszi; készít továbbá

mindennemű

épttlet-munkála tokát,
u. m.: ház-(edélzft»k»t.csatornákat, könyököket, padlás-ablakokat, bádog,
horgany és vörösrézből, — arnyékszékcsöket óíomból, itthelyt s a vidékre.
Nagy raktárt tart. végre petróleum, sálon- és moderateur-lámpákból, házi,
udvari- és lépcső-lámpákból, mindennemű kávé- és theafozft-gépekböl, lakko-
zott táczákból, és minden az ö mesterségébe vágó áruezikkekböl ; elvállal minden
kijavításokat , és igéri a legméltányosabb árakat, minélfogva a nagyérdemű
közönség szíves látogatátát kikéri. 1788 (4 — 6)

Dr. Belir ideg-extractusa,
az idegek erősítésére s a fest edzésére ára

70 kr.

Dorsch-májolaj,
Lobry és Parton-tólUtrechtben, a skrofulák
s bőrkütegek sat. gyógyitására. Egy üveg

ára 1 ft.
Stiriai Stub-havasi-növény-

nedv
mell- s tüdőbetegek számára.

Egy üveg ára 87 kr.

HELUNGKIANG
arábiai s ázsiai

állat-, gyógy- és táp-pora,
-^ •5«!wcrJ8E=i- — - ̂  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 biztosítva.
Egy kis csomag ára 40 kr., nagy csomagé 80 kr.

Block-féíe megpróbált folyadéka lovak számára.
Kitünó mosó szer, mely nemcsak az egészséges, hanem a beteg lovaknál is, az ivhúrT
köszvény, körömgyuladás, az inak kiszáradás,, fiezamodások, az iga • nyereg által oko-
zott sérülések eseteiben a legmeglepőbb sikerrel használtatik.

Egy üveg ára 1 ft. 40 kr.
Főraktár BITTXEK ÜYlJIi\JJó?yszerésznél Ologgnitzban.

A Cliolera és mindennemű betegségekben
elismert legjelesebb tanácsadó a következő mü:

AZ EGÉSZSÉG NÉGY KÖNYVE
Bock Ernft Karoly

lipcsei boneztanár után 1792 (2—2)

a magyar nép szükségeihez alkalmazva.
38 ábrával.

4 rész. Ara fűzve 5 ft. Kötve 5 ft. 80 kr.
Különösen a Cholera elkerüléséről, ez gyógyításáról is igen tüzetesen
és a todomány legújabb tapasztalásai szerint értekezik.

Kapható RÁTII MÓRNÁL Pesten, é* minden könyvkereskedésben.

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

Tizenharmadik évfolyam.

Pest, szeptember 30-án 1866.

Előfizetési föltételek 1866-dik érre: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft
Csupán Vasarn.pl Ujsag: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

• Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Poliíikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január 1-t
háromszor, vagy többszöri igtatásnal csak 7 krba azamittatik. - Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szamara
Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. - Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr

kezdve: Egy, négyszer

*T ? egyszeri igtattoal 10 krb.;
Vogler. _ M.-Frankfnríban:

E 82 éves ősz magyar pátriárka tisztes
arcza három emberkornyi históriát varázsol
szemünk elé. A múlt századnak ezen erős
tölgye még a Kazinczy-korszakban,az ébredő
nemzeti önérzet lelket emelő hajnalán vert
gyökeret e haza földében s az akkori félénk
is szemérmes kísérletek napjaiból néz le a
mai idők megizmosodott nemzetiségi vivmá-
nyaira. Ez arczkép szemünk elé állítja a
sokat rágalmazott, erőteljes magyar „tábla-
birói" fajt, melyről el fogja egyszer mondani
az igazságos történelem, hogy bármennyire
szívós kitartással ragaszkodott is ősi intéz-
ményeihez, az ujabbkori czivili-
satio igényeinek, a szellemi és
anyagi haladás követeléseinek
nemcsak nem állott útjába, sőt
épen a táblabirói faj felvilágo-
sultsága s gyakran önzéstelen
áldozatkészsége tette nálunk is
lehetővé a polgárisultság ujabb
eszméinek aránylag igen gyors
diadalát; s a midőn az eszmék
tovább fejlődése koronkint fenn-
akadt, az akadályok soha sem
ezen körből, hanem a politikai
és társadalmi viszonyok mosto-
haságából, a működési tér meg-
szűnéséből s a közvélemény által
felkarolt vezérférfiak leszorítá-
sából származott. Meg kell még
azon időnek jőni, hogy ezen
életképes, értelmes és fogékony
középosztály, mely jó vezetés
mellett mindenkor, a béke és
háború, jó és rósz napok esemé-
nyei között, meg tudott felelni
hivatásának, a haza és mivelődés
közügyeinek szolgálatában, tel-
jesen elfoglalja ismét azon he-
lyet, mely a viszonyok változtá-
V&1, megváltozott szellemben
ugyan, de értelmiségének s tár-
sadalmi állásának súlya mellett
teljes joggal megilleti.

Hogy kisebb működési kör-
„ : - ! - • i i . i /i • i

Id. M á n d y P é t e r .
született Mikolán. 1792-ben került a sáros-
pataki iskolába, hol 1800-ig tanult. Ezután
két évet Pozsonyban töltött, leginkább a
német, franczia és olasz nyelvek megtanu-
lása végett. Az 1802-ki pozsonyi országgyű-
lésen, az iskolai szünet alatt, országgyűlési
irnok volt. 1803-ban visszament S.-Patakra,
hol az akkor nagyhírű Kövy tanár alatt vé-
gezte a jogtudományi tanfolyamot. — Az
akkori idők szokása szerint az iskolából
haza került ifjú otthon azonnal az élet
gyakorlati folyamába lépett át. 1804-ben
legelőször is megyei tiszt, aljegyzőnek ne-

°en is híven lehet szolgálni a hazát, s hogy
a ki a kis kört, melyre a sors állította, lelki-
ismeretesen betölté, polgártársainak becsü-
fetére méltán számolhat: tanusitja azon férfiú
ls> kinek hosszú életpályája itt elénk tárul.

Idősb Mándy Péter, egy szatmármegyei
0 8 .magyar család ivadéka, 1784. nov. 7-én

Id. MÁNDY PÉTER.

veztetett ki, idő folytán a megyei tisztségek
majd mindegyik ágában szerepelt, s először
jegyző, később főszolgabiró, majd másod
alispán lett Szatmármegyében; végre egyik
megyei törvényszéki osztályban mint alis-
pán helyettesi elnök működött sok évig.

A megye ügyeinek e külön szaku veze-

tésében Mándy Péter mindenkor épen oly
buzgalmat, mint önzéstelenséget tanúsított,
— tudjuk mindnyájan, hogy ezen egykori
„nobile officium"-ok tekintélyt igenis adtak
az illetőnek, de többnyire önfeláldozással
jártak. A megye levéltára számtalan oly
tényt jegyez fel, melyek a megye közigaz-
gatási ügyeiben Mándy Péter rendezési
ügyességét, eljárási erélyét és tapintatát
tanúsítják, s melyek előszámlálása itt kö-
rünkön kívül fekszik.

Gondjainak egy nagy részét idő folytán
megszaporodott családja vette igénybe. 13

gyermekének nevelése mellett
is ernyedetlen szorgalma és
munkássága nem maradt siker-
telen. Okszerű gazdálkodás és
takarékosság itt is megtermetté
azon gyümölcsöket, melyek után
törekedni, minden jóravaló ma-
gyar családfőnek erkölcsi köte-
lessége. Mándy Péter nemcsak
hogy el nem prédálta ősi vagyo-
nát, hanem szüleitől öröklött
birtokát részint irtással, részint
uj szerzemények által tiz any-
nyira gyarapította, mint eredeti-
leg átvette. Saját erejével és
költségén 50-nél több jobbágy-
házat, azonkívül Mikolán és
Sziny érváralján két-két kő-,
Mándon két lakházat épittetett,
s örvendve látta anyagi jobblé-
tének fokonkinti emelkedését.

Azonban Mándy Péter fi-
gyelme és fogékonysága nem
szoritkozott csupán az anyagi
térre. Azon nemes ösztönnél
fogva, mely a magyar középosz-
tály tagjait mindenkor jellemzé,
már régóta élénk hajlamot ér-
zett a tudományok, a szellemi
fejlődés eszközei iránt. Nem em-
litvén, hogy már fiatal korában
jelesebb külföldi irók müvei-
nek magyarításával foglalkozott

(ilyenek voltak: Kleist „Tavasz" czimü
nagy költeménye; Kant xromanuel „Pae-
dagogiká"-ja stb.) : a későbbi idők folya-
mában Mándy Péter nevével mindenütt
találkozott a magyar közönség, a hol egy
tudományos, közmiveltségi vagy j ó t é k o n y ^ - s ^ .
ügy előmozdítására igénybe vétetett a haza' ~ -\\

39-ik szám.

liasábzott petit sor ára, vagy
iburg és Altonában: Haasei


