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Több állam által szabadalmazott 807 (2—3)

ADLER L.
pénzváltó-irodája

a kereskedelmi testület (Lloyd) épületében

Pesten, Dorottya-utcza 14-ik sz. a.
Az általam rendezet t

sorsjegy-társulatok programmja.
I I. Beiiietés 25 egy negyedévi részletekben:
A. 20 személy 20 hitelsorsjegyre 8 ft. % évenkint, — B. 18 személy 19 darab

(mind osztr, sorsjegyek) 4 ft. Vi évenkint, — C. 20 személy 20 darab 1864.
50 ftos sorsjegyek 3 (t. % évenkint,— D. 10 személy 10 darab 1860. 100 ftos
sorsjegyek 6 ft. Vi évenkint. fKT* Bélyegdij részletszelvényenkint A. D.-nél
1 ft. 30 kr., B. C-nél 68 kr.

• lI. Beüzetés 25 havonkiuti részletben:
I E. 10 személy 10 hitelsorsjegyre 6 ft. 30 kr. havonkint, — F. 10 személy 10 darab
I % 1860. sorsjegyre 4 ft. 80 kr. havonkint,— G. 10 személy 10darab V' 1864.

sorsjegyre 4 ft. 60 kr., — H. 10 személy 50 darab Rudolf-sorsjegyre 3 ft.
ÍO kr. — S^F" Bélyegdii részletszelvényenkint E.-nél 1 ft. 30 kr., F. G.-nél
99 kr., H.-nál 68 kr.rAz e társaságokbani résztvevők az illető részletbefizetési ivekben bejegy-

zett sorsjegyekre közösen játszanak; a nyeremények, miután a kihuzott
sorsjegyek ujabbal helyettesittetnek, a résztvevők közt egyaránt osztatnak
fel, s a részletfizetések letelte után az A. G. D. E. F. G. alattiak mind-
egyikének egy eredeti sorsjegy szolgáltatik ki, —a H.-nál 5 eredeti sorsjegy
s a B.-nél az eladott sorsjegyekből reáesendö részletet kapja.

Alakitok továbbá kivánatra mindennemü zárt-társulatokat, tetszés
szerinti sorsjegyekre a legjutányosb föltételek mellett.
Sorsjegy-árak havonkinti részlet-lizetéssel:

Sorsjegyek, melyeknek árfolyam-értéke 40 ftig rugnak, első részlet-fizetés 4 ft.
„ „ „ 40 fttól 100 ftig, „ „ 8 ft.
„ „ „ 100 fttól 200 ftig, „ „ Vt ft.
„ „ „ 200 fttól azonfelül „ „ 25 ft.

9BT" K legméltányosb feltételek mellett 10, 15, 20, 25 havi, vagy Vi évenkinti
részlet-fizetések is eszközölhetők.

ígérvények dijai:
Hitelintézeti sorsjegyekre 3 ft. 50 kr., — Pálffy-sorsjegyekre 2 ft. 50 kr., — Ru-

dolf-sorsjegyekre 2 ft. — Bélyegilleték 50 kr.
Különféle sors jegyek összeál l í tása havonkinti | részlet-fizetés

mellett.
F/lPÍllf havonkint : A) 1 hitel-, % resz 1860-iki, 1 Salm-sorsjegyre, —
IUI Ilit B) 1 Salm-, 1 Clary-, 1 Pálffy-, 1 Genois-, 1 budai, 1 100 ftos 1864-
diki , 1 Keglevich-sorsjegyre, — C) Vi rész 1860-iki, '/» rész 1839-iki,
1 Pálffy-, 1 budai, 1 Waldstein-sorsjegyre, — D) 1 hitelintézeti, 1 Wald-
stein-, 1 Keglevich, 1 Como-, 1 trieszti 50 ftos, 1 WindischgrStz-sorsjegyre,
— E) 1 hitelintézeti, 1 trieszti 100 ftos, 1 budai sorsjegyre, — F> 1 1860-iki
100 ftos, 1 1864-iki, 1 Clary-, 1 Waldstein-, 1 Keglevich-sorsjegyre, —
G) V» 1839 iki, 1864-iki 50 ftos, 1 Eszterházy-, 1 Pálffy-sorsjegyre.

| ( | fnril lf havonkint : A) % 1860-iki, 1 Salm-, 1 Pálffy-, 1 Keglevich-
l " IUI I M sorsjegyre, — B) 1 1864-iki 50 ftos, 'A rész 1889 iki, 1 budai,

1 Keglevich-sorsjegyre,— 13) 1 Salm-, 1 Pálffy-, 1 Clary-, 1 budai, 1 Genois-,
lWaldste^i-sorsjegyre,— D) l hitelintézeti, 1 bulai, 1 Keglevich-sorsjegyre.
E) % 1860-iki, 1864-iki 50 ltos, 1 budai sorsjegyre, — ¥) 1 Eszterházy-,
1 1864-iki 50 ftos, 1 budai sorsjegyre, — G) 1 1864-iki 50 ftos, 1 trieszti
50 ftos, 1 Salm-. 1 budai, 1 Keglevich sorsjegyre.

R é s z l e t f i z e t é s e k egyes sorsjegyekre, valamint társulati sorsjegyek rész-
jegyeire, az ismert föltételek alatt eszközölhetők.

W Bevásárlása s eladása mindennemü értékpapíroknak s pénzne-
meknek, előlegezések, sorsjegyek- s állampapírokra, incasso 8
megbízatások stb.

gtf Vidéki levélbeli megrendelések titoktartás mellett gyorsan et pon-
tosan teljeslttetnek. 692 (13-52)

0^~ A vidékbeli ügynökök különös kedvezményben részesittetnek,
s szükségleteik fedezése végett idejekorán hozzám fordulhatnak.

legjelesebb teiita-nemek,
C^tP ugymint:

Alizarin-iró- s másoló-tenta; többféle másoló-tenta;
Birmingham-Ink s szines tenták

Leonhard! Ágostontól Drezdából és Bodenbachból
különféle nagyságu üvegekbe töltve, kaphatók:

Gottier L. gyógy tárában Munkácson.
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Vs. kir. szab. növényi

Itt

FABER A. W.-féle
palatáblák (Scbiefertafeln)

s mesterségesen előkészített

pálávesszök (Schieferstiften)

Fzen

táblatöríilők (Tafelwischer)
Steinban, Nürnberg mellett.

alatáblák, Bajorország kerületi kormányai, rendőri s városi ható-
, . ú ., 5 fhplvi oskolai igazgatóságok, s ez eddig több németországi hatóságok

alfaíi'síSföldörí « oskolákbani bfhorataWs használatbavételre a legnyomatékosbban

ajánltartak. ^ ^ ^ &z e d d i gi e k felett különösen tartósságuk, tisztasságuk és sima-
ságuk J t a
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e a v o n a l n é i k ü i , részben vonallal - ez utóbbiak minden megkiván-

* n «„.unHSr«hpii szoleáltatnak ki, a vonalak nem pusztíthatok el.
Kiíérleítétetett "palatáblákat, bádog, fa- és papirlemez-táblákkal helyettesiem,

de ezo^vártoínyok a használatban oly sok hátránnyal találkoznak u. m. a táblák behaj-
f a |lep!ttanásal lemosása, s tökéletes lehasználása a fénymáznak, - hogy egyátalábanI lásaj

pálavesszók egy egészen tiszta anyagból származnak

^ ^ ^ ^ ^ = ^ - anélkU,,hogy

pálavesszók
főraktára Magyarországra nézve létezik: 787 (3—3)

Posner Károly Lajosnál,
az elsö magyar királyi szab. vonalozó-intézet tulajdonosa és kereskedelmi

könyvek gyárosa.
A papirkereskedő nagyban s kisebb mennyi-

ségbeni eladása : Érzsébettér 1. szám alatt.

A. küszöbön álló i s k o l a i évre ujból ajánlom

a kultiier Sándor-féle
TANKÖNYVEKET,

I melyek a magas iskolai hatóságok s iskolai előljáróságok engedelmével
Magyarország legtöbb iskoláiban tankönyvül vétettek fel.

Erdbeschreibung, különös tekintettel
ik kiadás. Ára kötve 40 kr.

I mit 1 Karte'. 1864. Preis geh. 44 Nr., geb. 54 Nr.
Kuttner Kis atalanos töldirat, különös tekintettel az ausztriai - - - - - - - -

rövid vázlatival a bibliai földiratnak. 8-ik javított, bővített és kepékkel ellátott
n „ u . i obroszszal. Ára füzve 44 kr., kötve 54 kr

< w r Kleine Weltgeschichte. nebst einem Abriss der deutschen Literatur
für Volk'f. undTöchterschulen, sowie zum Selb.tunterricht. 2. Auflage. Pre.s

u AS Xkr eeb. 60 Nkr. , . . .
r Kis világtörténet a görög é* római mythologia vázlatával. Magyarul irta

' ^\ J ''-ik kiadás. Ára füzve 48 kr., kötve 60 kr.
' rorszag földleírása. 4-ik, az 1848. felosztás szerint átdolgozott

kiadás. Eey fóldabroszszal. Ára fűzve 40 kr., kötve 50 kr.̂

hajfestő- ésjajnőmzíő-keiuics.
i v Í AU<r növénvi anyagokból van összeállitva, a hajzatot

Ezen kenőcs, mely kizárólag « ° ™ n > ^ & anélkül, hogy káros befolyással
tökéletesen és tartósan fest. . igj £ ,™f Vztonsága . rendkivüli tulajdonsága által, az

. magyar-nemet, 1 löldabroszszal.

rí..l=t«. l. K»p«U»I t,

Szakálfestö-rudkenöcs,
^nazon^donságokkal ^ ^ ^ ^ ^ * ^

^ s Í ^ S fi^ffimSUn b̂ uszpedr.nek is használha
LU, UUSHZttüU 1UU1 ^ . . . „ „ - - . - j ~ ,

,cs egvSlCTSmma K.tuno « « .»»»- .-—- bajuszpedrönek is használható.
^ Egy üvegem hajfeStő-kenöcs ára % ft. Egy darab hajfestő-rudkenöcsé 8C» kr.

.itító poré 40 kr. - Postai küldéssel 20 krajczárral több. 760 (6 b)
Főraktár PESTEN Török Jó wef gyógyszerésznél, király-utcza 7. sz.

nunne.. •«•"»- k ; l á 3 Ára füzve 60 kr., kötve 70 kr.
Kuttíier!"'A íiiagyarok története iskolai és magánhasználatra. 3-ik képes k.adás.

AraTwInazonk^erz°ötól4itó alatt van, s legközelebb meg fog jelenni:
- E r s í e f K r r i e h t i» der WeltRe8chÍchte. In Fragen und Antworten.

• ««íaH;nI"derieuiiKarl8chcn Geschichte. Deutsche Separat-Ausgabe. 3-ik
_ «- e i t l a ^ n

a á " A r a füzve 36 kr., kötve 44 kr.
— Kleine Mitliolo&ie, mit Holzschnitten, mintegy 60 kr.mit Holzschnitten, mintegy

Lampel Róbert kiadó-könyvárus.
h á t é )

I 800 (2-2) (Pest, városház-tér.)

~~—' • t i ĵ -^v.„n Pesten 1864 feevetem-utcza 4-ik szám alatt).
Kiadd-t»Ujdono. Heckenast Gusztáv. - Nyomatott saját nyomdájában Urten, ^egyete

_ Klőflzetési föltételek 1864-dik évre =
a Vasárnapi U.íag és Politikai Ujdonsagok együtt : Egé sz évre [ ° ft F é l ^ f Jj
Csnpan Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. - tsupan Folit.kai

Újdonságok : Egész évre 6 ft Fél évre 3 ft.

%Jg§~ Hirdetési dijak, a Vnunrn pi l'jsáis és Polilikai l ! jdon»ágokat illetőleg, 1863 novem-
ber 1 töl kezdve • Egv, négy«zer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri ^tatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szá-
mára hirdetmények elfogad, Hamburg és Altonában : Haaseiistein és Vogler. - M. Frankfnrt-
ban • Otto Mollien és Jacger könyvkereskedése; Becsben : Oppelik Alajos, — és Pesten : a ker-
tész-'«;a7.d!'>s7.ati iiiynökseK >»• Józseftér. 14. sz. a. Bélyeg-dij, kfllön minden igtatás ntán 30 ujkr.

1 ekintsünk át néha a szomszédságba is,
s nézzük, mint folynak a dolgok a magyar
korona tágas birodalmának azon részeiben,
melyekben más nemzetiségek a felekezetek
élik napjaikat s a miénktől eltérő rend és
szokások szerint intézik
ügyeiket. Mindenekelőtt
pedig illő megismerked-
nünk azon egyénekkel,
kik a vezérszerepekre
vannak hivatva.

A folyó évi augusz-
tus hónapbanKarlovitzba
összehivott szerb nem-
zeti kongresszus nagy
remények között várt
esemény volt Magyaror-
szág déli vidékein s a
mai állapotok csendjébe
nem csekély mozgalmat
hozott. E kongresszus fel-
adata volt : a Rajacsics
patriárka halála által
megürült karlovitzi me-
tropolitai széket betöl-
teni, a mi annál nagyobb
fontossággal birt, mint-
hogy a karlovitzi me-
tropolita ujabb időkben
egyszersmind a magyar-
országi összes óhitü la-
kosság pátriárkája.

Korábbi időkben a
karlovitzi érseki méltó-
sággal nem volt ugyan
szükségképen összekötve
az összes görög-keleti
egyház fölötti patriárka-
ság, mert a magyar ki-
rály jogaihoz tartozott,
hogy a pátriárkái méltó-
sággal a görög-keleti
egyház _ bármelyik püs-
pökét is felruházhatta;
azonban 1848. évi decz!
15-ke óta, midőn a pa-
triarchátus a karlovitzi
érsekre ruháztatott, egész
Rajacsics haláláig a kar-
lovitzi metropolita egyszersmind a z óhitü
egyház pátriárkája is volt.

Feszült kiváncsisággal várták azért a
görög-keleti egyház hivei a kongresszus
egybegyült tagjaitól először is a karlovitzi

Jlaschierevics szerb patriárka.
metropolita megválasztatását, s azután a
patriárka kineveztetését a kormány által.

A karlovitzi gyülés lefolyásáról politikai
lapjaink — a mennyire lehetett — részletes
tudósításokat közöltek annak idejében, s

Maschierevics szerb patriarka. — (Fénykép után).

bár ezek nem látszottak egészen megfelelni
az érdeklett szerb közönség óhajtásainak:
azon elvitázhatlan tulajdonsága a Filippo-
vits tábornok által vezetett gyűlésnek mégis
volt, hogy a tanácskozások hosszura nem

nyultak s gyorsan vezettek eredményhez.
Alig telt el nehány nap s már köztudomá-
suvá lőn, hogy a zsinat Maschierevics püs-
pököt választá meg karlovitzi metropolitává
s szeptember 25-én már a választást szen-

tesítő legfelsőbb rende-
let is kiadatott.

A legfelsőbb mege-
rősítő rendeletben azon-
ban — az eddigi szokás-
tól eltérőleg — Maschie-

Éik revics püspök nem az
összes görög-keleti egy-
ház, hanem csak a görög
szertartásu szerbek pátri-
árkájává neveztetett ki.

S ezen uj rendsza-
bály és elkülönzés te-
szi Maschierevics meg-
választatását kétszere-
sen fontossá s jelentőssé.
Ezen elkülönítés által az
oláh nemzetiség egy régi
óhajtása teljesült. Az
oláh és szerb nemzetiség
hivei, kik nyelv és egyéb
jellemvonásaik tekinteté-
ben egymástól annyira
különböznek, — vallás
dolgában közös egyházi
szerkezettel birtak, a mi
már régen panaszaik
egyik fő tárgyát képezte
s különösen az oláhok
részéről állandó elkülön-
zési törekvésekre szol-
gáltatott alkalmat. S
most már, Maschierevics
megválasztatása óta az
oláhok egyházi ügyeikre
nézve külön vannak vál-
va a szerbektől, s a meg-
erősítési legfelsőbb ren-
deletben világosan ki
van mondva, hogy az
ujonnan kinevezett pa-

• triárka hatósága alól ki

vannak véve. Igen való-
szinü, hogy e tényt nem-

sokára egy külön oláh patriárka választása
fogja követni a görög szertartásu oláhok

Ékörében.
A mi Maschierevics patriárkát illeti,

kétségtelen, hogy a kormány kegyét s párt-;

42-ik szám. Tizenegyedik évfolyam.

Pest, oktober 16-án 1864.
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fogását teljes mértékben birja. Bécsi lapok
azt irják róla, hogy szabadelvü, türelmes és
művelt ember, különösen a német tudomá-
nyosság nagy barátjának mondják. Azelőtt

, temesvári püspök volt, s a Rajacsics által
képviselt szerb nemzeti párt ellenének tar-
tották, Rajacsics halála után ö neveztetett
ki a patriarchátus helyettes kormányzójá-
nak. Legutóbbi megválasztatását átalában
ugy tekintik, mint a kormánypárt győzel-
mét. A patriárka! méltóságra, a közvélemény
nyilatkozata szerint, Athanaczkovics Plato,
azelött budai, most temesvári püspök, kit a
szerb nemzeti párt jelöltjének tartottak, volt
legerősebb versenytársa, de ez a karlovitzi
zsinat szavazása alkalmával ezuttal igen
nagy kisebbségben maradt.

Hulló levelek.
(1860.)

I.
Egy emléklap a vidék előttem,
Melyre sápadt betükkel van irva :
Hogy veszendő az ifjuság bája,
S észrevétlen roskadunk a sirba!

Nem rég láttam díszben halmot, völgyet;
Lomb volt a fán, virág a völgy keblén.
Oda van már róla minden szépség,
Ifju volt, s most milyen agg, milyen vén!

Hová lettek a nyiló virágok,
Hová lett a zöld levél a fáról?
Ki rabolta el az ékességet
A természet gazdag ruhájáról ? . . .

Fáj nekem az őszi tájra nézni;
Olyan búsan oda van rá irva :
„Ma virágzói, a nyiló virággal;
Holnap, vele hervadsz le a sirba!1'

IL
Piros levél hull a fáról.
Széltől-e vagy sóhajtástól? . . .
Csendesen száll, lassan lebben,
Majd forogva sebesebben.

Benéznék a tó tükrébe;
Hervadt levél terité be . . .
Hervadt levél hull a fáról,
A tó tükrén levél-fátyol.

Csak hullj, csak hullj fa levele
Egymásután a vizre le;
Igy legalább bús orczámat
Nem láthatom : milyen sápadt! . . .

III.

Hófelhőket látok, körül
Borongni a láthatáron,
Oly szomorun ülnek ottan.
Mint meg annyi sötét vcrrom.

Itt áll a fa, mely a vándort
Arnya alá, c?ak ugy vonta —
Egy-két levél reszket ágán,
A többi már le van ontva.

Azokban a hófelhőkben
Mintha saját sorsom látnám;
Szinte érzem, hideg szelét
Átverni a jövő fátylán !

Ez az egy-két levelű fa.
Mintha lelkem képe volna :
Hogv tele van néha lombbal;
S most, hullni sincs minek róla!

IV.
Felnézek az égre; homályos, felleges,
Nézek a vidékre: szintelen, beteges,
Siró, hideg szellő fátyolt vet a bérezre :
Hull. hervad a liget, hadd gyászoljon ér te ! . .
Mindenütt, mindenütt csak fájó hervadás:
A szenvedő szivre nincsen vigasztalás.
Járok a bubánat sötét éjszakáján.
Szivein sárgult levél a szerelem fáján,
A hervadott levél nem lehet az ágon :
Csendesen . • • csendesen!... lehullását várom! .

Soós Miklós.

A vakmerő.
Elbeszélés JÓKAI MÓRTÓL.

(Folytatást

Karr tábornokot, a mint meglátta, Logy
kozákjai elpártolnak, oly rémület szállta

! m e g egyszerre, hogy rögtön elhagyta a
csatatért, maga adva példát seregeinek a
futamodásra.

A csatarend egyszerre fölbomlott; az
előre tolt csapatokat ott hagyták veszni, s
menekült, ki merre tudott.

Pugacseff kozákjai harminczöt verstnyire
üldözék az oroszokat; de a tábornokot nem
tudták utolérni; a rémület szárnyakat adott
neki. Bugulminszkába érve, tudta meg, hogy
Csernieseff lovasságát leapritották, hogy a
testőr-gránátosokat elfogták a háta mögött,
s huszonnégy ágyuja a lázadók kezébe esett.

Ezekre a rosz hirekre rögtön oly kegyet-
len grippet kapott, hogy kénytelen volt
vánkosokba pakoltatni magát s hazaszán-
kázni Szentpétervárra, a holott épen várt
reá már a négyes játszó-társaság; a midőn
is este még az a fátum is történt vele, hogy
játékközben a XXI-esét elfogták, melyre a
czárnő azt a bon mot-t csinálta, hogy Karr
egymásután kétszer engedte elfogni a hu-
szonegyesét (értve az elsö alatt a 21 ágyút),
mely bon mot nagy derültséget okozott az
udvarnál.

Pugacseff csillaga (ha ugyan a daemo-
noknak is vannak csillagaik), e diadal után
délpontjára jutott. Tán még magasabbra is
ment volna, ha szörnyü küldetéséhez hü
marad; ha nem felejti el két nagy szenvedé-
lyét, mely idáig oly bámulatos gyorsan el-
hozta; egyik az, hogy a czárnőt nejévé
tegye, másik, hogy az orosz nemességet
letörje.

Melyik volt a két eszme közöl a vak-
merőbb?

S mindkettőtől csak egy átlátszó hártya
választotta már el. Karr veresége után nyi-
tott utja volt Moszkováig; s Moszkovában
százezer rabjobbágy vár megjelenésére, hogy
a főnemesek jármát lerázza nyakáról s egy uj
orosz birodalmat alkosson a régi romjaiból.

Negyven millió helotavárt szabaditójára
a lázadóban.

Ekkor egyszer kifordította a sarkából
eddigi eszét — egy pár szép szem.

A Bugulminszkai viadal után a baskírok
vezérei nagy küldöttséggel jöttek eléje, s
hódolatokkal együtt hoztak neki egy szép
leányt feleségül.

Uljánka volt a hajadon neve, ki Puga-
cseff szivét elrabolta a ezárnötöl.

A kalandor már ekkor jobban bizott
csillagzatában, mint hogy ascetai szigorát
megtartotta volna; Uljánka kedvencze lett,
s a szerető apját, Lalavatkát, megtette a ka-
landor vezér a baskír fold fejedelmének.

Es akkor elkezdte magát grófokkal és
herczegekkel körülvenni. A kirablott kasté-
lyok ruhatárából magára szedte a legpom-
pásabb disz öltönyöket s a csatában elhul-
lott orosz vitézek rendjeleivel felcsicsoniázta
saját hadvezéreit, azokból tett tábornagyo-
kat, ezredeseket, grófokat, herczegeket;
a kozák Csikát, legelső katonáját kinevezte
generalissimusnak s rábízta hadseregei felét.

Még rubeleket is veretett saját arczké
pével.íll. Péter czár neve alatt, e körirattal:
„redivivus et ultor" s minthogy ezüstbányái
nem voltak, a rubeleket rézből verette; az
pedig volt sok, s azt a jó példát az orosz
vezérek is követték, millió és millió ezüst
rubelt veretve lézből, s fizetvén vele bő-
kezüen.

Pugacseff igy változtatta át lázadása
regényét az uralkodás paródiájává.

A helyett, hogy az ör. sz birodalom
nyilt fővárosainak indult volna, a védett
erösségek ostromlásához fogott, s a helyett,
hogy azt az álmodott tündérképet üldözte
volna, mely idáig élvezeté, leheveredett a
sárba, egy nagyon is földi nő oldala mellé.

Generalissimus Csika azzal volt megbízva,
hogy a rábízott hadsereggel menjen elfog-
lalni Ufa várát, mig Pugacseff maga Oren-
burgot ostromolta.

Az idö 1774 ki január volt; oly kegyet-
len hideg tél, a minőre még az orosz króni-
kákban sem emlékeznek. Az erdőkön, mintha
csata lett volna, ugy hasadoztak végig a
fák, s a bozóti vad fagyva hullt el az utszé-
len, a mint préda után látott.

Várakat vivni ilyen időben nem lehetett.
A kemény föld megtiltott minden sánezve-
rést, s a fagyon nem lehetett sátorozni.

A két lázadó vezér a szomszéd városo-
kat szállotta meg, s azt lövette, hogy min-
den élelmiszert elzárt a körülfogott erő-
döktől.

Orenburgban már az őrség lovait ették,
s valami Kicskof nevü élelmezési biztos azt
találta ki, hogy a levágott barmok bőreit
megfözette, apróra vágatta, s lisztbe henger-
getve, kenyér helyett osztá a katonáknak ; a
mitől aztán oly suly ütött ki a várban, hogy
az őrség fele harczképtelenné lett általa,

Január 30-án megkisórlé Vallenstierna
ezredes kétezer ötszáz emberből álló had-
oszloppal keresztültörni a lázadók során;
alig hetvened magával tért vissza; a többi,
mintegy kétezer ott veszett; — legalább
ezek nem kértek többet enni.

Pár század huszár azonban keresztül-
vágta magát, s ezek hirt vittek Szentpéter-
várra, minő gazdálkodást követ el az a
III. Péter czár, ki most ötödször támadt fel
sírjából.

A ezárnö kezdte unni imádójának hódi-
tásait. összehivatá igazi hadvezéreit, s meg-
kérdezé tőlük, melyik találja lehetőnek egy
hadjáratot elkezdeni az orosz tél derekán az
orosz hósivatagok között?

Ez nem hadjáték; nem diadalmenet : az
harcz az elemek legdühösebbikével, mely
negyven évvel késöbb Európa legbüszkébb
hadseregét tiporta lábai alá.

Négyen váltak ki, a kik azt felelték,
hogy minden lehet Oroszországban, ha lenni
kell.

E négy férfi neve volt: Galiczin herczeg,
Bíbikoff tábornok, Larionoff ezredes és Mi-
chelsohn svéd tiszt.

A négy közül kettő a vállalat elején ki-
dőlt: Larionoff visszatért Borali vára alól a
legelső csata után, melyben a lázadók győz-
tek, Bibikoff pedig belehalt a téli hadjárat
visszontagságaiba.

Maradt csak Galiczin és Michelsohn.
Ez a svéd már a török hadjáratban hős

nevet szerze magának, gyors és merész vál-
lalataival, mikor Borali várából kiindult a
lázadók ellen, egész hadserege állt négy-
száz huszárból és hatszáz gyalogból; négy
ágyúval.

Ezzel a kis csapattal indult meg Ufa vá-
rát felszabaditani.

Bármilyen gyorsan járt is, Csika kémei
még gyorsabbak voltak ; a lázadó vezér meg-
tudta, hogy egy kicsiny csapat közelit, s
nem várt töle egyebet, mint hogy az Ufa
helyörségét akarja szaporitani. Eléje küldött
három ezer embert kilencz ágyúval, hogy
foglalják el a hegyszorosokat, a miken át
kell mennie, ha Utához akar közelíteni.

Michelsohn azonban nem ment Ufa vá-
rának, a merre várták, hanem szánokra ül-
tette embereit s a síkon keresztül egyenesen
neki vágott Csika derék táborának.

Oly váratlan, oly vakmerő, oly hí hetieri
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volt e mozdulata, hogy mikor éjfélután egy
órakor rajta ütött Csika előtáborán, senki
sem állt ellene; a felriadt lázadók futottak
a táborba hanyatthomlok, s ott hagyták két
ágyujokat Michelsohn kezében.

A svéd hös tudta jól, hogy a-z a három-
ezer ember, a ki öt a hegyek közül várja elö,
az ágyuszóra majd előjön, s két tűz közé
szorítja. Hirtelen sánezot alakíttatott egy
mély utban szárnyaiból, a sáncz védelmére
ott hagyott kétszáz gyalogot, két ágyúval,
a többivel ment Csesznakuka város felé, a
honnan C îka hadserege bontakozni kezdett
már kifelé.

Tiz annyian voltak azok, mint az övéi.
Borzasztó ütegei felállítva szembe és két ol-
dalt. Csika azt a ravasz tervet gondolta ki
magában, hogy nehány ezer emberének
deszkákat köttetett a talpára, hogy igy az
embermagasságnyi havon kerüljenek az el-
len háta mögé; agyon akarta azt szoritani.

Michelsohn látta, hogy itt nincs veszte-
getni való idő. Huszárjai élére állt, riadót
fuvatott, s neki vágott az ellenség dereká-
nak. Erre nem volt az készen. A merész tá-
madás megzavarta öket, nehány percz alatt
össze volt törve a tábor közepe, az elsö üte-
gek elfoglalva, s rögtön a tábor két szárnya
ellen forditva. Erre aztán átalános lett a fu-
tás. Csika serege, mint a szúnyog tábor
szétrebbent, s otthagyott negyvennyolcz
ágyút és nyolcz mozsarat.

Ekkor a győztes visszafordult kis csa-
patjával elhagyott sánczaihoz, s az odaérke-
zett háromezer lázadót most ö szoritotta
közre, a kit le nem vágott, az foglyul esett.

A diadalmas hös csak beizent Ufa vá-
rába, hogy szabad már a tér, itt az ellenség
ágyúi, vontassák be, ő maga meg sem pihent,
hanem üldözte vert ellenét, a ki mindenütt
véres nyomait hagyta a havon. (FoiytatáSa •v.)

A fényüzés története.
Ama kérdés : vajjon káros-e a fényüzés,

vagy hasznos? — oly régi, mint maga a
müveltség, mert a müveltség és fényüzés ik-
rek, egyik a másika nélkül nem gondolható
és nem lehető, egyik oly idős, mint a másik,
s a mint a müveltség terjed, oly mérvben
terjed a fényüzés is.

És mint mindennek, ugy a fényűzésnek
is voltak, vannak és lesznek ugy pártolói,
mint ellenségei. Ezért ama kérdés maga is
oly régi — mint mondók, mint a fényüzés,
s ezért találjuk azt fel már a görögöknél —
kiknél ennek pártoló és ellenző, egymás
irányában merev és ellenségeskedő szek-
táira lelünk: ott volt az epikureus és stoikus;
amaz élénk, eleven világnézettel használta
az élet élveit s gyönyöreit, emez tulszigor-
ral maga iránt, követte az önmegtartózta-
tást és mérsékletet, mely legtöbb esetben
érzéketlennek látszó önmegtagadássá fajult.

Ki ne ismerné Diogenest, elhíresült hor-
dójával? ki, midőn az őt meglátogató nagy
Sándortól fel volt hatalmazva, söt kénysze-
rülve, hogy töle valamit kérjen, — nem
kért, nem óhajtott egyebet, mint azt, hogy
engedje Sándor szabadon reá sütni a napot;
vagy midőn egy ifjut meztelen puszta kezé-
vel látott vizet meríteni s inni — még ivó-
poharát is tovadobta magától, mint nél-
külözhető fényüzési czikket. Herakleidesz
ellenben — Arisztoteles egyik követője —
az atheneiek Marathonnál történt győzelme
okának azt állitja, hogy azok a fénytől és
csillogó pompától lelkesülten verték vissza
az ellenséget.

A legrégibb időktől fogva sokan voltak,
a kik kárhoztatták a fényűzést, s ugy tekin-
tek azt mint átkot az emberiségen s a tár-

sadalomra nézve, és mint a sors büntető és
boszuálló kezének üldözését. Dandalus Ve-
lenczét illető krónikájában állitja : hogy egy
dogé neje egykor annyira kevély volt, hogy
a mig az akkori szokás szerint meztelen
ujjaival vihette volna az étket szájához,
aranyból készült kétágú villával evett, a
miért késöbb csakugyan sulyosan meg is
bűnhődött, holta napjáig beteg maradván.
Egy angol történész 1577-ről szóló évköny-
vében Angolország akkori rendkivüli fény-
űzése felett panaszkodik, — mint a hol ez
időben oly sok kémény épült, s az addig
szokásos fatálak helyett cserép, ón és czin
tálak jöttek használatba.

Késöbb Filangieri, Voltaire és Hume
ugy tünnek fel, mint a fényüzés szószólói s
védői. A fényűzésnek tulajdonitják az ipar
kül- és bel elterjedését s messzire látható
virágzását, mint a mely a munkás osztály
jelentékenyebb részét foglalkozással hal-
mozva el — nem csupán az életet kényel-
mesiti, de még a közerkölcsiségre is fino-
mitólag hat, azt engedékenyebbé teszi. Majd
velök ellentétben Rousseau és Warburton
lépnek föl, kik a fényűzést ugy tekintik,
mint az emberiségnek a gondviseléstől nyert
javakkal való-visszaélését, tehát ezen jók-
nak undok használását, s azáltal veszélyez-
tetve látják az állam erejét, a hazaszeretetet
s polgári erényt, — s végre attól származ-
tatják a gazdagok a tehetősek kicsapongá-
sait, a szegények nyomorát, a társadalom
végelbukását s rombadőlését. S igy divato-
zott és folyt e vitakérdés minden időben és
népnél, minden rendüeknél a legalsó néposz-
tályig — hol a legcsekélyebb falvakban is a
jó öregek, ha Vasárnaponkint templomba
menve egy-egy divatszerüen öltözött, és
kissé fölpiperézett leányt maguk előtt el-
haladni látnak, az erkölcsök megromlása, a
régi jó idök eltűnte, s több effélék felett
töprengenek, nem gondolva, meg, hogy ők is
többször szenvednek hasonló bajban, midőn
öreg fejeiket arany csipkés főkötökkel s más
effélékkel ékesitik föl, — mi pedig elődeik-
től hasonlag kárhoztatásban részesült, és
sok panaszra szolgáltatott okot annak ide-
jében.

Sok részben kevésbbé költséges korunk
fényűzése, midőn az ipar olcsóbb kelmék
föltalálásával helyettesíti a régi értékes
drága szereket, ilyenek péld. a gyapotkel-
mék, a battiszt, mousselin stb. szövetek.

Igy hát a fényüzés fogalma egészen vi-
szonyos (relativ) s a kor, élet és helyzetvi-
szonyok szerint különbözhetik. Közvetlen
ítélni meg fényűzést — illetőleg azt egysze-
rüen magasztalni vagy kárhoztatni, hiba
és tévedés. Mert az igen sok esetben hely-
benhagyható, sőt erkölcsös, de lehet er-
kölcstelen; megvesztegető és megrontó is.
Nagyrészben tévednek azért azok, kik
Róma és a régi Athén rombadölését egye-
nesen a fényűzésnek róvják föl, mivel a
történelemből bebizonyítható, hogy a rend-
kivüli és kártékony fényüzés, sok tekintet-
ben csak kezdő oka s kútfeje volt a nagyobb
elfajulásnak és megromlásnak. Egészséges
népnél a fényüzés is egészséges, mig a rom-
lani indultnál beteg és dögleletes.

Helyeselhetö a fényüzés, ha — meg-
tartva a mérsékeltséget és kellő határt — a
nép kényelmére s igaz élvezetére irányul, s
épen korunk fényűzése is oly jellemű, hogy
a köz- a mindennapi ember háztartásába is
behat, ki most már oly élvekben is része-
sülhet, melyeket alig egy századdal elöbb a
gazdagok és vagyonosak is nélkülöztek, söt
egészen ismeretlenek voltak elöttök, A.
fényüzés — ha az az összes népéletre neme-
sítő befolyást gyakorol, ha czélul a szépmü-
vészetet u. m. zenét, szobrászatot, festésze- j

tet.és költészetet vette, erkölcsi szempontból
is helyeselhetö, de semmi tekintetben 8
egyátalában helyben nem hagyható ott, hol
a nélkülözhetlen tárgyaktól a mellőzhető
vagy épen szükségtelen dolgok miatt foszt-
juk meg magunkat, mint egykor Athénben,
hol az évenkint tartatni szokott nyilvános
ünnepélyek többet emésztettek fel, mint
mennyit az összes görög hajóraj vett igénybe,
hol Euripidész tragédiáinak szinrehozatala
több költségbe került, mint a persák ellen
folytatott had. Erkölcsiség rontó végül, ha
pusztán vágyakat czéloz, s azoknak enged,
ha kevesek élvezete sokak nyomorán vásá-
roltatik meg, vagy a vágyak kielégítése
merőn az erkölcsiséggel lép szembe. A ró-
maiak Verres korában éneklő-madarakkal,
s legtöbbször ezeknek pusztán nyelveivel
lakmároztak asztalaiknál a költséges ven-
dégségekben. Lovaikat Spanyolországból,
kutyáikat Phrygiából, a pávákat Samosból,
a darvakat Milosból, a tünhalakat Kalcze-
donból, a csukákat Pessinusból, a szörben-
cseket (osztriga) Tarentumból, a törökszil-
vát (Dattel) Egyiptomból, a diót Thasosból,
és végre a gesztenyét Biitikából hozatták;
mindezek a hozatal nehézségei miatt tetemes
költségbe kerültek, s még sem mellöztet-
tek, csakhogy értékesek legyenek, s a bőség
és élvezettől tultelt nép inyét a nagy la-
komákon csiklandozzák. A rómaiak fény-
űzése rendkivüli volt, mint a persáké is. Pli-
nius egy római nőt emlit, (Paulla Holliát)
kit 3 millió forintot érő (quadrigenties ses-
tertium) köntösben látott. Julius Caesar
450,000 fton vásárolt egy gyöngyöt Sevilla
kedvesének. Kleopátra ismert drága gyöngye,
melyet Antonius elött eczetben feloldva ivott
meg, 750,000 ftot (centies sestertium) ért.
Egy római egykor egy angolnáért 450 ftot
(sex millia nuramum) igért, mit egy másik,
hogy ennek kezéről elüthesse, még költsé-
gesebben vett meg. Egy persa királynak
egyetlen lakomája, melyben 15,000 ember
vett részt, 400 talentomba, mintegy 720,000
ftba került.

Mai iparunk rendkivüli és szokatlan
emelkedése és lendülete következtében s
az által, hogy a gözmozdonyok s gőzhajók
a legtávolabb esö földrészeket is közeliekké
teszik, még a közállásuakra nézve sem lehet
fényűzésnek nevezni azt, ha a kávé Arábiá-
ból, a thea Chinából, a czukor Kelet-Indiából,
a rh im Nyugat-Indiából, a dohány Török-
országból s a szivarok Havannából érkez-
nek s együtt találhatók ugyanazon egy asz-
talon.

A nyers idök korának fényűzését jellemzi
a durva érzéki ingerekhez s élvekhez tapa-
dás. Egyes népek gazdászata és háztartása
ugy fejlödik, mint az egyéneké. Sajátságuk
a oecsáruknak, hogy a földművelés termé-
nyeinél a müveltség növekedésével egyenes
viszonyba:! szintén emelkednek, — mig
ellenben az ipar és kézimesterség termékei-
nél alászállanak. Oly népnél, melynél a kul-
tura még alsó fokon áll, a kereskedelem is
szük körbe zárt, s azért az ily nép kereske-
delmében hiányzanak a külföld terményei;
kézműiparuk a fejlettség csekély fokán áll-
ván, érmek termékei is csekély jelentőségűek
s korlátolt mennyiségüek. — Ez okból ama
korban a fényüzés alig állott egyébből, mint
az ételek és italoknak, lakomák s ünnepé-
lyek alkalmával tömeges íolemésztéséböl.
Ide számithatók — tehát fényüzési czikke-
kül tekinthetők — a tündöklő fegyverek s érté-
kes ivópoharak a had- és vadászatkedvelő
lovagoknál. Nagy Károlynak egy egész ura-
dalma nem tudott vászormemüekben többet
fölmutatni, két ágylepedönél, egy zseb- s
egy asztalkendőnél. Az esüstnemüeknél áta-
lában a súlyra voltak fő tekintettel, s ez



nem pedig a mücsin adott azoknak értékes-
séget, nemkülönben az épitmények inkább
tömörek, mint szépek voltak, s az építészet-
nél a tartósság, nem pedig az alkalmasság
és csinosság, tekintetett főczélnak. A régi,
azonban máig is sok helyt még meglehetös
állapotban levő várak, tömött és vastag kő
falakkal birnak, és épen nem lakályos és
kényelmes szobákkal, mert ezek igenis homá-
lyosak és zigzugosak. Nagy Alfréd palotája
ban a befuvó szél miatt a falak függönyök-
kel voltak fedve, s a gyertyák lámpásokban
állottak. Az udvari személyzetre ellenben e
korban fő- és kiváló gond és költség fordit-
tátott. Álba herczeg madridi palotájában
nem volt egyetlen terem, mely korunk ké-
nyelmi s fényüzési igényeinek csak távolról
is megfelelhetett volna, de volt 400 szoba
az udvari személyzet számára, melyre havon-
kint 1000 font sterling költség számíttatott,
mig ugyanennyi időre Medina-Celi herczege
4000 font sterlinget költött. Oroszországban
1812 elött akadtak nemesek, kiknek 1000
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ről azonban a magasabb ea finomabb élv-
igények nem ismerésében lelte alapját. —
Midőn tehát a középkor magasztalói a né
pek önmagukon való uralkodási képességét
oly magasra becsülik, többnyire tévednek,
mint szintén akkor is, midőn sok egyéb ide
tartozó körülményekről, ócsárlólag emlé-
keznek. A népvándorlás egész Afrikáig önté
el csordáival Itália földét. És bár e barbár
népek leigáztak mindent, de nem igázhatták
meg az ott talált s általok azelőtt soha nem
ismert élvek tömegét és fölöslegét; — ezek
hóditák meg őket, — s ezek törlek el nyom-
talanul a különben hatalmas hóditókat. Ho-
mér mindig csak hussal és kenyérrel eteti
s borral itatja királyait. Az irlandi népmon-
dákban étkekül csak tej, vaj, sajt, aprómarha
és halak, italul pedig sör fordul elö. Boleyn
Anna, VIII. Henrik neje, mint tudva van,
reggelire szalonnát evett, és sört ivott. VII.
Károly nejéről állitják, hogy egyetlen fran-
czia nő volt a maga korában, ki két vászon
inggel birt. Ismert dolog különben, hogy a

és kétségbevonhatlan következménye a mü-
ipar előrehaladásának, a vagyonosságnak
és műveltségnek. Ezért az ugy tekint-
hető, mint a magasabb fejlettség gyü-
mölcse, — mint hathatós ösztön a tény-
leges javak megszerzésére. Ezért korunk
mai fejlettségénél fogva azt annyival is in-
kább szivesen üdvözölhetjük, mivel ko-
runké a legjobb fényüzés, és mivel a tudo-
mány és müvészet karöltve eredményezik
azt; —de ezenkivül olcsóságánál és sokolda-
lúságánál fogva még a vagyontalanabb pol-
gároktól is könnyen űzhető, és itt — erkölcs
finomitó befolyását kétségbe vonni nem lehet.

S e ponton merül fel, Görögország és
Róma történeti példái mellett, ama fontos
kérdés : vajjon korunknak is ily vége lesz a
kézmü- és iparüzlet kifejlődésének előbbre
haladásában, s a mindig terjedező, mindig
könnyebben hozzájárulható fényüzés elha-
rapozása miatt?! A felelet azonban csak
megnyugtató lehet. A népeknél a fényüzés
egy maga nem idézhet elö erkölcsi romlást,
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szolgájok volt. Vendégségek és menyeg-
zök, s ezeken az ételek és italok rendkivül
költségesek voltak. Orániai Vilmos lakadal-
mán 4000 véka buza, 8000 véka rozs, 13,000
véka zab, 3600 akó bor és 1600 hordó sör
fogyasztatott el. Csupán a lakadalmi vendé-
gek 5647 lóval voltak. Bajazet török csá-
szárnak 7000 solymásza volt. 1 Jakab angol
király korában voltak követek, kiknek 500
szolgájok s magának még is csak egyet-
len selyemharisnyája sem volt, — s azt mi-
niszterétől kellé kölcsönzenie, hogy a fran-
czia követet maga elé bocsáthassa, illöleg
fogadhassa.

Ezen tömeges költekezések — s a meg-
szokott mértékletlenkedés mellett a közbe-
eső egyéb időkben a lehető legnagyobb
egyszerüséget tapasztaljuk.

A fejlődés s mivelődés — mint meg-
jegyzők — egyesek háztartására ugyan oly
behatással van, mint egész népre. Az élet-
módban mutatkozó egyszerüség — egy
részröl a szokás igénytelenségének s mér-
séklettségének volt kifejezése, — más rész-

Afrikai csodavirag : Welwitschia mirabilis.

középosztály még a reformatio korában is
meztelen hált s feküdt.

E kor azonban a természetszerű fejlett-
ségnek s művelődésnek előrehaladásával
elenyészik, — az ipar és kézmű-szorgalom
mindig tágabb és szélesebb kört nyer, mint
szintén az idegen népekkel való kereske-
delmi összeköttetés is. A városok fölvirág-
zanak — s lesznek bő raktárai honi és ide-
gen természeti és müterményeknek. Az élv s
élvezet leveti ama vad, durva jellemet és meg-
finomul; eltünik a rendkivüli szolgaszemély-
zet, s támad helyébe az önálló kézműves-
osztály. A fényüzés kezd mindinkább hely-
behagyható, megállható lenni, s kellő irányt
vesz. Beljebb hat mindinkább a nép közé, s
az emberiség érezni kezdi a nemesebb ösz-
tönöket. Az ember kényelmesen, szépen be-
rendezi lakóhelyét. Épitni kezd maga körül;
felépiti kisvilágát, hogy kellemessé és laká-
lyossá tegye a földet, s hogy minden élve-
zetet eszközöljön, melyet a virágzó keres-
kedelem s kézműipar teremthet.

És valóban a fényüzés — elvitázhatlan

ha csak egyéb más okok is nincsenek jelen,
melyeknek következtében a féktelen fény-
üzés, mint ellenhatás, kórjelenséggé fajult.
Nem vonhatunk azért semmi aggodalmat
okozó következtetéseket, sőt biztositva va-
gyunk, hogy hol a nép jólléte a polgárok
szorgalmától származik, ott ily kimeneteltől
félni egyátalán nem lehet, s helyén kivüli
minden aggodalom. Hogy azonban más vi-
szonyok között a fényűzésnek még is lehet
káros hatása és eredménye, az tagadhatatlan,
de ez el lesz távolitva, ha, mint fönnebb is
emiitők, eme főszabály van szemünk előtt :
,,a nélkülözhetlent soha ne mellőzd a nélkü-
lözhetöért!" — „Non, quibus indiges, sed
quibus carere non potes." (Ne azt nézd, hogy
mire volna szükséged, hanem a mi nélkül
el nem lehetsz.) IT. Nagy Lajos.

Afrikai csodavirág.
Nem rég Afrikáról szólván, azon épitészeti

műremekeket mutattuk be, melyekkel Afrika ős
lakói méltán bámulatra gerjeszték a világot :

most pedig az ős természet egyik müvének képét
nyújtjuk, melylyel az a pálmák hazáját diszité,
egy növény-szörnyeteget, mely a maga nemében
épen oly nevezetes, mint a szintén Afrikából ke-
rült, sokszor emlegetett gorilla.

E különös növény, melyről szólunk, egész
1860-ig ki tudta kerülni a minden ismeretlent
fölkutató emberi kiváncsiság figyelmét. Dr. Wel-
witsch, egy Afrikában járt természettudós, az em-
litett évben akadt reáDél Afrika nyugati partjain,
Benguela lapályaiban, a Negro foknál.

E növény, — mely fóltaíálója nevéről „Wel-
witschia mirabilis" vagyis „Welwitsch csodavi-
rága" nevet kapott, —a legszárazabb homok-sivata-
gon tenyész, mely hónapokon át nem lát esőt. Tör-
zsét, mely alig emelkedik ki pár hüvelyknyire a
föld felett, barna és összerepedezett kéreg boritja.
E törzs körülete néha a 14 lábat is meghaladja.
Közepén mintha ketté volna metszve, csekély be-
mélyedés látszik, melyből mint valami széles sza-
lag két óriási levél nyulik kétfelé, melyeknek
mindegyike egy lábnál szélesebb, egy
ölnél hosszabb, s szilárdságra nézve a
bőrhöz hasonló. E levelek a vénebb nö-
vényeknél majdnem egészen szétrepedez-
nek ; de a mi legkülönösebb, e két levélen
kivül többet nem hajt, hanem e kettőt
kora ifjúságától késő vénségéig megtartja.

Nem kevésbbé különös azon mód,
melylyel e leveleknél az idő folytán szen-
vedett csonkulásokat a természet visz-
szapótolja. A levél tövénél ugyanis a
hajtás mindig uj, mindig ifju, s igy a
folytonos növés kárpótolja a megcsonkult
részeket a mindig egy és ugyanazon le-
velen.

A növény, mint gyanítani lehet, száz
évig is elél, s e hosszu időn át, virágán
és gyümölcsén kivül, semmi uj hajtást
nem hoz, hanem megmarad oly állapot-
ban, a mint csirájából képződött.

Gyökere mélyen nyulik a földbe, s
több ágat képez.

Virágai a törzs fölött mintegy 40
levélből állanak, melyek páronkint ke- .
reszt alakot formálnak, s élénk veres
szinüek. Ezekből képződnek gyümölcsei,
melyek alig egy-két hüvelyknyi, csapos
ágacskákon függnek.

Vajjon a növény, vagy bogyója föl-
használható-e, azt még a késöbbi vizs-
gálódások fogják kideriteni.

Képünkön a főábrázolat magát az
épen gyümölcsöt hozó növényt mutatja
gyökerével együtt. A mellette levő egy
ifjabb növény gyökerének átmetszetét
ábrázolja, mig a baloldalon érett gyümöl-
csei láthatók.

van megtöltve. A szem mozgása hit izom segé-
lyével történik, s elül átcsilíogó 8Z3mpiUák által
védetik.

A látás ekképen történik : a fénylő tárgyból
kiinduló sugarak, a szaru-hártyára esnek, s sza-
badon átbocsáttatnak. A viznedvben töretnek a
függőlegeshez és ez által összegyűjtőinek a szem-
fénybe. A szemfényen keresztülhalad a sugár és a
lencsére esik. Ezen lencse mint kettős domború
lencse a sugarakat még jobban összegyűjti, és
gyupontja közelében egy valódi képet képez.
Hogy ezen kép valamikép nagyobbnak tünjék,
erre szolgál a másik folyadék, mely a sugarakat
némileg széttartókká teszi. Ez által keletkezik
tehát az ideghártyán egy valódi és megfordított
kép. Hogy ha a tárgy közeledik, a kép távoziis,
hogy ha a tárgy távozik, a kép közeledik, e vég-
ből a szem azon tehetséggel bir, hogy ruganyos
ideg segélyével a lencsét vagy ki- vagy befelé
mozdithatja, az az alkalmazhatja magát.

A tárgyakat mi egyenesen látjuk, noha ezek

A s z e m .
Az arcz legremekebb része a szem.

Hangos hirdetője ez az alkotó bámulatos
bölcseségének. Akár a szem egyes ré-
szeit, a bennök föllelhető ritka arányt 8
összhangzatot, akár csudálatos működé-
sét, akár végre physiognomiai jelentő-
ségét veszszük figyelembe — a vizsgáló
szellem minden esetben kénytelen elis-
merni, hogy e kisded érzék a teremtés
gyöngye.

A szem áll szemgolyóból, mely zsi-
ros sejtszövettel ellátott csontüregben
fekszik. A szemgolyónál külsőleg két
hártyát kell megkülönböztetnünk. — A szaru-
hártya (Hornhaut) erősb görbületü, kemény és
átlátszó. — A kemény-hártya (harte Haut) fehér
és átlátszatlan. — A szaru-hártya megett van a
szemcsillag, mely elől különféle embereknél kü-
lönféle színűnek mutatkozik, s középen gömböly-
ded nyilassal szemfénynyel — látabbal — bir.

Az éji állatoknál a szemfény sokkal na-
gyobb, mint a nappaliaknál, ennélfogva sötét-
ben is jól látnak. A szemcsillag megett van a
szilárd és átlátszó jegőczlencse, melynek alakja
kétszer domború lencseszerü, a hátsó része erős
hajlású. E lencse a szemet elő- és hátkamrára
osztja. A kemény-hártya belseje barna sejtszö-
vettel van behúzva, melyet az érhártya takar. Az
érhártya, ugy szintén a szemcsillag belső része is
Bötét-barna mázzal van bevonva, hogy a fény
vissza ne verődjék a szem belsejétől. Az érhártya
belső részét az idegrecze takarja. Az előkamra
viz-nedvvel (sós folyadékkal) a lenese megetti ür
pedig üveg-nedvvel (nyulós átlátszó folyadékkal)

Az akad. palota szobrai : II. Történettudomány.
(Fénykép után).

az idegreezén visszásán jelennek meg, mert t. i.
mi nem ezeket látjuk, hanem mivel a szem a
fénylő pontot azon irányba helyzi, a melyben a
fényhatást nyeré. A tárgy alsó pontjai azonban
a szemben fölül képződnek, a baloldaliak — job-
ban stb.

Hogy két szemünkkel a tárgyat csak egy-
szeresen látjuk, az onnét van, hogy a képek a két
szemben az idegrecze hasonfekvésü hely3Ín jelen-
nek meg, ellenkező esetben a tárgy kettőzött, ugy
például egy égő lámpa kettőzött, ha az egyik
szemet ujunkkal félretoljuk.

A tárgyat csak akkor láthatjuk tisztán : 1)
ha a kép valóban az ideghártyára esik, 2) ha
a tárgy a megkivánt nagysággal bir, 3) ha a
tárgy elegendő fényes, és 4) ha elegendő ideig a
szemre hat.

Minden embernek van éplátási távola. Az
egészséges szem láttávola 8-10 hüvelyk. Szemek,
melyek kisebb láttávval birnak, rövidlátóknak
mondatnak, azok pedig melyek láttávja nagyobb,

messzelátóknak. E hibákon segítünk a szemüve-
gek által. Nem lesz tehát érdektelen, ha ez alka-
lommal a szemüvegekről is röviden értekezünk. A
szemüvegek lencsék, melyekkel biztosabb nézés
végett, a rövid- s messze-lá'ó emberek élnek. Ha
a kép a szemben az idegrecze elé esik, mint a rö-
vidlátóknál, ugy annak az az oka, hogy a rövid-
látó szaruhártya, s a jegőczlencjeigen domború, s
igy a sugarakat erősen töri meg, mi által az
ugyanazon fénytöm3ghez tartozó sugarak, mi-
után az idegrecze előtt vágják egymást, nem egy
pontban, hanem csak egy kis sikon találkoznak, a
ez által egy bizonytalan kép jő létre. Miután azon-
ban a rövidlátó a szaruhártyát s a jegőczlencsét nem
teheti kevésbbé domborubbá s az idegreczét sem
alkalmazhatja tetszése szerint, igy egy egy szóró-
lencsét kell a szem elé tenni, mely a képet az ideg-
reezére vezesse. A messzelátónál minden ellenke-
zőleg van. Az átlátszó szaruhártyasajegőczlencse
kevésbbé domború, a sugarak kevésbbé töretnek
meg, mi által a kép az idegrecze megett képződik, s

bizonytalan, miután ugyanazon fény-
tömeghez tartozó sugarak az idegreczét
nem egy pontban érik hanem egy kis fe-
lületlen, s igy csak megette vágják egy-
mást — s miután azon szemrészek sem
domborubbakká nem tehetők, annálke-
vésbbé az idegrecze alkalmazkodható, s
azért a szem elé egj gyűjtő-lencse alkal-
mazandó, mely a képet az idegreezén
létesítse. Különféle foka van a rövid s
messzelátóságnak, mintán az érdekelt
szemrészek kevésbbé vagy jobban dom-
boruak. Messzelátók rendesen a maga-
sabb korúak szoktak lenni, miu*án ezek-
nél a szaruhártya s jegőczlencse kiszá-
radás által kevésbbé domboruvá válik. A
rövidlátás rendesen a középkorúaknál
gyakori, noha fiataloknál is találjuk ren-
desen előidézve hosszabb müködés által,
mely a szemet erősebben igénybe veszi,
p. o. irás, olvasás rajzolás stb. íly segitő
lenccék nyomát már az ókorban is felta-
láljuk, igy Pliniusnál olvassuk, hogy
Néró császár a gladiátorok párviadalait
egy smaragdon keresztül nézte, más írók-
nál ia találunk egyes helyeket, melyek
segitő lencsék létezését gyanittatják. —
Layard Ninive romjai között talált egy
domború hegy-jegeczből való lencsét,
mely hihetőleg szintén optikai czélból
készült. A tulajdonképeni szemüvegek
feltalálójául ujabb időben az olaszSalvino
d'Armato tartatik, kinek Florenzben a
Santa Maria egyházban levő sirkövén e

/ következő fólirás olvasható : „Itt fekszik
Salvino d'Armato, Degli Armati, a szem-
üvegek feltalálója. Isten bocsássa meg
bűneit. Anno D. 1317." Ez mesterségét
valószinüleg a pizai Spina Sándorral kö-
zölte, ki 1313 körül halt meg, s ezt tar-

V-" tották az előtt a szemüvegek feltaláló-

v jának. A XIV-ik században már nagy-
fa ban el voltak terdjedve a szemüvegek;
~ egy 1463-ik évből való chirurgusi mun-

kában bizonyos szem-viz fordul elő, és
;. hozzá van téve ,,ha ez sem használ, ugy a

szem-üveghez kell folyamodni.'•
Miután a szem oly megbecsülhetlen

érzéke az embernek, magában értetődik,
hogy annak kímélésére legfőbb gondot
kell fordítanunk, mire nézve a tapasz-
talás következő szabályokat ajánl meg-
tartani :

1) Óvakodjunk, nehogy a szemnek
igen erős vagy igen gyönge fénjt engedjünk, azért
nem kell a napba tekinteni, szürkületkor irni vagy
olvasni; szintén tartózkodjunk a fehér tárgyaktól,
melyek erős fényök miatt a szemet elkábitják,
ilyenek a hó a fehér fal stb. 2) Minden rögtöni
változása a fénynek a szemnek ártalmas, s azért
óvakodjunk sötétből rögtön nagy fénybe átmenni,
p. o. pinczéből a szabad udvarba, a háló-szobában
az ágyat is ugy kell elhelyezni, hogy a korány
fénysugarai ne essenek az ébredő szemeibe. Ha
villámlik éjjel, nem tanácsos belenézni, s ilyenkor
legjobb, az erős fényrohamot gyertya gyújtás által
mérsékelni, ezen okból nem helyeselhető az ellen-
zők használata, kivéve már a beteg szemeknél.
4) Minthogy a fénysugarak közt középszerű tö-
réssel a zöld bir, a szem kímélésére ezen szin
legalkalmasabb, a mennyire tehát csak lehet, en-
gedjünk a szemrek zöld szint főleg ott, a hol dol-
gozunk és tartózkodunk, noha a szobát zöld szí-
nűre festeni veszélyes, miután a zöld szin mireny -
ből készül. 5) Vigyázni kell, hogy a szem rögtön
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föl ne hevüljön, ezért télen óvatosan kell a meleg
szobából a hidegre menni s viszont visszatérni.
Ezen oknál fogva nem jó mindjárt a fölkelés után
szemünket hideg vizzel mosni. 6) A tapasztalás
mutatja, hogy vannak bizonyos tárgyak, melj ek
vagy belsőképen vagy külsőleg a szemre ártalma-
sán hatnak, ide tartozik a) a füst, b) a por, c) a
szél — a két utolsó gynkdást okoz, d) a szeszes
italok erős használata, ide számithatjuk továbbá
a lelki állapotokat is, különösen a haragot. Végre
leginkább ártalmas a szemnek a hosszu éj< lezés
és a kic?apongó élet. A régiek ast gondolták,
hogy a fördép, s a hüvelyes vetemények ártalma-
sak a szemnek.

A ezem a lélek tükre. Nincs érzet a lélekben,
melyet a szemek nyomban el nem árulnának, ha
csak ezt a legkiszámitóbb azinlés nem gátolja. A
szemekből — mondja egy jeles német iró — szik-
rázik ki a gondolat villáma, fénylik ki az ész, és
a lángelme tüze; a pillantásban festi 1') magát a
bátorság és a karakter magassága. A kéj csillog-
tatja a szemeket, a harag lángokat gyujt bennök,
a szomoru-ág lenyomja, a félelem nyugtalanul
mozgatja ide s tova, avagy előszoritja őket, a
tisztelet lerüti, a gyöngédség szelidekké teszi, —
a ezem kialszik a lélekkel; kiknek holt szemök, s
mitsem jelentő pillantásuk van, elárulják lelkük
semmiségét, 8 ezivök fagyát. Kávon Lajos.

Levelek Sziléziaitól.
i.

Griifenberg, Szept. 25.
Szilézia örökzöld vidékein nem oly könnyü

az élet, mint látszik — bár igen szépnek látzik
innen Griifenbergből, mikor szép idő van. Ugyanis
az aratás csak most, szeeti mber végével kezd
vége felé járni — és sok jó zabot, gabonát learat-
nak a gondos gazdák, mielőtt kellően megérnék,
mert jol tudják, hogy a tél közel van s az itteni
termés legjobb időben sem elegendő a helybeli
szükségek fedezésére. Nem is találunk itt egy
kalászt, vagy egy maroknyi kihullott magot a
tarlókon. Gondosan le van kaszálva a szalma
gyökérig s be van hordva minden szál — pedig a
kasza után egy egy nő megy, ki'eregeti a kalá-
szos növényt, hogy száradjon és száradása közben
gyakran megveri az esö víijry erősen mogdui a
nap, ugy, hogy nem volna csoda, ha tartalma jó-
részét eleresztené . .,. . De nem is olyan itt a ga-
bona, mint nálunk. Óra-negyedei ig zuhog a csép
vagy csépSgép, mig a zöldfüvekkel — többnyire
lóherével félig telt szalma kőzül, egy-egy marok-
nyi mutatóhoz jut az ember; és a buza sápadt,
pöffedt, a rozs zöld, az árpa fakó, a zab barna-
eárgás, bár jó culyo«. Nem ereszti itt el a kalász
az ő tartalmát; de addig ütik-verik, mig egy 'zem
sem marad benne. Eí szorgalmasan hozzá lát a
n?p A csépléshez, pedig nem jó gazda, ki idei ter-
méséből eszis kenyeret. Vetni is előbb kell, mint-
sem ki volna csépelve — vagyis a tavalyihoz kell
nyulni, honnan természetes, hogy egy rendes gazda
sincs egy vagy másfél évi tartalék gabona nélkül
— s igy szó sem lfihet valamely rögtönös ínségről
egy évi rosz termés miatt. Innen világos, hogy a
kissé mostoha éghajlat takarékossá és oly szor-
galmassáteszi az embert, mintaminőgondta'anná
és heverés kedvelővé teszi a rendesen kedvező
éghajlat.

Értelmes, takarékos, tevékeny nép Szilézia
népe, melynek tevékenysége sajátszerü alakot
adott a vidéxekmk; pedig igen kevés anyagi erő
felett rendelkezik, mert egyenkint kistermetű,
vézna, sápadt, izomtalan mindkét nemben — — a
minek oka valószirüleg a hiányos vagy hamis
táplálkozás, mert mindig c=ak a legegyszerűbb s
többnyire növényi tápanyagokból élvé ', f>2?rke-
zetük nem építheti ki magát kellő terjedelemre
8 idomra . . . . A népvándorláskor merész vezér-
nek kellett lennie, ki népét ide terelte vagy tele-
pítette. Hideg kivicso* agyag itt a sikföld; a he-
gyek kazt pedig nincsenek likvölgyek — még a
vö'gyi patakok is ritka helyen képesek kiönteni,
bármily zápor után. Egyenkint nyulnak el fél,
egy vagy másfél mérföldn; i hos?zan a falvak ház-
sorai ; vagy s z ét 8'órvák a dombhajlatokba egy
egy kis patak mellé. A majortól vagy bérháztol
kezdve hosszan nyulik fel a tag, a birtok, a tető-
kig — kia táblákra szaggatva, melyek mindmeg-
annyi lépcsőzetet vagy SCarpot képeznek — ugy
hogy a táblácskákból gondosan kiszedett kőda-
rabok egybetorJaszoltatván némely rendithetlen
sziklák közé, fentartják, megtartják a kövektől
megmentett földet. A tetőkön rendesen egy egy
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darabka erdő képezi a tag végét, melynek termé-
I keit háton vagy taligán hordja le a nép. . . •
j Nehéz feladat volt, ezen szántó földeket a

kövektől a fáktól Htisztázni. A felső táblákhoz
már nem lehet szekérrel menni. Némelyik oly me-
redek, hogy a szántást is emberi erővel kell vég-
hez vinni. Ön erejével müveli némelyik család eme
táblákat, pedig szép ( 3 - 4 száz ftoe) lova van és
szép tehenei vannak, melyek hámba fogva (néha a
lóval vegyest, néha egyenkint egy egy ekébe) jó
szolgálatot tesznek. De a ló és tehén : „tőkepénz,
melyet kimélni kell, hogy jól kamatozzék" — és :
„oktalan állat, mely nem tud nélkülözni" .. . ezért
ezek abraka soha sem hiányzik, mig a család vé-
kony ételekkel s gyümölcsökkel tömi tele éhező
gyomrát — mely pedig szintén abrakot (pecse-
nyét) kiván. A takarékosság ezen túlzása kiterjed
az iparos osztályra vagy az iparos gazdára 8 csa-
ládjára is, mely telén át fon, sző, für, farag stb.
annyira, hogy ezek sem izmosabbak s nem piro-

\ sabbak ; 3Őt a gyármunkások sem, bár már ezek-
nek rendes jó keresetük van. A nélkülözés ezen
fokát már hibáztatnunk keil — bár ez mégis jobb
a bővelkedésnél, mert annak következménye az
anyagi gyarapodás e mostoha ég alatt, mig a bő-
velkedés következménye az elszegényedés —
kedvező ég alatt és átalában aít, ha az
ember keveet eszik, ritkán bánja meg, m'g ha so-
kat evett, gyakran megbánja. — Hibáztatnunk
kell a tulságos nélkülözést, de a takarékosság oly
vagyon, mely nélkül, Szilézia népének nagyrésze
folytonos éhhalállal küzdene. K. L.

II .
Griifenberg, szept. 26.

Szilézia szép földén nehéz az élet, mert kevés
a műveihető föld, sok a nép; és mégis számos
vagyonos családot találunk, kiknek jövedelme
Osztrák-Sziléziábon 50—60 ezer ftra, s Porosz-
Sziléziában, mert földje kedvezőbb, ugyanennyi
tallérra megy. Pedig nincsenek itt ezer meg ezer
holdnyi szár>tóföldjei a nagyobb birtokosoknak
sein. Megoszlik a gazdálkodás, annyira, hogy nem
tudnók meghatározni, melyik ága legjdentéke-
nytbb. Kávés eladó gabonája, kevés juha a vonó-
marhája van a birtokosnak. Nincsenek nyájai,
ménesei, gulyái stb., de van szép nagy gyümölcs-
kertje, melynek termékeiből bort, s más kivonato-
kat készit; van szesz- vagy ezukorgyára, melyben
föJdjí? termékeit értékesbiti; megőrli gabonáját,
némelyik minden gabonatermését kenyérré ala-
kitva, addogálja el; vannak szép erdő-birtokaik,
melyek nem döntetnek le stetiónkint, és mégis
szép jövedelmet adnak, mert folytonosan ritkitják
és ültetik. A ritkitásban jelentékeny ezerepet
visznek a viharok, melyek jól kikeresik, mely fák
állnak gyönge lábon, s ezeket kidöntögetik; az
ültetés végett pedig rendes iskolákat találhatunk
a hegytetőkön, melyek növendékei csakhamar
helyére lépnek a kidclíeknek, mig a megmaradt
idősb fenyők, melyek gyöfcer î kellően megkapasz-
kodhatnak a szikladarabok közt, gyönyörü szál
fákká a áiboczokká növelkednek, s egyenkint
80-100 ftért adatnak el.

Sok szép erdeje van Sziléziának, és mégis
takarékosan bánnak itt a fával. Fürészszel megy
az apfózás az erdőkbea; ea oly pontosan. H van
mérve az ölnek széle hossza, hogy épen nem csa-
latknzhatis sem a vevő, sem az eladó. Jelentékeny
hasznot hajt a vadászat, melyre csupán a nagyobb
birtokosok jogositvák. E napokban is hallottunk
esetet, midőn egy lövésre két őz esett; mert
csoportosan járnak, « Griifenberg vidékén ritka
nap, hogy némely er< dménydús vadászat hirét ne
vennők, (báro Humboldt, Rucsinezky, Frieckn-
thal, Skumovics stb. jeles család birtokain,kiknél
a magyar fürdővendégek kitünő szivességgel fo-
gadtatnak) s Grriifenbergben 50 krért kapunk egy
egész fogoly madarat jól elkészi.ve, podig atavali
kedvezőtlen idök miatt a vadak itt is nagyon
megritkulta1-?, tavaszfelé több mint száz őz talál-
tatott megfagyva, vagy kiéhezve.

Szilézia népének mintegy harmada idegen
! kenyeret eszi? s e kenyeret a gyárakban s mü-
helyekben keresi. Sok jó len terein itt, de sz
mind kevés a feldolgozáshoz — mert < rre nézve
föld és ég egyaránt kedvező. Sok magas kéményt
láthatunk itt a völgyeken a patakok mellett is,
bár az erőmüvek viz által hozatnak mozgásba,
mert a fonó gyárakban a finomabb szálakhoz
meleg vizet használnak, mint szintén egyrészt a
a fehérítőknél is, hol a chlormész sehogy sem
megy ki divatból — Pe(lig ftz n°m erősbiti a szá-
lakat. Mindemellet az itt készült asztalnemüek
eUőknek tartatnak a birodalomban, — holott,
mint tudjuk, Ausztria minden más államok felett

áll ezen iparra nézve. Itt a freiwaldaui gyái ak-
, ban (Raiman gyáraiban) készittetnek a béc«i ud-
] var számára szükséges asztalnemüek és most a
| mexikói császár számára 80,000 frt. áru ily fehér-

nemüek vannak megrendelve.
Semmiben sem gazdag, de semmiben sem sze-

gény Szilézia,mert népe szorgalmas, takarékos és
ügyesen értékesiti mindait, mit a föld és ég ad —
vagy mi a földgyomrában találtatik. Szén és vasra
nézve azonban bárcsak rémely pontja, nagyon ál-
dott : annyira, hogy vas ipara terjedelméhez képest
jelentékeny. Allamgazdáhik csupán az Osztrák*
Sziléziában gyártott gyári és kézmüvi készítmé-
nyek értékét 88 millió frtra teszik, mig a szorosb
értelemben vett Magyarországét csupán 103 mil-
liónak mondják évenkint. Szerintök a gyapjuipar
még jelentékenyebb, mint a vászonipar. P< dig

j ehhez kevéa nyers anyagot adha% kivált ezen he-
gyesvidék, bár, na jól emiékazein, épen Rucsinszky
juha nyerte az ehő érmét a londoni kiállitáson.
Annyi bizonyos, hogy az itteni virány szép, jó,
gyönyörű. Egész nyáron át el van lepve minden
bokor, minden mező számtalan virággal, oly illa-
tos a lekaszált rét, sőt a tarló is (mert a gabona
közt dus növényzet tenyészik), oly illatos egy-egy
szekér elevenzöld széna, hogy a légkört messze
betölti. Hogy pedig i t soha nem hervasztja el a
nyári hőség a virányt, arról eléggé kezeskednek
azon növények, melyek lábunk alatt (Griifenberg
alatt) tenyésznek, mint p. o. az alpesi rózsák, hö*
lőtt rendesen csupán a határozott hideg, a hóvo-
nal alatt tenyésznek örömest. — Megdöbben a
magyar ember, midőn látja, hogy itt reggelenkint
mennyi szép szamócza (földieper) kapható olcsón,
ily késő időben (szept, végén) — vagy ba látja, hogy
itt egyik keitben egy fiatal cseresnyefának gyümöl-
cse még piros. Valóban nehéz dolog, ily regényes
de szegény vidéken megélnie a népnek— de mégis
meg él. — Ritka eset, hogy valamely család eladná
táblácskáit — s életmódjuk kezeskedik arról,
hogy kellő szorgalom s takarékosság mellett, ke-
vés értelemmel is elég jól megélhet az ember, még
azon vidékeken is, hol a vasutak épitése csali
pium duiderium. Kubinyi Lajos.

Rendkivüli természetü emberek.
(Vége.)

I r t ó z o k .
Poole János suffolki haszonbérlő fia már

gyermekkorában nagy elleuszevvel viseltetett az
érezpénz iránt, a menny)ben rá nem nézhetett,
annál kevésbbé érinthette szt. Apja mindent elkö-
vetett, hogy e hibát belőle kiirtsa; pénzzel kínálta,
elmondta, hogy azon mennyi hasznost 03 szépet
vásárolhat, — igyekezete füstbe ment, a fiu a pénzt
el nem vette. Eleinte azt hitték, hogy makacsko-
dik s más előtt nem akar pénzhez nyulni, titkon
tehát rézpénzt tettek zsebébe, melybe benyúlván
mihelyt a pénzt érintette, kezét borzadással rán-
totta ki s órahosszig tartó in rángatózásba esett.
Majd ezüst pénzzel tettek próbát, még roszabb
következése lett, mivel nagyobb rángatózások
vették elő. Nem sokáig élt, ifju korában elhalt.

Boerhave oly embert emlit, kinek orra vére
azonnal elkezdett folyni, mihelyt sajtot szagolt.

Muratorinak volt oly barátja, ki az egér lá-
tására elhalaványult.

Ugyancsak ő emlit egy katonatisztet, a ki
oly antipathiával viseltetett a nők iránt, hogy ha
velök volt, elsápadt s egész teste izzadni kezdett.

Boy le oly egyénről tesz emlitést, ki a ha-
rangszó hallására elájult.

Bizonyos izlandi nemes a tült angolna látá-
sára megbetegedett. Egy bizonyos nő, ha levegő-
ben repülő tollat vagy papírdarabokat látott,
azonnal orditott. Vannak, kik a pók látására el-
halaványulnak s megijednek, mások a macskával,
békával vannak igy.

Pechman Jáaos hires hittudós a sepréstől
irtózott. Mihelyt seprést hallott, elkezdeít nyug-
talankodni, nehezen lélekzett, sőt fuldoklóit, mint
akit fojtogatnak.Imádkozása közben,midőn lelke
egérzen el volt foglalva, ha seprést hallott, elhal-
ványult, nyugtalankodni kezdett és egész testé-
ben reszketett. Ha az utczán seprőkre bukkant,
futott más utczára. Sőt a társaságokat is ott
hagyta, vagy az ablakon könyökölt ki, ha valaki
pálczájával a padozatot horzsolta.

Bizonyos lelkészt egy, különben jó kinézésü
j hallgatója annyira zavarba tudott hozni tekinte-
tével, hogy a lelkész valahányszor a szószékben
megjelent s emlitett hallgatójára tekintett: össze-
rezzent, lélekzete csaknem elfúlt s ezent tisztét

csak nagy nehezen végezhet*? el. Később aztán
más egyházba tétetett át.

Egy Olauj nevü koldu3 annyira ki nem áll-
hatta névé iek említését,miszerint mindenkit kért,
hogy csak Olausnak ne szólítsák. — Ha azonban
mégis történetből Olausnak szólitottak, egészen
magánkivül lett. Nevének első hallására reszke-
tetr, másodikra fogait csikorgatta; ha padig több-
ször igy emlitették nevét, mint eszevesztett ug-
rált, fórt, rontott, haját tépte, fejét a falba verte.

Hosszasan alvók.
Egy Hammer János nevü ember, mint dr.

Vendelstidt emliti, 1794. november 10 én a vizbe
esett, midőn épen felhevülve volt; a partra kiusz- I
ván ott a hideg miatt msgmerevedett s egy éjet !
vizes ruhájában töltött el; mis nap mály álom j
lepte meg, nem hortyogott, sőt lehellése is a'ig
volt éjzrevehstő. Midőn jó ideig fel nem ssrkent,
költötték, rázták, nevén ezólitottik, de mind hiá- j
bai, tovább alult. Arcza nem volt halvány, in- i
kább szederjés. Mély álmából csak deczember ;
10-én ébredt fel, eszméletét visszanyerte,de vi«z j
szaemlékezni semmire nem tudott, nagyon el- !
gyöngült, ugy hogy c?ak egy év mulva nyerte i
vissza előbbeni egészségét és erejét i

B zonyos 25 éve-i angolt egy hónapig tartó !
mély álom nyomott el, mikor ia felébre ivén fel-
öltözött s rendes fo^l'.lkozáíát folytatta. Két év
mulva ijinét 17 heti; aludt s minden igyekezet és
fáradság hiában volt őt felkölteni. Végre magától
felébredt » nem akarta hinni, hogy oly sokáig
aludt volna, mig a beállott aratás meg nem győzte
őt az igazság felől. — Egy év mulva ismét vissza-
jött az álom, mely m% több ideig tartott.

1766. junius 14 ikén vittek Párisba a Hotel
Dieu-be egy beteget, ki négy év óta sorvasztó hi-
deglelésben szenvedett s aztáadüh-kórságba esett.
Gyógyítás végett hideg vizbe mártották, melyben
azonnal elaludt, s csak napok mulva ébredt fel.
Ettől fogva nrnden hónapban kétszer nyoma el
ily hosszas álom, kedden elaludt, s rendesen
szombaton ébredt fel. Betegségéből kigyógyult,
de az álom kór élte fogytáig megmaradt nála.

Szintén a Hotel Dieu ben volt 1730 ban egy
30 évet felül haladt ily rendkivüli aWó. Ez hat
hónap alatt minden nap délben 8 éjfélkor ébredt
fel; a következö hat hónap alatt pedig reggel s
es'e hat órakor. E különös alvása négy évig
tartott.

Favron Johanna, franc?ia születésü nő, 15
éven át rendkivül hosszasan s mélyen aludt, egy-
folytában többször 3 - 4 hónipig. Mig alvása tar-
tóit, semmit nem evett, következésképen egészen
elsoványodott. Ha felébr dt, azonnal enni kért s
meglehetős jó étvágygyal evett.

Hwíílevben 1713-ban Gillman nevü takács-
nak egészs ígeg gyermekét — mintegy 5 évest —
lefektet ék; a gyerek ugy elaludt, hogy c^ak 12
ban és 12 éjjel eltelése után ébredt fel. Ez idő
hlatt semmit nem evett, nagyon elszáradt s erőt-
ien lett. Közli Milesz Béla.

Mily ártalmas lehet a légy.
A Faunus czimü természettudományi folyóirat

második kötetében következő érdekes esemény
olvasható. Különböző légyfajod, mint például a
caesarlégy, a dongó- és a huslégy, tojásaikat azon
állati testekre rakják, melyeken időznek. A lera
kott tojások kedvező körülmények között (ha ele-
gendő a meleg és nedvesség stb.), nagyon gyor-
san sőt némelykor nehány óra mulva kikelnek. A
tolásokból kukaczok vagy lárvák jőnek ki, melyek
nem egyebek, mint átváltozásuk első stádiumá-
ban levö rovarok. Ha már a fhér kukaczok ki-
fejlődését i-merjük, könnyen megfoghatóvá válik
előttünk, hogy egy ember, ki álomba msrült, ha
legyék telepedtek meg azon részein, melyek
nyálhártyával vanna'- bevonva, és ha hosszasan
tartott az álom, ezen kukaczok által kinozva,
ébredhetett fel. — Cloqmt G.'ula Párisban, a
szent Lijos kórházban egy ily esttet vizsgált
nie"\ Egy tulsígoban piszkos rongykereskedő, ki
£5^-66 éves volt, teljesen ittas állapotában a
Montmartrehez vánezorog, és nem messzire azon
nrödört"'l, melybe a városnegyed a mindenféle
döglött testeket hányja, álomba merül. Egy sereg
léffv a s z e n v e 8 t e s t kigőzölgése által csalogatva,
csakhamar körülveszi a rongyszedőt, egyik rész a

nillák sléiéire száll le, mísik az orrlyu-
kakba harmadik a fülekbe mászkál, anélkül, hogy
a m*lV álomba merült e kellemetlen babrálást
érezné és tojásait ide is oda is lerakja. A mint a
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szerencsétlen felébredt, (alvása 36 óráig tartott),
csak azon veazi észre magát, hogy testét emitt is
amott is a férgek rágják, me'y„ket a huslégy lár-
váinak ismertek fel. E nyomorult állapotában a
Szent Lajoshoz czimzett kórházba viszik. Daga-
natok mutatkoznak mind a hajjal benőtt fejbőr
alatt, mind az orr-, szem- és homloküregekben,
melyekből kellemetlen büzü genyedség foly ki.
Rövid idő telt el, s már a fejbSr, fülek és a szem-
pillák át vollak lyuggatva, és ezen lyukakból ugy
jöttek elő a kukaczok, mint a hangyák a z;om-
békból, mi a betegnek egy rothadó hullához ha-
sonló tekintetet kölcsönzött. Cloquel Gyula több
tányér férget szedett ki an emlitett részekből; de
minfiogy nem juthatott mi id mhová el, hol ezek
fészkeltek (mert még a szemgolyó üregei is meg
voltak telve) higanykenőcsöt dörzsöltetek be. E
szernek szembetűnő eredménye volt, mert követ-
keztében a férgek mind megdöglötek, és a bete-
get, kioek sebei gyógyulni kezdettek, az orvosi
akadémia elébe akarák állitani, a mint a külsö
fejbSr gyuladása befelé vette terjedését, és a beteg
agyvelőgyuladásban kimúlt. A felbonczolásnál
ugy találták, hogy a fejbőr (periostium) részben
el volt pusztulva és a csonttól majdnem egész ter-
jed-ilmében el volt válva. Belől a fejben az agy-
velő mindhárom boritéka meg volt gyuladva.
Más csudás jelenetek között különösen emlitésre-
méltó, hogy ezen egész elpusztulás anélaül tör-
tént meg, hogy annál egy csepp vér is látható
lett volna.

(Egy másik eset. Halál légy csípés köv-tkez-
tében.) Németországban, Naundorfban, Liibscher
erdőhivatalnokot egy légy, mely valószinüleg
lépgyuladásban szenvedő betegen vagy döglött
állaton járt, megcsipte, és néhány nap mulva e
borzasztó betegségben halt meg. Bármennyire
hasznosak legyenek is a rovarok az emberiségnek
az által, hogy a döglött állati testeket gyorsan fel-
emésztik, s ezáltal a levegő tisztogatásához járul-
nak ; még sem tagadhatjuk el másrészről, hogy a
ragályok5 és járványos betegségek elterjedését
hathatósan elősegítik. — Dr. B. L.

Vidéki közlemény.
Ér-4dony (Bihar), okt. 4. (önvédelem.*)

A Vasárnapi Ujság ez évi 35-dik számában
„Kinc-skeresők" czim alatt kiskar oki jegyző, Ko-
csár Mihálytól egy közlemény jelent mag, me'yre
kénytelen, kelletlen válaszolnom kell, kívánván
ezt Önmagam iránti kötelességem is.

Közlő Kocsár Mihály azt mondja, hogy itt
Ér-Adonyban egy bizonyos egyén kincsrőli ál-
mát elbeszélte egy elszegényedett közbirtokos-
nak s egy vagyon-bukott zsidónak, kiknek kincs-
utáni vágyát álomlátása körülményes előadásával
feltüzelte. Továbbá, hogy én, és a zsidó, azon
kecsegtető reményben, hogy mily nagy urak le-
BZ\Xnk, — hosszu vasnyárssal és fúróval láttuk el
magúikat, ujy mentünk irni, a remélt kincseket.
Ez egész közlegény, a menuyiban reám vonat-
kozik, a legvastagabb roszakarat kifolyása B a
legkíméletesebb srót használva, vastag rágalom.
_°Való, hogy a közhirüvé vált rejtélyes helyre,
hova csaknem minden lakos, a valóságos pincze
forma felfedezhetése bámulására kiment, m igám
is voltam kinn; de csak naivok kényszerítő felhí-
vása után, csak azért, hogy őket a munkában uta
sitsam, — de n e a * azon ösztönszerü vágyból,
hogy én a rejtett kinc< után sovárogtam volna.

Továbbá közlő, Kocsár Mihály, utasit az ásó
ka>za. kapa nyelére. Nem kérdem én azt töle,
ho"7 miként tartsam fenn magam! Annyi igaz,
hogy ez ideig még kegyelemkenyérért nem folya-
modtam hozzá; egyébiránt ha oly bűverő', hisz a
mft<rgazda£odhatá'<ra az érintett szerszámokban,
inkább forgása ő is azokat, mint tollat mások rá-
galmazására használja föl. Uiasit mig esős időben
« vasárnapokon hasznos kinyvek olvasására. 01-
vattam 8 olvasni fogok, bizonyosan annyit, sőt
többet, nrnt ő, de legalább is eleget arra, hogy
babonában ne higyjjk, s hogy többé nyilvánosan
szóbaseálljak s másszor még rövidebben végezzek
olv emberrel, ki szegénységem használván okul —
holott nem enhibám^rt s-egényedtím el, — guny
tárgyául akar fo tüntetni' rágalmaival, s kinél
minden szűk határok közé van szoritva, csak
ro'zakarata határtalan.

Egy elszegényedett közbirtokos.

*) A.z erősebb kifejezéseket mellőzni Toltunk kényte-
lenek. Szerk.

Egyveleg.
= Angol „szerkesztői mondanivalók." Má-

sutt is csak vizzel főz a szegény ember. Ugy lát-
szik, Angliában is részesülnek a szerkesztők azon
boldogságban, hogy furcsánál furcsább leveleket
s a levelekben legfurcsább kívánságokat küldöz-
get hozzájok az érdemes közönség. E levelekre
azután ott is ugy hull a szerk, mondrnivaló, a
mint épen lehet. Lássunk egy pár példát. Egy
angol vadászlapban többi között következő nyílt-
levelezést olvashatni:

— \. A B. urnak, ön legalább 10 fonttal ne-
hezebb szeretne lenni, s erre nézve tanácsunkat
kéri. Figyelme etetjük önt arnaz egyszeri, sirkői
feliratra: ,,Jól éreztem magam, de még külömb
ember szerettem volna lenni; orvosságot szedtem
8 meghaltam." Ha egyébiránt pulykát s ludat
lehet hizlalni, miért ne sikerülne ez önnek is ?

— 2. C. D. urnak. Önnek egy chamaleonja
van, mely nem akar enni. Sajnáljuk, hogy a d' rék
állat az élet oly nagy gyönyörétől foiztja meg
magát.

— 3. X. Y. urnak, önnek egy kis kankutyája
s egy nőstény tövises-disznója van, s azt kérdezi
tőlünk, lehet-e a két állat keresztezésére számi-
taaia. Lehet, hanem előbb tépje ki a disznó
töviseit, stb, stb.

** (Nad >r léghajózása.) Nadar, a hires lég-
hajós, a mult hónapban a brüsszeli ünnepélyek
alkalmával, ,,Geant" ismeretes óriás léghajóján
kilenczed magával a levegőbe szállt, még pelig
ezuttal szerencsésebben, mert négy órai ut vitán,
Ipernnél, nyugati Flandriában, minden szerencsét-
lenség nélkül ereszkedett le.

** (Fölrobbant lőpor.) Egy londoni sürgöny
szerint, e hó l-jén Erith ben három lőportár re-
pült légbe 21,640 font robbanó gyuanyagg.il. E
felrobbanás a körayékben 20 mérföld tyire hall-
ható voK A föld rengett bile. Mint mondják e
szerencsétlen esetnél 40 ember részint meghalt,
részint sulyosan megsebesült.

** (Hányan voltak az apostolok?) Kölnben
törvényes kérdéssé vált, hogy hányan voltak az
apostolok. Egy mohrheimi földbirtokosnak ugyan-
is régi hagyományos joga, hogy minden apostol
nap;án elfoghatja egy bizonyos malom vizét föld-
jei öntözésére. Az apostolok tizenkettes &záma a
biblia szerint megállapitott dolog, de a földbirto-
kos ügyvéde tizennégyet számit s ez állítását
azzal bizonyitja, hogy Pál és Barnabás szin én
apostolnéven emlittetnek a bibliában, s hogy
ezeknek apostolságát az egyház nem is vonta két-
ségbe soha. Hir szerint a bonni theologiai kart
akarják véleményadásra felszólítani.

** (Ujkori Mathusalem.) Déli Oroizország
egyik falujában jelenleg egy 135 éve« öreg lel-
kész él, s még most is oly erőben, hogy minden
kötelességét maga végzi.

— (A szem és haj színének örökb'lés«. <<z em~
. b re.kné'.) Dr. Bergh&lz Paerto Cabellobán (Ve-

nezuelában) e tárgyban vízfalatokat tett, és pe-
dig előlegeden a kaukáii válfajjal. A szülőket ugy

j választotta, hogy a szia mindke tőnél határozott
| volt, tehát vagy határozottam sötét (baraa) sötét

szemekkel és sötét hajjá*, vagy határozottan vi-
lágos (s őke) szőke liajj si és kék szemekkel. A
viísgálatok eredmínye az lett, hogy egyenlőtlen
szinü szülék gyerm íkeiuél átatáb in a cötét sze-
mek a túlnyomók. Ezen észlelet nagyon érdekes.
Azon következtetésre ad alkalmat, hogy a kék
szemok idível ki fognak halni. A/.on körülmény,
hogy sötét szinü szüléktől olykor olykor világos
szemü gyermekek születnek, nem bir jelentő-
séggel.

Ez kiegyenlittetik azáltal, hogy "éha néha
világól szinü szüléktől is sötét szinü gyermekek

! származnak. A hajat illetőleg a síkét a világossal
j meglehetősen egyensúlyban áll. — A B rgholz

által tett é-zleletekbol a további következtetés az,
hogy az atya bafolyáta inkább a szemre, az anyáé
pedig inkább a hajra terjesz i ki hatása . Ezenki-
vül az atya bsfolyása nagy bb a figyermekeknél,
az anyáé pedig nagyobb a nőg termékeknél. Áta-
lában pedig az atya befMyása tulnyomóbb mint
az anyáé. Sötét atyától és világos anyától több
sötét "gyermek születik mint világos; és a barnu-
lás a figyermekek szemében légink íbb fog mu-
tatkozni. Hol az anya sötét, az atya világos, ott is
a söté, gyermekek lesznek a tu'nyomók, habár
kis számmá'; és a legtöbb bámulás a lánygyer-
mekek hajábm fog mutatkojni. — Dr. B- L.
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Madách Imre
halála.

Ujabb ravatal áll ismét előttünk, egy
ujabb sír a hon földén, mely mellttt fájda-
lommal kell megállanunk. E végzetteljes
év, mely már annyi jelesünktől fosztott
meg, — ismét a tiszta, önzetlen hazafiság
egyik példányképét, s az irodalomnak
egyik fölként bajnokát szólitá közülünk el.

Madách Imre, az 1861-iki országgyü-
lésen Nógrádmegye képviselője, — a Kis-
faludy-társaság és a magyar t. akadémia
tagja, — az „Ember tragtdiájá"-nak láng-
lelkü költője, Alsó-Sztregován, hol csöndes
visszavonultságban élt, e hó 5-ikén reggel
2 órakor elhunyt.

Alig négy éve lépett a nyilvános élet
sorompói közé; de oda,most 42 éves egész
életének tapasztalásait és tanulmányait
hozta, s mig jellemének tisztaságát be-
ctülte a társadalom, itéletének erejét hasz-
nálta a közügy : addig lelkének magas
röpülését örömmel üdvözölte s babérral
jutalmazta a múzsa.

A veszteség, mely elhunytával irodal-
munkat érte, annál nagyobb, mert munkás
élete közepén kellett töle válnia. Az „Ember
komédiája," mint egy bevégezetlen szobor
maradt utána hátra, melyről a balsors le-
vette az alkotó kei et.

Hült porait Alsó-Sztregován, e hó
7-;kén adták át a sírnak, mely alkalommal
nagy volt a részvevők, nagy volt a könye-
zők száma.

Érezve a veszteség nagyságát, midőn
áldást kérünk hamvaira : egyszersmind
vigasztalást keresve sóhajtunk föl, Csalom-
jainak az elhunyt nagy emlékezetére irt
költeménye végsoraival, mondván :
De nem, nem halt meg ö! Nem hal meg i nemes,
Ki e dicső nevet viselni érdemes 1
A szellem él s örök; csak a test porlatag,
Melynek pihenni jó a csendes föld alatt.
ő élni fog : mig él a hú emlékezet;
S nevére fényt a hir örök sugara vet.

Irodalom és művészet.
** (Mennyiségtant munka.) Corzan-Aven-

dáno Gábor tanártól, Eggetberger Ferdinand
könyvkereskedésében, „Szögmértan és alkalma-
zása a sik-, három- és sokszögtanra" czimü munka
jtlent meg, elemző módszer szerint. 174 lap 8
rétben, a szögmértani függvények egymás által
kifejezését mutató táblával.

** (Reményi Ede elsö hangversenye) a n mz.
szinházban — rendkivüli előadásul — jövő szer-
dán, okt. 19 én lesz.Műsorozatából kiemelhetjük:
Joachim magyar modorban irt nagy hegedűver-
senyét zenekisérettel; Wagner Richard „Lohen-
grin" czimü operájából „Elsa nászmenetét a Müns-
terbe'- Reményi átirata szerint; szintén igy esz-
ményitett magyar népdalokat; továbbá Chopin
Polonaise-t s végül Reményi Rákóczi-indulóját.
— A második hangversenynek (okt. 21 pénteken)
kiváló érdeket kölcsönöz : Beethoven nagy hege-
dűversenye zenekarkisérettel s azon hegedilkeitb's,
melyet Reményi Schubert „Divertissement á la
Hongroise"-a felett irt s nagyreményü tanít-
ványa, Plotényi Nándorral együtt ad elő.

Egyház és iskola.
** (Haynald Lajos) volt erdélyi püspök, most

karthágói érsek, az erdélyi r. kath. egyházmegyé-
hez, Szécsényből, szülői házából okt. 3-án kelt
búcsúlevelet intézett, melyben előadván, hogy a
pápa IX. Pius ő szentsége által a most pusztult
állapotban levő karthágói egyház érseki czimével
ruháztatván fel, hódolva fogadja az erdélyi egy-
ház püspöki hivatalától felmentetését, 8 bucsuzó
soraiban igy sz& • ..Jóllehet, aggodalmas és terhes
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volt hivatalkodáeom,nehezemre esik mégis elválni
hiveim tőletek, kikkel tizenkét évnél tovább, —
mint az általam most is mélyen tisztelt, nagy
érdemü Kovács Miklós püspöknek előbb ugyan
püspöksegédje, utóbb pedig püspöki utódja, jót
és roszat hiven megosztottam."

Ipar, gazdaság, kereskedés.
•f (A pesti őszi lóversenyek,) mint emlitet-

tük, okt. 16-án és 18-án délután lesznek. A kitü-
zött dijak között legméltóbb a figyelemre az
ugynevezett „pesti dij", melyért ma történik
a futás. E dijat adakozás utján, pesti polgárok
alapitották, 1864-től 18G9-ig, hat évre kötelezvén
magukat. A kiboeaátott aláirási iveken 1548 ft. és
l l arany gyült egvbe, mely összegből az idén ke-
rekszámmal 1500 ftot és 10 aranyat tüzték ki. A
kezolési költségeken túl fönnmaradó összeget a
jövő évi dijhoz fogják csatolni. E ,,pesti dij"
évenkint legalább is 1000 ftból fog állani.

•# (Agár-verseny.) A soltvidéki vadásztár-
tulat, agár-versenyét folyó hó oktober 26-án,— a
szokott értekezlettel együtt Duna-Vecsén fogja
megtartani. Egyszersmind a még hátralékban
levő tagokat kérik, hogy a f. évi tagsági dijat
szintén Duna-Vecsén a társulat jegyzőjének Sala-
mon Pálnak küldjék meg, vagy szolgáltassák át.

„* (Betiltott vásárok.) A Veszprémmegyé-
ben uralgó keleti marhavész miatt, Devecser,
Tüskevár, N.-Szőllős, N.-Pirit és Somló-Vásár-
hely városokban a szarvasmarhavásárok megtartása
a vész idejére további intézkedésig betiltatott.

x* (Borkereskedésünk hitelességének megszi-
lárdítása) tagadhatatlanul közös érdekü dolog.
Legközelebb egy erre czélzó rendeletet adott ki
a helytartótanács. Ugyanis, a Hegyalján a bor-
kereskedésben harmadfél akós hordók vannak
szokásban; de nehány boroszlói borkereskedő, kik
a Hegyalját hosszu idő óta látogatják, azt tapasz-
talta, hogy a hordók 15—40 itczével kisebbek,
mint a milyeneknek szokás sverint lenniök kel-
lene. A boroszlói kereskedők ebbdi panasza
folytán a helytart, tanács, Zemplénmegye fő-
ispánját felszólitá, hogy a kormányzatára bi-
zott megyében minden bortermesztő községnek
szigoruan meghagyni sziveskedjék, miszerint a

I kebelükben levő bodnármestereknek és kádárok-
nak kemény büntetés alatt megtiltsák, a szoká-
sossá vált harmadfél akós hordóknál kisebbeket
késziteni, s ezek valamint a neta áni szükség
esetében kivételesen finomabb külön borokra
használt kisebb tartalmu hordók is — ezentul
mindig a, tartalmukat pontosan kifejező hatósági
bélyeggel láttassanak el, s csak ekkép hitelesített

i hordókban levő bor bocsáttathassék a kereske-
1 désbe. Ezen rendelet mindenekelőtt a hegyaljai
borpiaczot illető panaszok elháritására van ugyan
intézve; de a királyi helytartótanács ezenfölülha-
son tartalmu rendeletet küldött Soprony-, Zala-,
Veszprém-, Pest-, Nógrád-, Heves-, Szathmár-,
Abauj-, Ungh-, Beregh-, Ugocsa-, Bihar-, Arad-
és Pozsonymegyékhez; továbbá Buda, Pest,
Soprony, Kis-Márton, Modor, Bazin, Sz.-György,
Pozsony, Szathmár-Németi, Arad, Ruszt, Versecz
és Nagy-Várad városok községeihez is.

Közintézekk, egyletek.
** (A magyar tudományos akadémia) bölcsé-

szeti, törvénytudományi és történelmi osztályának
okt. 10-én tartott ülésében először is Kőnek Sán-
dor 1. tag, értekezett a berlini statistikai szemi-
náriumról, e két év óta fennálló tanintézet belső
elrendezését, tantárgyait s oktatási eljárását is-
mertetvén. — Utána Hunfalvy János 1. tag czáfol-
gatta Érkövy Adolf 1. tagnak a mult ülésben az
erdőkről, mint eső-tényezőkről tett állitásait, ugy
szintén Erdődi Adolfnak az „Erdőszeti Lapok-
ban" e tárgyban kifejtett nézeteit, kik azt állitják,
hogy az erdők nincsenek befolyással az esőzésre s
hogy az éghajlat az erdők kiirtása után nem vál-
tozik. Hunfalvy kétségtelen adatokkal mutatta
meg az ellenkezőt, példákul Palaestinát s Fran-
cziaországot hozván föl; s állitá, hogy a fák, ha
esőt nem okoznak is, de nyirkossá teszik a leve-
gőt, s bővebb harmatot idéznek elő. Czáfolatát
meleg szavakkal fejezi be az erdőápolás érdeké-
ben, mert az erdő — ugymond — nemzeti tőke,

melyet nem szabad eltékozolni, s hathatósan
ajánlja azt a nemzet, a kormány, a birtokosság
s a népnevelés gondjaiba. — Ezután Kubinyi
Ágoston tett hivatalos jelentést a magyar orvo-
sok és természetvizsgálók maros-vásárhelyi gyű-
léséről. A jelentéshez csatolta e gyülés nyomtat-
ványait s az emlékére veretett érmet is. — Ez
ülésben az elnökök távolléte miatt Kubinyi Ágos-
ton tiszt, tag elnökölt.

** (A pesti nemzeti kör) ez évi rendes köz-
gyülését okt. 26-ikán d. u. 3 órakor n folytotató-
lag a következő napokon tartja. Tárgyai a követ-
kezők lesznek: az igazgatók és választmányi tagok
megválasztása; a jövő kör-évi költségvetés meg-
állapitása ; a számadások megvizsgálása, s más a
társulat erdőkében teendő rendelkezések.

** (A szepesi takarékpénztár részvényesei)
okt. 9-dikén Lőcsén Zsedényi Ede elnöklete alatt
közgyülést tartottak, a melyben a magyar föld-
hitelintézet ügyoinek vitele iránti szerződés vég-
legesen megállapittatott. Az üzleti kimutatás
szerint, a forgalom 1863-ban 2,350,924 ftra ru-
gott, a felek betételei azonban — melyek mult év-
ben 258,000 forintot tettek — 241,000 ftra leszál-
lottak, s a visszafizetett betételek m. évi 192,000
ftról 217,000-ig emelkedtek. Az 1863-ki évet te-
hát nem lehet a kedvezők közé számitani.

** (A most alakitandó ,,magyar átalános biz-
tositó-társaság'-'), alakulási közgyülését, az inté-
zet helyiségében (Pest, bálványuteza 7. sz. első
emelet), e hó 17-ikén délután 4 órakor fogja tar-
tani.

** (Csallóköz visszabályozó-társulata) ez évi
közgyülését e hó 6- dikán tartotta Nagy-Megye-
ren. Az ülés elcöke gr. Waldstein János megnyitó
beszédében előadván a csatorna- és töltésépítés
ez évi előhaladást, javasolta, hogy szükséges a
nagymegyeri és chécsi határokon Komárommegye
széléig vezetett csatornáknak Pozsonymegyébe
átvitele 8 ott továbbfolytatása; továbbá több zsi-
lip szükségéről tett jelentéét. — A gyülés végez-
tével az elnök diszebédet adott, melyen indít-
ványba jött, hogy az eddigi Csallóköz elnevezés
helyett, a Mátyás király korában használatban
állt Arany-kert elnevezés alapján, a sziget Arany-
köz nevet kapjon. Az inditványt tetszéssel fo-
gadták.

Közlekedés.
•f (A bérkocsik árszabályozása.) E hó elejé-

től kezdve a pesti bérkocsisok korlátozására a ka-
pitányság uj árszabályt bocsátott ki, melynek
megtartása a bérkocsisoknak szigoruan megha-
gyatott. Hogy a közönség magát annál biztosab-
ban tájékozhassa, igen czélszerüen ugy intézked-
tek, hogy a fölfogadott bérkocsis nyomtatott jegyet
köteles átadni fölfogadójának, mely jegyre a
bérkocsi száma s az árszabály főbb pontjai vannak
följegyezve. Igy az egyfogatos bérkocsisok a kö-
vetkező nyomtatványnyal vannak ellátva : „Ko-
csiszám : Ezen jegy panasz esetére,a legközelebbi
rendőr-közegnek átadandó. — Árszabály : Az
első negyedórára 25 kr., félórára 40 kr, % órára
60 kr., egy órára 80 kr. — A vaspályaudvartól:
A Lipótvárosba 60 kr., Pest egyéb városrészeibe
60 kr., Budavárába s egyéb városrészeibe 1 ft.,
császárfürdőbe s újtelepre 1 ft. 40 kr., O Budára
1 ft. 60 kr. — A gőzhajó-állomásoktól : A bel- s
Lipótvárosba 40 kr., Pest egyéb városrészeibe
60 kr., Budavárba s egyéb városrészeibe 1 ft. A
kocsiban el nem helyezhető nagyobb podgyászért
külün 10 kr. fizetendő."— E jegyen kivül bővebb
tájékozás végett, minden kocsiban az egész ár-
szabálynak kifüggesztve kell lenni.

Mi ujság?
** (Madách Imre temetéso) Alsó-Sztregován,

e hó 7-én történt meg. A lakháznál Imády balassa-
gyarmati kath. lelkész tartott halotti beszédet, a
simái Kiss Gábor, losonczi lelkész emelte ki az
elhunyt érdemeit, végül pedig Bodnár István
balassa-gyarmati ügyvéd bucsuzott el tőle, mint
országgyülési képviselőtől, a balassa-gyarmati
választó-kerület nevében, s a losonczi dalárda
zengett fölötte búcsuéneket. Legyen áldás emlé-
kezetén!

** (A budai magyar szinházi ügyre) — ""ja
a ,,P. H." — egyelőre szomoru napok várnak. —

A Vasárnapi Ujság f. é. julius—deczemberi folyamából teljes számu példányokkal még szolgálhatunk.
Félévi elöfizetési ára 3 forint.
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Melléklet a Vasárnapi Ujság 42-ik számához 1864.
Emlitettük, hogy az előadások folytatásának en-
gedélyezése a szinházi telekbérlet biztosításától
volt föltételezve, s hogy ennek kieszközlésén
részvény-társulat van alakulóban. E társulat élén
Balázsi Antal budai ügyvéd ur áll, ki e napokban
Buda városa hatóságától arról értesült volna,
hogy a kérdéses részvénytársulat alakulása siker-
telen, miután a város a 30,000 forint értékü szin-
házi telket eladni szándékozik s az ezért várható
összeget nem nélkülözheti. Buda városának ható-
sága továbbá a kérdéses intézményben azt is ki-
jelentené, hogy a népszinház sokat ártott a nemz.
színháznak s Buda-Pesten két magyar szinház
nem állhat fenn. E hirek azonban alaptalanok;
ugy vagyunk értesítve, hogy Buda városa a telek
eladására nem gondol, sőt épen a szinház-ügy
megmentésén fáradozik.

** (A pest-budai dalárda) működő tagjai any-
nyira szaporodnak, hogy eddigi gyakorló-helyi-
sége már szük lett a tagok befogadására. A
dalárda ennélfogva a kegyesrendiek épületébe
költözött, hol is a rendes énekgyakorlatok min-
den kedden és szombaton esti 8-tól 9-ig folynak.

** (Megtiszteltetés.) Szathmáry Károly „Az
Alföld és Fiume" czimü nemzetgazdaságimun-
kájában Fiume érdekeiről is melegen emlékez-
vén meg, a magyar tengerparti város tanácsá-
tól köszönő szavazatot kapott, melyet neKi diszes
oklevélben küldöttek meg. Ez oklevél olasz nyel-
ven van szerkesztve.

'* (A pesti állatkert ügyében) e hó 11-ikén
választmányi ülést tartottak, mely alkalommal
határozatba ment, hogy a nagyobb munkálatok-
hoz csak akkor fog a választmány, ha aláirás
utján legalább 100,000 ft.lesz biztositva és 30,000
ft. tettleg befizetve. A közönség egyszersmind
ujabb aláírásokra körlevelek által fog felhivatni,
egyszersmind az előleges költségek fedezésére
minden aláíró mindjárt az aláírásnál 1 ftot fizet,
hogy ne kelljen e költségek tekintetéből a főtö-
kéhez nyulni. A változtatott alapszabályok kidol-
gozására kiküldetett bizotmány is befejezte mun-
kálatait.

** (Közegészségi állapotok.) A mult aug. hó-
ban Pesten 4032 beteg volt, kik közül 2549 járó-
lag, 1483 a kórházakban fekvőleg orvosoltatott
és p. 1220 a p. sz. Rókus , 58 aszegény-gyermek-
59 az izraelita-, 22 a keresked. kórházban stb.
Ezekben a gyógyulási arány 50.81, a halálozás
6.25% v°lk ^gyegy ezer beteg közt általában
szenvedett 2 agyvérömlenyben, 32 szembántal-
makban, 22 tüdőlobban, 50 tüdőgümőben, 119 bu-
jakórban, 1 himlőben, 3 kanyaróban, 5 vörheny-
ben, 31 hagymázban, 23 váltólázban s a t . A ha-
lálozás nagyobb volt mint a megelőző hóban,
ugyanis meghalt összesen 607 ember, és p. 305 fi-
és 302 nőnemű. Született 577, és p. 291 fi- és 286
leány-gyermek; ezek közt volt 192 törvénytelen.
Házasult 125 pár.

** (Magyar szinmü 1575-böl.) A soproni uj-
ság okt. 2-diki számában a legrégibb magyar
színmüvekről egy czikket közöl, melyben a többi
közt 1575-ben a debreczeni könyvnyomdából ki-
került következő czimü színjátékról tesz emlitést:
„Theopania, az az Isteni Meg Jelenés." Wy (uj)
és igen szép Comoedia a mi elsö Atyáinknac
állapotyáról és az emberi tiszteknec rendeléséről
avagy grádicsáról. Szegedi Lőrinz által. 1575. in
4. E münek, mely Farkas Lajoa hazánkfia birto-
kában lenni állittatik, hátulsó része hiányzik s
csak 48 lap van meg belőle. E példány állitólag
egykor Simay Miklós debreczeni tanáré volt, ki
az ntósó lapra azon megjegyzést teyé, hogy ne-
vezett mű szerzője 1569-ben békési lelkész s a
Körös és Maros közti kerület seniora, Szegedi
Lőrincz volt.

titől.

Nemzeti szinház.
Péntek, okt. 7. „A harmadik magyar király."

Eredeti dráma 3 felv. Irta Tóth Kálmán.
Szombat, okt. 8. „Ördög Róbert." Opera 5

felv. MeyerbeertőL
Vasárnap, okt. 9. „Mátyás király lesz." Tör-

téneti színmű 3 felv.
Hétfő, okt. 10. „A csacska nök." Vigjáték 3

felvonásban.
Kedd, okt. l l . „Rigoletto." Opera 4 felv.

Gilda szerepében Fehérvári Marik, a., szinházunk
egykori tagja lépett föl.

Szerda, okt. 12. „Gritti." Eredeti szomorú-
játék 5 felv. Szigligetitől. A czimszerepben, mint
vendég, Molnár lépett föl.

Csütörtök, okt. 13. „Faust." Opera 5 felv.
Zenéjét szerzette Gounod.

Budai népszinház.
Okt. 7. ,.A csikós." Népsz. 3 felv. Sziglige-

Okt. 8 és 9. „Dunanan apó és fia utazása."
Operette 3 felv. Offenbachtól.

Okt. 10. „Tiz leány és egy férj sem." Ope-
rette 1 felv. Ezt megelőzte „Férj az ajtó elött."
Operette 1 felv. Offenbachtól.

Okt. l l . „A zsidó." Népsz. 4 felv. Sziglige-
titől.

Okt. 12. „ Viola" vagy „Az alföldi haramiák."
Népsz. 5 felv. Szigetitől.

Okt. 13. „Bibor és gyász." Dráma 4 felv.
Irta Hegedüs Lajos.

Szerkesztői mondanivaló.
7362. Szentkatolna. B. L. Az elfogadás egyelőre

csak a beküldött kivonatra állott. Az egésznek kiadása a
térviszonyoknál fogva lehetlen. Hanem később talán ismét
adhatnánk egy ily részletet. A választást és elhatározást
ön tapintatára biznók.

7363. Pécs. Sz—ri. A czikk és rajz csak késik, de nem
marad el. A legalkalmasb időpontot meg fogjuk találni.

7364. Egy. levelezőnek. A tulipános szóáradás
lehetlenné teszi, a benne uszó sovány tényeket kihalászni.
Egyszerüséget kérünk és világos előadást. Példát mond-
junk? Olvassa csak ezen passust on leveléből :„Háladatlan-
sággal vádolnám tollam, ha a hallgatás rideg (!) nyu-
galma (!) áldozatává (!) engedném azon ünnepély rövid
leirását, melyet elérni (I) városunk szerencsés volt" stb.
Ezt egy az idővel gazdálkodó, gyors vidéki tudósitó igy
adta volna elő : „Ünnepünk volt." Azután pedig nem
okt. 4-én irná meg azt, a mi szept. 21-én történt, hanem
még az nap boldogította volna vele a szerkesztőt.

7365. Szabadszállás. Sz. K. Az előfizetés szeptember
végeig volt bejegyezve, s most ismét utalvány kellene.
"Valamikép csak elintézzük.

7366. P. Arad. Cz. I. Megkaptuk azt az óriás két
napraforgót, melynek tányéra akkora, mint a holdvilág. —
Mi tevők legyünk vele, miután már illendően megcsodál-
tattuk? Gazdái kebelre kitüntető érdemjelnek beillenék;
mi ia köszönettel vettük.

7367. Sngatag. O. P. A hiányzó számot elküldtük, a
mellékelt levelet átadtuk s a küldött czikkekért köszönetet
mondunk. Egressy Gábor egészségi állapotáról szóló tudó-
sitása örvendetesen hatott ránk.

7368. Nyíregyháza. M. L. Nem lehetett eddig. Elhá-
rithatlan adadályok jöttek közbe. De azért a közlemény
sem idejét nem multa, sem érdekét nem vesztette. Mihelyt
alkalmas időpontot találunk.

7369. Husztiról, a rablóról. Ismeretlen öcsém uram,
ez a versemény nem sikerült, de még kevéssé az álarczko-
dás. A humor istenasszonyának erősebb mosolygását ki-
vánva ön fejére, tisztelettel maradunk.

7360. Rimaszombat. S. M. A mint látja ön, az első-
vel hamar elbántunk de a másikkal alkalmasint több baj
lesz.

7361. Pest. K. D. Madách Imre jól talált arczképe a
Vas. ujság 1862. évi 21. számában jelent meg.

7362. Debreczen. A. A mint a következés mutatja, a
sajátságos körülményekkel összefüggő s kissé kényes ügy-
ben nem jött meg az óhajtott eredmény. A péazzel mit
tegyünk?

SAKKJÁTÉK.
A „pesti sakk-kört", uj helyiségében, a nádor-utczai

„Velencze-kávéház"-nál, ma délután nyitják meg ünnepé-
lyesen, a többek közt egy tanácskozási játszmával (con-
sultations-partie); még pedig, a mint hivatalosan értesü-
lünk, ez alkalomkor a kör termei nemcsak a tagok, hanem
minden sakkbarát számára nyitva állanak. — Örülünk,
hogy a magyar sakk, melynek eddig egyedül szerény rova-
tunk volt nyilvános képviselője, létezésének és majdan
erejének ujabb nyilatkozványát adja, s hiszszük, nem csa-
lódunk, ha az uj körhöz a legszebb reményeket kapcsoljuk.
A kör uj helyisége is, — mint látni alkalmunk volt, — igen
diszes, berendezése czélszerü, s külcsinra Európa legszebb
klubjai sorában áll; óhajtjuk, hogy bei-erőben is ily
polezra emelkedjék föl. És most, midőn e nehány sorban
szives üdvözlésünket küldjük, itt következő feladványunk
— valamint szerzője, ugy a mi óhajtásunk szeriut is —
a „pesti sakk-körnek1' legyen ajánlva.

251. sz. f. — Vész J. A. tanártól (Budán).
Sötét.

a b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

A 246-dik számu feladvány megfejtése.
(Healey Franktól Londonban.)

Világos. A) Sötét.
1 g4—g3
2. Vf7—f3 tetsa sz.
3. Vf3—e4fmat.

Világos. Sötét.
1. Fb7-d5 e5—e4A)
2. Vf7-f8 tetsz.szer.
3. V—v.B—fmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Pesten : Farkas Ferencz. — Cselkó György. — Márki
István. — Szent-Király-Szabadján Fürst Sándor (az
előbbit is). A többi csak kisérlet s könnyen meggátolható.

Elöfizetési íoáiiiva*

VASAMAÍl UJSÁG
és

Politikai Újdonságok
1864. oktober—deczemberi folyamára.

Előfizetési föltételek:
Postán küldve, vagy Buda-Pesten házhoz hordva:

Évnegyedre : Mind a két lapra 2 ft. 50 kr.
„ Csupán a Vasárnapi Újságra 1 „ 50 „
„ „ a Pol. Újdonságokra 1 „ 50 „

SÍF*' A hirdetések dijai a legolcsóbban számit-
tatnak.

A Vasára. Ujság és Pólit. Újdonságok
kiadó-hivatala.

(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)

Hónapi- és
hetinap.

10
17
18
19
20
21
22

Vasár.
Hétfó
Kedd
Szerda
Csőt.
Péntek
Szomb.

Katholikus és

H
Protestáns

naptár.

Oktober
B 22 Gál Flór.
Hedvig özvegy
Lukács evang.
Alkantar, Péter
Vendel hv.
Orsolya, Vidor
Mór pk. Kordul

B 21 Gál
Hedvig
Lukács
Nándor
Vendel
Vidor
Mór

E T I - N A P T A
Görög-orosz

naptár.

Oktober (ó)
4 D 17 Hierot.
ö Karithina
6 Tamás ap.
7 Sergius
8 Pelagia
9 Jakab ap.

10 Eulámpius

Izraeliták
naptára.

Tisri
16 Sat. fl. 2.
17 Abdiel
18 Abdon
19
20 Abdenag.
21 Palmünn.
23 Sat ü. v.

Hold változásai. <£ Utolsó negyed szombaton 22-én, déli

R,

hossza |

fok
203
204
205
206
207
208
209

V.

21
20
20
20
20
19
19

N a I
kél

ó
6
6
6
6
6
6
6

P-
20
22
23
25
26
28
29

nyüg

ó
fi
5
5
ft
ft
ft
5
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P-
10

8
fi
4
2
0

59

C
hossza

fok
39
53
67
81
94

106
118

V.

31
45
S6

0
0

39
58

jerczczel.

H o l

kél |

ó.
fi
6
7

Q

10
l l

P-
53
37
24
18
16
15
16

d

nyüg.

ó.
7
8

10
10
l l
«
1

P-
41
53

0
58
48
30

5

TARTALOM.
Maschierevics szerb patriárka (arczkép). — Hulló

levelek. — A vakmerő (folytatás). — A fényüzés története.
Afrikai csodavirág (képpel). — A szem. — Az akadémia
palota szobrai. II . Történettudomány (képpel). — Levelek
Sziléziából. — Rendkivüli természetü emberek. — Mily
ártalmas lehet a le'gy. — Vidéki közlemény. — Egyveleg.
Tárház : Madách Imre halála. — Irodalom és müvészet. —
Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Köz-
intézetek, egyletek. — Közlekedés. — Mi ujság? — Nem-
zeti szinház. — Budai népszinház. — Szerkesztői mondani-
való. — Sakkjáték. — Heti naptár.

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

Páris, London és helvetiai utazásomból
visszatérve, ajánlom a legujabb

HÍMZÉSEKET, VASZONNEMÜK.
csipkék és gyermek-készleteket,

s más számtalan uj divat-czikkeket.

Női vászoningek, bugyogók, ágynemű,
eorsettek-, fésülő-köppenykék- és háló-fökötöket stb., a legujabb szabás után

TÜRSCH F.
Pesten, váczi-utcza, a „nagy Kristóf' mellett.

Raktári árszabályt kivánatra bérmentve küldök. — Becses megrendelések a
összeg beküldése vagy utánvétellel gyorsan kiszolgáltatnak. 830 (1) z

• üt

L.
pénzváltó-irodája

a kereskedelmi testület (Lloyd) épületében

Pesten, Dorottya-utcza 14-ik sz. a.
Az általam rendezett

sorsjegy-társulatok programmja.
I. Beíiietés 25 egy negyedévi részletekben:

A. 20 személy 20 hitelsorsjegyre 8 ft. V* évenkint, — B. 18 személy 19 darab
(mind osztr, sorsjegyek) 4 ft. V* évenkint, — C. 20 személy 20 darab 1864.
50 ftos sorsjegyek 3 ft. % évenkint,— D. 10 személy 10 darab 1860. 100 ftos
sorsjegyek 6 ft. % évenkint. 1PBT"Bélyegdij részletszelvényenkint A. D.-nél
1 ft. 30 kr., ll. €.-nél 68 kr.

II. Kifizetés 25 havonkiuti részletben:
E. 10 személy 10 hitelsorsjegyre fi ft. 30 kr. havonkint, — F. 10 szeme'ly 10 darab

'/» 1860. sorsjegyre 4 ft. 80 kr. havonkint, — 6. 10 személy 10darab '/i 1864.
sorsjegyre 4 ft. 60 kr., — II. 10 személy 50 darab Rudolf-sorsjegyre 3 ft.
20 kr. — | V Bélyegdij részletszelvényenkint E.-nél 1 ft.30 kr., F. G.-nél
99 kr., II.-nál 68 kr.

Az e tarsaságokbani résztvevők az illető részletbefizetési ivekben bejegy-
_. zett sorsjegyekre közösen játszanak; a nyeremények, miután a kihuzott
sorsjegyek ujabbal helyettesittetnek, a résztvevők közt egyaránt osztatnak
fel, s a részletfizetések letelte után az A. G. D. E. F. G. alattiak mind-
egyikének egy eredeti sorsjegy szolgáltatik ki,—aH.-nál 5 eredeti sorsjegy
s a B.-nél az eladott sorsjegyekből reáesendő részletet kapja.

Alakitok továbbá kivánatra mindennemü zárt-társulatokat, tetszés
szerinti sorsjegyekre a legjutányosb föltételek mellett.
Sorsjegy-árak havonkinti részlet-flietéssel:

Sorsjegyek, melyeknek árfolyam-értéke 40 ftig rugnak, első részlet-fizetés 4 ft.
40 fttól 100 ftig, „ „ 8 ft.

„ 100 fttól 200 ftig, „ „ 12 ft.
„ „ „ 200 fttól azonfelül „ ,. 25 ft.

SW A legméltányosb feltételek mellett 10, 15, 20, 2ö havi, vagy '/« évenkinti
részlet-fizetések is eszközölhetek.

Igérvéuyek dijai:
Hitelintézeti sorsjegyekre 3 ft. 50 kr., — Pálffy-sorsjegyekre 2 ft. 50 kr., — Ru-

dolf-sorsjegyekre 2 ft. — Bélyegilleték 50 kr.
Különféle sors jegyek összeál l í tása havonkinti részlet-fizetés

int i lett.
1 ^ fiivhít havonkint : A) 1 hií.el-. % rész 1860-iki, 1 Salm-sorsjegyre, —
10 1UI t l l l B) 1 Salm-, 1 Clary-, 1 Pálffy-, 1 Genois-, 1 budai, 1 100 ftos 1864-

diki , 1 Keglevieh-sorsjegyre, — €) % rész 1860-iki, '/» rész 1839-iki,
•rl Pálffy-, 1 budai, 1 Waldstein-sorsjegyre, — D) 1 hitelintézeti, 1 Wald-
stein-, 1 Keglevich, 1 Corao-, 1 trieszti 50 ftos, 1 Windischgratz-sorsjegyre,
— E) 1 hitelintézeti, 1 trieszti 100 ftos, 1 budai sorsjegyre, — F) 1 1860-iki
100 itos, 1 1864-itci, 1 Clary-, 1 Waldstein-, 1 Keglevich-sorsjegyre, —
G) % 1839 iki, 1864-iki 50 ftos, 1 Eszterházy-, 1 Pálffy-sorsjegyre.

Hl fíifillt havonkint : A) % 1860-iki, 1 Salm-, 1 Pálffy-, 1 Keglevich
IV lUII l l l sorsjegyre, - B) 1 1864-iki 50 ftos, % rész 1839 iki, 1 budai,

1 Keglevich-sorsjegyre,— t<) 1 Salm-, 1 Pálffy-, 1 Clary-, 1 budai, 1 Genois-,
lWaidstein-sorsjegyre,— D) 1 hitelintézeti, 1 budai, 1 Keglevich-sorsjegyre.
E) V» 1860-iki, 18ü4-iki 50 ftos. 1 budai sorsjegyre, — F) 1 Eszterházy-,
1 1864-iiti 50 ftos, 1 budai sorsjegyre, — G) 1 1864-iki 50 ftos, 1 trieszti
50 ftos, 1 Salm-. 1 budai, 1 Keglevich sorsjegyre.

R é s z l e t f i z e t é s e k egyes sorsjegyekre, valamint társulati sorsjegyek rész-
jegyeire, az ismert föltételek alatt eszkizölhetők.
Bevásárlása e eladása mindennemü értékpapíroknak 8 pénzne-
meknek, előlegezések, sorsjegyek- s államuapirokra, incasso e
megbízatások stb.
Vidéki levélben megrendelések titoktartás mellett gyorsan s pon-
tosan teljesittetnek. 692 (14—62)
A vidékbeli ügynökök különös kedvezményben részesittetnek,

s szükségleteik fedezése végett idejekorán hozzám fordulhatnak.

PESTEN : Tőrök József, gyógyszerész
király-utcza 7-ik szám alatt.

Dr. Pattíson-féle kószvcny-gyapot,
gyógy- és óvszer a köszvények s csúzos bántalmak minden nemei, ugymint : arcz-, mell->
nyak- és fogfájás, fej-, kéz- és térdköszvény, gyomor- és altesti, valamint derék s vékony-

fájdalmak stb. ellen.
Egy egész csomag ára 1 ft. Fél csomagé 50 kr. Postai küldéssel 20 krral több.

Használati utasítások és bizonyítványok ingyért szolgáltatnak ki.
Valódi minőségben kapható:

BUDÁN : Taub Vilmos, szarvas-tér 613-ik
szám alatt. 827 (1—9)

Bizonyítványok.
Alulirott , kinek 7 év óta kimondhatlan czombfájdalmakat kellett eltürniei

s melyek utóbbi időben a test többi részsre is kihatoltak, s miután minden eddigi gyógy-
szerészi kísérletek sikernélküliek maradtak, egy ujságlap által dr. Patt ison köszvény-
gyapotjára lőn figyelmeztetve. Mitsem sejditve, hogy ezen köszvény-gyapot oly gyors
és meglepő eredményt idézzen elő, annak sokat magasztalt hathatóságáról akarván
meggyőződni, egy csomagot hozatván magamnak, s lefekvés előtt azon helyre raktam fel,
mely miatt oly sokat s a legborzasztóbb fájdalmakat kellett eltűrnöm, a műtétet siker
koronázta, mert reggelre fájdalmaim elenyésztek ; de később ismét fájdalmak huzódtak
keresztül jobb lábszáramon, karomon, kezemen s ujjaimon, a gyapotot ujolag a fájdalmas
helyekre rakván, s nehány óra mulva fájdalmaim tökéletesen megszüntek.

Igen gyakran és sokat szenvedtem továbbá mellgörcsben, s a köszvény-gyapot
alkalmazása óta a rohamok nem mutatkoztak többé, minélfogva mindazoknak, kik csúzos
bántalmakban szenvednek — legyenek azok a testnek bármely részében — e kitünő
köszvény-gyapotot a legmelegebben ajánlom; idejárul még annak rendkivüli olcsósága is;
ezen jótékony segédszer, valamint nekem jót tett, ugy másnak is bizonyára javára válhat.
Ezen gyapotot folytonosan igénybe veendem, s ha ismét rohamok állnának be, azzal
védőleg fogok fellépni. — Rindorf, Neustadt mellett, a „Saale" mentiben, márt. 8-án 1862.

Weigand Krisztián, tanitó.

Régóta, hogy torok-fájdalmakban szenvedtem, ugyannyira, hogy alig valék képes
italt magamhoz venni; a dr. Pattison-féle köszvény-gyapot jótékonyságát voltam
kénytelen igénybe venni, avval nyakamat beburkolám, s nagy meglepetésemre reggelre
fájdalmaim tökéletesen megszüntek. — Rapperswyl, mártius 17 én 1863.

Oehringer Jb.

PETERLONGO JÁNOS
vadász-fegyverek gyárában

Insbruckban
a következő szabatosan kipróbált vadász-fegyverek találhatók készen

jótállás mellett.
Az összes árak ausztriai értékben, ugymint:

60 darab tiroli czél-lö rövid puska, X
lépésnyi távolságra, hajszálnyira kipróbálva, teljes hozzávalóval, dbja 34—90 ftig.

50 darab vontcsövü rövidpuska (Bürschstutzen),
félig ágyazva, vas- és öntött aczél-csövel, 150 lépésnyi távolságra kipróbálva,
teljes hozzávalóval 30—90 ftig.

100 darab szabályszerü sveiezi rövidpuska, egészen
ágyazva, angol öntött aczél-csővel, 150—300lépésnyi távolságra kipróbálva, teljes
hozzávalóval, darabja 48 ft.

1 0 0 darab dliplapilSka, vascsővel, darabja 14-18 ft.
3 0 0 darab finom duplapuska, sodrony-csővei, darabja 30-120 ftig.

100 darab különféle egyszerü rövid s hossza serétpnska,
7-24 ftig.

2 0 d a r a b SZOba-rÖVidpUSka, bajor mintára, hozzávalóval dbja 27 ft.

50 darab különféle vadászpuska, bock- s kétes övü
rövidpuska és Lefaucheux-fegyverek, különféle áron.

Nehány száz darab Lefaucheux, Adam- s Colt-féle
revolverek, valamint egy- és kétcsövü sima- s vontvas- és sodronycsövü
terzerollok.

100 db. uj vontcsövüEnfield-muskéta szuronynyal,
darabja 20 ft, különféle fegyverek, ugymint: revolverek, karabinerek, czéllö-
és szoba-pisztolyok, vadászkések és vadászati eszközök minden nemei.

Megrendelések, 6 havi időre acv,ept mellett, akkép teljesittetnek, hogyha a
megrendelő szilárdsága s hitelképessége hivatalosan bebizonyittatik. — Meg-
rendeléseknél fegyverengedélyi bizonyiték szükségeltetik. — Különleges
árszabályok ingyért. 783 (4 6)

Irta

Kis 8-rét. (899 lap.)

Borítékba fűzve ára 1 forint 50 krajczár ansztr. érték.

Wigand György könyvárusnál Lipcsében jelent meg, s Magyar-
honban minden hiteles könyvárusnál kapható:

JÉZUS ÉLETE.
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P O P P J. G., gyakorlati fogorvos,
cs. k. osztr. szab. és első amerikai s angol kiz. szabad.

ANATHERIMZÁJVIZE
Bécsben, ezelött Tuchlanben 557. sz.,

most : Stadt, Bogncrgasse 2-dik szám alatt,
a takarék-pénztár átellenében.

I H T Egy üvegcse ára 1 ft. 40 kr., — göngyölés 20 kr. " ^ Ü
Kapható Pes t városa minden gyógyszertárában, valamint minden

illatszer-kereskedésben.
Cs. kir. legfelsőbb szab.

Ára 1 ft. 2» kr.

FOG-ÓLOM.
Az odvas-fogak saját ólmozására. — Ára 8 ft. 10 kr.

Növényi fogpor.
Papirtokban. — Ára 63 krajczár ausztr. érték.

Minthogy szájvizem évek hosszu során a fogak- s szájrészekre nézve is mint leg-
kitünőbb épségben tartó szernek bizonyult be, s mint toilette-tárgy a magas s leg-
magasb uraságok által egyiránt használtatik, nevezetesen pedig nagytekintélyű orvos
egyéniségek részéről számtalan bizonyítványok által — e szernek jelessége igazoltatik
s tekintve, hogy Anatherin-szájvizem az utolsó nagy világkiállitáson is kitüntetett
s Angolországban kir. nagybritanniai szabadalommal láttatott el, — s a hamisítások
ellen védve lőn, s Amerikában is hasonló kitüntetés s rendkivüli kedveltségben részesit-
tetett, s a birodalom több előkelő hirlapi levelezések által megismertetett, — annálfogva
annak további dicséretét fölöslegesnek tartom.

C 3 " Kaphatók PESTEN : Török J. gyógyszerész urnál, király-utcza 7. sz. —
Unschuld Ede urnál váczi-utezában, — Scholz gyógyszerész urnál a „szent háromság".
hoz, — Leykauf testvér uraknál, — Thalmeyer és társa, — Lueff M. és Oszvald
uraknál. — BUDÁN : Bakács Sándor udvari gyógyszerész — és Ráth gyógyszerész
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ger, Krieshaber, Pyra, Deutsch N. — Nagy-
Kanizsa : Feselhofer J., Wellesch, Rosen-
feld A., Braun. — N.-Sz.-Miklós : Napholtz

Böszörmény : Lányi
Angelo D., Ciial. —

uraknál.
Almás : Beck M.— A.-Kubin : Tiroler G.

Arad : Probst F. J., Szarka gysz., Tones és
Freyberger. — Ar.-Maróth : Pfeiffer J. —
Baja : Michitsch és Herzog J., Herzfeld W.
fiai. — B.-Csaba : Laczay J. gyógysz. —
B.-Gyarmath: Sipler testv. — Besztercze:
Dietrich és Fleischer. — Balásfalva : Kov-
rig T. — Bellóvár : Klebovics gyógysz. —
Bonyhád : Kramolin gysz. — Belgrád:
Szekulics gyógysz. —
gyógysz. — Brood
Brassó : Fábik gysz., Antren G. és társa,
Jekelius gysz. — B.-Kubin : Stojánovics J.
— Beszterczebánya : GedulyA. gyógysz.,
Eiserth A , Novák F. T.,Göllner gy., Pusch-
mann F. — Báziás : Rajnáid J. — Baán:
Buix Val. — Csongrád : Groszman J.
— Csáktornya : Kárász A. — Csákóvá:
"Wojnovits D. B. — Csacza : Eichwald M.
— Debreczen : Beszlár gysz., Csanak J.,
Borsos F. gyógysz. — Deés : Kremer. —
Déva : Popper M. — Detta : Büchler J. —
Erzsébetváros : Schmidt A. — Eperjes:
Zsembery J. — Eger : irgalmasok gyógysz.,
Weszelyi gysz. — Eszék : Horning, Kalli-
woda E. S„ Turner fiai, Karjolovics gysz.
Esztergom : Szerentsitz M., Bierbrauer J.
— Érsekujvár: Fogd, Kovák gyógysz. —
Félegyháza: Hoffer gysz. — Fiirstenfeld:
Feyel F. gysz., Glina, Haulik G. gyógysz. —
fehértemplom : Bositz, Popovits és társa.
— Gyöngyös : Kern gysz., Kocziánovich
gysz. — Gyula : Winkler E F. e's Örley
gysz. — Győr : Kindermann. — Háczfeld:
Schnur J.,Telbisz. — Hogy ész : Rausz. —
Holics : Popper E. K. — Halas : Novák
J . R. gysz. — H.-M.-Vasárhely : Wagner
K. gysz. — Igló : Tirschner G. gyógysz. —
Ipolysagli : Sartorius gyógysz. — Jászbe-
rény : Uitz gysz. — J.-Arokszállás: Major
gysz. — Jolsva : MaleterA. gysz. — .I;i-.ka:
Ody K. gyógysz. — Krenz (Horvátország):
Breyer J. és fia. — Karánsebes : Stoise-
yits. — Kolozsvár : Wolf J., Khudy gysz.,
Karvazy J. — Komárom : Czigler és fia,
Belloni. —Kis-Márton : Kodelányi J.gysz.
— Kőszeg : Küttel gysz., Strehlen F.gysz.
— Kassa : Imry, Esohwig, Quirsfeld. —
Kalocsa : Beer L. — Kaposvár : Kohn J.,
Kégl gysz., — Károlyfehérvár : Rusz J.,
Wagner és Sándor gysz. - Károly vár:
Meder gy3z., B e n i k — Késmárk : Gener-
sich gysz^— Kecskemét: Machleid

£iL,„ts:!t;
B . - Losoncz : Bódy J. G., GedulyA
gysz. - Lugos : Schieszler ¥., Kronetter
gysz. — L.eva : Bolemann E. gyógysz —
Lippa : Bánn J. gysz. — M.-Óvár • Czeh
— Makó : Ocsoíízky S., Weil M. — Mai
laczka : Röhnich gysz. — Mar.-Vásár-
hely : Fogarasy D., Bucher. — Mediáscb :
Folbert gysz- — Miskolcz : Böszörményi
gysz , Spuller, Szabó gysz. — JMitrovitz:
Zeisberger gyógysz. — Mohács : Kögl A.,
Auber, Klüger. — Munkács : Tóth K. —
Moór: Begna A. gyógysz. — M.-Sziget :
Kibling P. — M.-Bród : Novák. — Nagy-
Várad : Huzella M., Jánky J., Knorr F. —
Nagy-Becskerek : Kellner gysz., Haideg-

, p
gysz. — N.-Szeben : Zöhrer, Müller gysz.,
Steiner A. — N.-Károly : Jelinek gyse. —
N.-Enyed : Obert gysz. — N.-Kikinda
Komka A. J. — Nyitra : Lapossy L. gysz.,
Láng A. F. gysz. — Nyíregyháza : Reich
és Pavkovics. — N.-Bánya : Papp S. gysz.
— Nagy-Szombat : Pfützner, Smolka gy.
— Nagy-Körös : Kögl B. — Ó-Zsólyom
Szalay L. gysz. — Oravicza : Schnabel J
— Orosháza : Szekani István. — Pécs
Zsolnai W. Z., Gábor J. gysz. — Paks
Flórián János. — Pancsova : Graff gysz.
Nikolics és unokaöcs. — Pápa : Tsche-
pen Gr. — Posega : Balogh L. gydgysz. —
Pozsony : irgalmasak gysz., Weinstabl D.,
Schneeberger, Pisztory gysz., Groszmann,
Henricy gy. — Petrinia : Schmidt. — Pé-
tervásár : Anselmi A. gysz., Orondke A. —
Pntnok : Szepessy. — Pétervárad : Deo-
datto gyógyszer. — Resicza : Brada E. —
Rosnyó : Feymann A.— Rima-Szombat:
Hamaliár E. és Kretschmár CM. — Rózsa-
hegy : Kuffler B., Makovitzky testv. —
Iduna : Bogdanovich J., Milutinovich.
Szászváros : Leonhard gysz., Quir, Valen-
tinovic.— Szabadka : Milkó S., HideghT.
— Sopron : Rupprecht, Pachhofer, Éder,
Voga gysz. — Sastyén : Miske A. gysz. —
Segesvár: Misselbacher J. B.fia és Teutsch,
Demián D. — Selmecz : Dimark J. E —
Siklós : Deutsch M. — Sziszek : Waken-
reiter és Dürich. — Szombathely : Pach-
hofer, Pillék, Rudolf A. gysz. — Sz.-Fehér-
vár : Legmann J. G., Oblatt és Braun gy.
— Szász-Régen :Traugott ésWachner. —
Szathmár : Weisz J.—Szeged : Kovács M.,
Kovács J. gysz.ésLemsovics. — Szegszárd:
Novieur. — Szentes : Prohaszka és Eis-
dorfler gysz. — Székegyház : Neustadl L.
— Szigeth : Ráth J. — Szolnok : Schef-
csik Istv. gysz. — Sz -Miklós : Mikó M.
— Siklós : Nyers A. gysz., Deutsch M. —
Szarvas : Neustadtl L., Deutsch A. — Sz.-
Udvarhely: Beczásy Imre. — Sz.-Somlyó:
Társa J , Ruska Ignácz. — S.-A.-Ujhely:
Reichard B., Deutsch J. — Szikszó : Aich-
mann J. — Szenitz : Ustnay A. — Temes-
vár: Roth L., Jáner gy.,Kraul, SchlagerK.,
Rauch, Becher J. gysz. — Tokaj : Kröczer
A. gysz. — Torda : Wolf J. gysz. — Tata :
Niertitt F. gysz. — Trencsén : Kulka J.,
Simon A. gysz. - Titel: Georgievics T. és
társa. — Ujvidék : Schreiber J., Grosinger
gyógysz. — Uj- Verbász: Singer H.és társa.
— Unghvár : Polák F. — Uj-Gradiska:
Diencrs D. gysz. — Uj-Becse : Weliacher J.
— Vásárhely : Nehrer. — Verőcze : De-
metrovich J. A. és Milutinovich. — Vuko-
vár : Stanits T., Kirchbaum gysz. — Va-
razsd : Halter gysz. — Versetz : Guist M.,
Berger testv., Herzog gysz- —Veszprém:
Meyer és Tuszkau, Guthard T. — Zágráb:
Mihig G.. Jakics A., Horacek és Pepolus
gysz. — Zimony : Tretschik gysz. — Iva-
novics J. A. — Zala-Egerszeg : Handler
István, Stern S. — Zenta : Parivodip. —
Zilah : Weiss gySZ. — Zombor : POTÍCSR.,
Heindlkofer R., Milassensz gyógysz.— Z«.
latna : Megay G. A. 487 (9-12)

Elsö csász. kir. szab. Dunagőzhajozási társaság.

A személyszállitó gőzösök

MENET RENDÉ
o k t o b e r h a v á b a n 1 8 6 4.

A Dunán.
Lefelé:

Donanwörthböl Regensbnrglg : minden
páros számu napon 9 órakor reggel.

Linczröl Bécsbe : naponkint 8 órakor
reggel. (Utolsó menet oktober 6-án.)

Steinból Nussdor f ba: oktober 7~től kezdve
minden páratlan számu napon 8 órakor
reggel.

Bécsből Pozsonyba : naponkint 3 órakor
délután.

Bécsböl Pestre : naponkint 6'/» órakor
reggel. (Utolsó menet oktober 16-án.)

Győrből Pestre oktober 16-tól kezdve:
naponkint 7'/a órakor reggel.

Esztergomból Pestre : naponkint 6 óra-
kor reggel a helyi- gőzössel, és 4 óra felé
délután a bécsi hajóval. (Utolsó menet
oktober 16-án.)

Váczról Pestre naponkint 8 órakor reggel.
Bogdányból Szent-Endre- és Pestre : na-

ponkint 6 órakor reggel.
Pestről Soroksár, Ráczkeve és Tassra :

naponkint 2l/i órakor délután.
Pestről Baja- és Mohácsra : naponkint

6 órakor reggel.
Pestről Eszék és Zimonyba: hétfőn, szer-

dán és szombaton 6 órakor reggel.
Pestrél Orsovára, Ginrgevo-, Galacz- és

Konstantinápolyba : szerdán 6 órakor
reggel.

Zimonyból Orsovára, Giurgevo-, Ga-
lacz- és Konstantinápolyba : csütör-
tökön reggel, a pesti személyszállitó-
gőzös megérkezte után.

Orsováról Galacz- és Konstantinápolyba

Fölfelé:
Regensburgból Donauwörthbe : minden

páros számu napon 6 órakor reggel.
Bécsböl Linczbe : naponkint 6 órakor

reggel. (Utolsó menet oktober 4-én.)
Nnssdorfról Steinba oktober 6-tól kezdve

minden páros számu napon 8 órakor
reggel.

Pozsonyból Bécsbe : naponkint 6 órakor
reggel.

Pestről Bécsbe : naponkint 6 órakor este.
(Utolsó menet oktober 14-én.)

Pestről Győrbe oktober 15-töl kezdve
naponkint 7 órakor reggel.

Pestről Esztergomba: naponkint 3 óra-
kor délután a helyi-gősössel, és 6 órakor
este a bécsi hajóval. (Utolsó menet ok-
tober 14-én.) „

Pestről Váczra : naponkint 3 órakor
délután.

Pestről Szent-Endre és Bogdányba : na-
ponkint 3l/« órakor délután.

Tassról Ráczkevére, Soroksár és Pestre:
naponkint 6 órakor reggel.

Mohácsról Baja és Pestre : naponkint 8
órakor este.

Bajáról Pestre naponkint 4 órakor reggel.
Zimonyból Eszékre és Pestre : hétfőn,

szerdán é» szombaton, 2 órakor éjfél után.
Orsováról Zimonyba és Pestre : csü-

törtökön este.
Galaczról Orsova ra,Zimonyba és Pestre

hétfőn reggel.
Konstantinápolyból Galaczra, Orsova-,

Zimony- és Pestre : csütörtökön dél-
után.pénteken délben

H^*TA mohács-pécsi vasuti vonatok a gzemélysiálIitó-KŐzösök
meneteivel Mohácsra és vissza közvetlen összeköttetésben vannak.

Gyorshajózási összeköttetés.
Pest, Baziasch, Ginrgevo (Bukarest), Braila, Galacz (Jassy) os Konstantinápoly
között, a hirneves „Franz Josef," „Széchenyi," „Albrecht" és „Sofie" gyorshajókkal,
(e hajók minden kényelemmel felszerelvék, alkalmas hálótermekkel s teljes ágygyal

külön zárkákkal, éttermekkel, fürdőszobákkal stb. ellátvák) hetenkint kétszer.

Lefelé:
I. Pestről hétfőn 7 órakor reggel.

Baziaschról kedden 8'/s órakor reggel
Érkezés Giurgevoba szerdán délben.

„ €zernawodára szerdán este.
„ Galaczra csütörtökön reggel
„ Konstantinápolyba pénteken

reggel.
II. Baziaschról szombaton 8 '/i órakor regg.

Érkezés Giurgevora vasárnap délben.
„ Czernawodára vasárnap este.
„ Galaczra hétfön reggel.
„ Konstantinápolyba : kedden

reggel.

Fölfelé:
I. Konstantinápolyból csütörtökön 3 óra-

kor délután.
Galaczról pénteken 10 órakor délelőtt.
Czernawodáról pénteken este
Ginrgevoról szombaton 7 órakor regg.
Érkezés Baziaschra hétfőn délután.

„ Pestre szerdán reggel.
I. Konstantinápolyból hétfőn 3 órakor

délután.
Galaczról kedden 10 órakor délelőtt.
Czernawodáról kedden este.
Giurgevoról szerdán 7 órakor reggel.
Érkezés Baziaschra pénteken délután.

A Tiszán.
Szegedről Zimonyba : szerdán reggel. | Zimonyból : Szegedre vasárnap délben.

A Száván.
Sziszekről Zimonyba : hétfőn reggel. | Zimonyból Sziszekre csütörtökön reggel.

A szerb-bosnyák part hosszában.
Belgrádról Breskára : hétfőn reggel.
Belgrádról Sabaczra : hétfőn reggel.
Orsováról Belgrádra,Báziás érintésével:

pénteken reggel.

Brcskáról Belgrádra : szerdán reggel.
Sabáccról Belgrádra : szerdán délben.
Belgrádról Orsovára, Báziás érintésével:

csütörtökön reggel.

A személyszállitó-gözösök megérkezése Pestre:
Bécsböl : naponkint 7 óra után este. (Utolsó

jövet oktober 16-án.)
Győrből : naponkint 3 óra után délután.
Mohácsról : naponkint 3 óra után.

Zimonyból : vasárnap, kedd, csütörtökön
3 óra után délután.

Orsováról : vasárnap 3 óra után délután.
Galaczról : gyorshajó, szerdán reggel.

812 (2—4) A föügyvivöség Magyarországon.

A PATKÁNYOK ÉS EGEREK
blatos és gyors kiirtása

egy csasi. királyi kizárólag szabadalm. patkány és egérdlö szer által gyertya-alakban.
Egy darab ára 50 ujkr.

Valódi minőségben kapható:
PESTEN : T 6 r « k J ó z s e f gyógyszerész urnál, a király-utezában 7-ik szám alatt. —

Pozsonyban : Scberz Fülöp urnál. 806 (3—12)
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Császári királyi szabad, tisza-vidéki vasut.

MENETREND,
1864. oktober l-töl kezdve további rendelésig.

I. Bécs- és Pestről Kassa felé.
Bécs
Pest
Czegléd . . . . .
Szolnok
Püspök-Ladány
Debreczen . . .
Tokaj
Miskolcz . . . .
Forró-Encs . . .

indulás 8 óra — perei este 7 óra 45 percz
6
9

10
1
s
6
7
8
9

l l

t i

11

l l

11

l l

M

11

25
27
27
25
—
25
24
83
56

délután

este

6
8
9
1
3
8

l l
12
2

35
24
42
20
47

5
8

52
49

reggel
este

i»
éjjel

reggel

délelött
délben

délutá nKassa érkezés

lI. Bécs- és Pestről Nagyvárad felé.
P.-Ladány . indulás 1 óra 58 percz délutánBécs indulás 8 óra — percz este

Pest „ 6 „ 25 „ reggel
Czegléd . . . „ 9 „ 27 „ „

Berettyó-Újfalu „ 3
Nagyvárad . érkezés 4

13
38

111. Bécs- és Pestről Arad felé.
Mező-Túr, indulás 12 óra 54 percz délután
Csaba . . . „ 3 „ 21 „ „
Arad . . . érkezés 5 ,, 27 „ „

Bécs indulás 8 óra — percz este
Pest , 6 „ 25 „ reggel
Czegléd . . . „ 9 „ 47 „
Szolnok . . . „ l l „ 19 „

IV. Kassáról Pest és Bécs felé.
Kassa indulás 5 óra 21 percz reggel l l óra — percz délelött
Forró-Encs .
Miskolcz . . . .
Tokaj
Debreczen . . .
Püspök-Ladány
Szolnok . . . .
Czegléd
Pest
Bécs

„ 9
„ 12
» 1

• „ 4
érkezés 5

34
52
35
12
46
44
41
87

11

11

„

délben
délután

este

reggel

1
3
5

10
12 ,
4 ,
5
8 ,
6 ,

, 3
, 2
, 86
„ 29
, 56
, 48
, 54
, 45
, 33

„
n,)
*|
%f

n

délután
«

éjjel

reggel

este

V. Nagyváradról Pest és Bécs felé.
Nagyvárad . indulás 10 óra 6 percz délelőtt
Berettyóújfalu,, l l „ 84 „ „
P.-Ladány . érkezés 12 „ 48 „

Czegléd. .
Pest ,
Bécs

érkezés 5 óra 41 percz este
i) ° ii 87 „ „

VI. Aradról Pest és Bécs felé.
indulás 9 óra 30 percz délelőtt

délben
délután

Czegléd.
Pest.
Bécs

érkezés 5 óra 83 percz este
„ 8 „ 37 „ „
11 « M 11 11

Arad .
Csaba. . . . „ 12 „ 6
Mező-Túr . „ 2 „ 32
Szolnok . . „ 4 „ 22
A kuzállomásokróll Indulás tdeje, a minden pályaudvaron kifüggesztett re»i-

letes menetrendben van kimatatva.

A vasuthoz csatlakozó postakocsik menetrendé:
Arad—Síében. Indulás Aradról naponkint este 7 órakor. Érkezés Aradra naponkint

reggel 3 óra 30 perczkor. (Az utasok korlátlan fölvétele mellett.)
Nagyvárad—Kolozsvár. Indulás Nagyváradról naponkint este 6 óra 30 perczkor.

Érkezés Nagyváradra naponkint reggel 6 óra 4ő perczkor. (7—8 utas fölvétele
mellett.)

Nyíregyháza—Beregszász. Indulás Nyiregyházáról naponkint reggel7 órakor. Érkezés
Nyíregyházára naponkint este 4 óra 50 perczkor. (3 utas fölvétele mellett.)

Nyíregyháza—Szathmár. Indulás Nyiregyházáról vasárnap, szerdán és pénteken este
6 órakor. Érkezés Nyíregyházára hétfőn, szerdán és szombaton, délután 2 óra
45 perczkor. (3 utas fölvétele mellett.)

Nyíregyháza—Nagybánya. Indulás Nyiregyházáról hétfőn, kedden, csütörtökön és
szombaton, este 6 órakor. Érkezés Nyíregyházára vasárnap, kedden, csütörtökön
és pénteken délután 3 órakor. (3 utas fölvétele mellett.)

Tokaj—S.-A.-Ujhely. Indulás Tokajból naponkint este 7 órakor. Érkezés Tokajba
naponkint reggel 4 óra 35 perczkor. (3 utas fölvétele mellett.)

Kassa—Lőcse. Indulás Kassáról naponkint éjjel 12 órakor. Érkezés Kassára naponkint
éjjel 12 óra 10 perczkor. (3 utas fölvétele mellett.)

Kassa—Przemysl. Indulás Kassáról szerdán és szombaton délután 2 órakor. Érkezés
Kassára hétfőn és pénteken délelött 10 órakor. (3 utas fölvétele mellett.)

Kassa—Szigeti). Indulás Kassáról naponkint éjjel l l óra 45 perczkor. Érkezés Kassára
naponkint reggel 1 órakor. (3 utas fölvétele mellett.)

Kassa—Munkács. Indulás Kassáról naponkint éjjel l l óra 45 perczkor. Érkezés Kassára
naponkint reggel 1 órakor. (3 utas fölvétele mellett.)

A dors-máj-olaj használata fölösleges!

GRMAULT és TÁRSA

7855 791 (3-12) Az igazgatóság.

GRIMAULT és TÁRSA
gyógyszerészek

vastartalma szörpje vörös ehiiiahcjliól
Párisban, 7, rue de la Feuillade.

Ezen legujabb s kellemesizü folyadék-gyógyszer, mely eddig szétbontás nélkül
nem vala összevegyithető, két alkatrészt tartalmaz, u. m. a vasat, mint a vér elemét s a
chinahéjat, mint az edzőszerek legkitűnőbbjét. Ezen gyógyszer legnagyobb ered-
ménynyel ott használtatik, hol az erők isme ti helyreállításáról, s a vér normális állapot-
bani hozásáról van szó. Kellemdús fiatal leányok halvány arczszine, gyomorfáj-
dalmak, étvágyhiány, megrongált emésztés, vér-vizibetegség, vér-árvaság, a
nök rendetlensége, leukorrhöe stb., mindazon bajok, melyek ezen, Francziaországban
egészséget fenntartónak elismert orvosszer által gyorsan meggyógyittatnak, vagy eny-
hittetnek. — Raktárak : Németország nevezetesb városai minden gyógyszertárában.

(£3T Magyarországra nézve a főraktár létezik Pesten : TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerésznél a király-utczában 7-ik sz. a. 655 (10-24)

gyógyszerészek

jódtartalmú retek-szörpje
Párisban, 7, rue de la Feuillade.

A párisi kórházak leghirnevesb orvosai bizonyitványa által az e szörp fölötti
vélemények több egyetem által igazoltatott s megpróbáltatott; e szörp, a dors-
májolaj helyett — melyet jóval felülmúl — a legnagyobb eredménynyel használtatik.
Meggyógyítja a bőrbetegségeket, skrofulákat, vér-vizibetegséget, sápadságot s a bőr
bágyadtságát, az étvágy-hiányt, s erősbiti vértisztitás által a szerveket. Egy szóval:
e szörp a leghathatósb vértlsztitó szer. A beleket s gyomrot — mint ez közönségesen
a hamuzsir s vas-iblagnál történni szokott — soha meg nem rohanja; kis gyermekeknél
is', kik mirigy-bántalmakban szenvednek, a legkiválóbb eredménynyel használható.
Dr. Cazenave, a „S. Louis" kórház orvosa Párisban, e szörpöt különösen bőrbeteg-
ségeknél ajánlja. — Raktárak : Németország nevezetesb városai minden gyógyszer-
tárában.

CJ=" Magyarországra nézve a főraktár létezik Pes ten : TÖRÖK JOZSEF"
gyógyszerésznél a király-utezában 7-ik sz. alatt. 654 (11—24)

50
száztólival

olcsóbbért,
mint

b á r k i
másnál.

lególcsóbb rombnrgi

vászonkereskedése
BÉCSBEN,

Rothenthurm-Strasse Nr. 29,

vászonáruk
valódisága

s teljes

röfmérték
biztositéka

mellett.

ismét egy nagy halmaz kitünő s valódi rumburgi vásznat vásárolt meg,

Sĝ F* az érték felényi áráért "̂ Mf
s áruba bocsátja most azt, s addig, mig a készlet tart,

50 seáztólival olcsóbbért, mint bárki más.
Megrendelések, postai utánvét vagy a pénzösszeg beküldése mellett, gyorsan és

lelkiismeretesen fognak eszközöltetni; mustrákkal s terjedelmesb árszabályokkal
kívánatra szivesen szolgálandnnk.

Árszabály.
Egy fél tuczat valódi hollandi vagy irlandi vászonzsebkendő, 70 krtól 1 ft. 20, 2 ft.

2 ft. 50 krig a legfinomabb.
Egy fél tuczat valódi rumburgi vászonzsebkendő 2, 3, 4, 5, 6 ftig a legfinomabb.
Egy fél tuczat valódi franczia batiszt-vászonzsebkendö 2, 3, 4, 5, 6 ftig a legfinomabb.
Egy fél tuczat jóféle cseléd- vagy konyhakendő 1 ft. 20 kr. 1 ft. 50 krig.
Egy fél tuczat jeles minőségü damaszt-törülköző- vagy damaszt-asztalkendő 2 ít. 50,

3, 4, 5 ftig a legfinomabb.
Egy asztal-teríték 6 személyre, azaz : 1 abrosz g 6 asztalkendő 5, 6, 7, 8, 9, 10 forintig;

a legfinomabb 12 személyre még egyszer annyi.
Egy darab 80 rőfös legjobb minőségü rumburgi kanavász ágyneműre 9, 10, ll, 12 ftig

a legfinomabb.
Egy darab 25 rőfös jóféle házi-vászon 10, ll, 12 ftig a legfinomabb.
Egy darab SO rőfős legjobb minőségü fehér fonalvászon l l ft. 50 kr., 12, 13, 14 ftig a

legfinomabb.
Egy darab 30 röfös jóféle rumburgi vászon 13, 14, 15, 16, 18 ftig a legfinomabb.
Egy darab 40 rőfös szép hollandi vászon 15, 16, 18, 20 ftig a legfinomabb.
Egy darab 37 vagy 40 rőfös kitünő s ingekre legalkalmasb rumburgi vászon 16, 18, 20,

22, 24 ftig a legfinomabb.
Egy darab 62 rófös legjobb minőségü házi-vászon 17, 18; 19 ftig a legfinomabb.
Különösen ajánlásraméltók a •/$ és V* széles 50 és 54 rőfös valódi rumburgi, irlandi és

belga vásznak 23, 24, 25, 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 70 ftig a legfinomabbak.
Raktárában találhatók továbbá 10,000 rőf legszebb őszi-kelmék hölgyek számára, rőfje

25, 30, 40, 45, 50 krig a legfinomabbak.
Mindazoknak, kik 60 ft. értékü áruezikket vásárolnak, ráadásul egy csodaszép ruhakel-

mével vagy egy fél tuczat franczia batiszt-kendővel kedveskedünk, — 100 forint
bevásárlásánál egy divatos finom long-Shawl a jutalom-dij. — Az e tárgyban!
megrendelő levelek ekkép lesznek czimzendők: 782 (6—6)

„An S. Meth, Rothenthurm-Strasse Hir. 29" ín Wien.

GRIMAULT és TÁRS A
gyógyszerészek

növény- matico - iniectió ja
s malico-tokocskai

Párisban, 7, rue de la Feuillade.
Ezen legujabb gyógyitó szer, mely a gonorhöek gyors és sikeres gyógyítására,

inélkül, hogy stricturákat, vagy a belső részekben gyuladásokat okozna, a matico-perui
faleveleiből van készitve. Dr. Ricord s a párisi orvosok legnagyobb része, mióta ezen
gyógyító-szer feltaláltatott, minden egyéb ilynemü szereket mellőznek. A belövelés a
betegség közvetlen kezdetével alkalmaztatik, a tokocskák minden rögzött s elévült
esetekben, melyek a copahú s kubébamag s más egyéb érczes alapokra készitett belövelé-
sekre távozni nem akartak, vétetnek használatba. — Raktárak : Németország neve-
zetesb városai minden gyógyszertárában.

C~f" Magyarországra nézve a főraktár létezik P e s t e n : TÖRÖK JOZSEF
:yógyszerésznél a király-utezában 7-ik sz. a. 656 (11—24)

KILIÁN György magyar egyetemi könyvárusnál bizományba" épen most jelent
meg s általa minden hiteles könyvárusnál Magyarhonban kapható:

SRÉTER KÁLMÁN VERSEL
iNagy nyolezadrét. 434 lap. Fűzve 1 forint 50 krajczár. Kötve velin-papiron

2 forint a. é. 818 (2-2)

. . • • * •

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1864 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Pest, oktober 23-án 1864.

Elöfizetési f óltétílek 1864-dik évre
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságuk i-gyütt : Egész évre 10 ft Fél évre 5 (<.
Coupan Vasárnap! Uj E é é 6 fr Kélére 3 ft - Csupán Politikaip j g g

Újdonságok : Egész évre 6 lt Fél évre 3 ft.

(1790-1860.)

A véletlen ugy hozta magával, hogy ez
európai hirü képiró-müvészünk arczképe a

'Vasárnapi Ujság csarnokában még eddig
meg nem jelent. Midőn e mulasztást most
pótolni sietünk, reméljük, hogy a nehány
évvel ezelött elhunyt jeles férfiu életrajzá-
nak vázlata is érdekes és tanulságos olvas-
mányul fog szolgálni e lapok olvasóinak.

Markó Károly a Szepesség fővárosában,
Lőcsén 1790-ben született, hol atyja György
városi mérnök volt. A fiut atyja szintén
mérnökségre szánta s már gyöngéd korában
a rajzolásra s festészetre oktatta,
késöbb a mérnöki tanfolyam be-
végzésére Pestre küldte. Midőn a
mérnöki oklevél már kezében
volt, Markó Károly ismét vissza-
tért a Szepességre, s elöször is
Lublón, az ottani kamarai ura-
dalomban nyert napi dijnoki ál-
lomást, utóbb gróf Eszterházy
László, akkori rozsnyói püspök,
nevezte ki uradalmi mérnöké-
nek. Gömörmegye regényes tájait
szemlélve, mindinkább felébredt
benne festészeti hajlama. Ürts
óráit már ekkor tájképek festé-
sére használta, s vezető kéz és
mintaképek hiányában, maga a
gyönyörű természet volt ápoló
dajkája, kinek éltető emlőin
csüggve, mindinkább fejlődött
lappangó tehetsége.

Rozsnyón és vidékén csakha-
mar figyelmet ébresztettek a na-
turalista müvész képei s a ma-
gyar aristokratia több tagja nem
csak serkenté a megkezdett pá-
lyán , hanem segélyzéséröl is
gondoskodott, íly biztatások kö-
vetkeztében történt, hogy keble
sugalatát követve, Markó Károly
elhagyta mérnöki hivatalát s
1818-ban Pestre költözött, azon
reményben, hogy müvészeti szen-
vedélye számára itt tágasabb hatáskör nyilik
meg. Pesten nagybátyja Schedel Ferencz há-
zában szives fogadtatásra találván, tanulmá-
nyait szorgalmasan folytatá, a müárusok
számára aquarellképeket festegetett s azon
kitüntetésben is részesült, hogy a müvészet
egyik akkori hatalmas barátjának, Brudern
József bárónak be is mutathatta magát, ki

nemcsak szivesen fogadá, hanem azonnal szá-
mos megrendelést is tett nála. Ekkor, 1821
táján, kezdett Markó elöször olajba festeni,
még pedig minden tanitó és kalauz nélkül s
emlitett pártfogója számára többi között a
két magyar föváros és egyéb hazai vidékek
több részletét festé. Báró Brudern végre
Bécsbe utaztatá Markot, hol ö maga mü-
tata be a tehetséges kezdő festészt a
szépmüvészetek cs. kir. akadémiája igazga-
tójának. Legjobb ajánlólevele azonban itt
azon véletlen volt, hogy azalatt, mig a báró

M A R K (') KÁ R O L Y.

az igazgatóval külön értekezett, a fiatal
Markó a báró komornyikját hirtelen leraj-
zolta s kevés percz alatt nemcsak élethű ar-
czot, hanem valódi antik modoru fejet va-
rázsolt elő rajzpapirjára. E körülmény elég
volt arra, hogy az igazgató figyelme reá
irányuljon.

Markó ezután szorgalmasan látogatá a

bécsi festészakademiát s ámbár pártfogójá-
val, nem tudni, mi okból, hevesen összezör-
rent s ez töle megtagadta segély ét, továbbra
is Bécsben maradt, hol a szerencse változan-
dósága közben, többnyire szegényes viszo-
nyok között l l évet töltött. Egyenességén
s szilárdságán megtörtek elleneinek s ver-
senytársainak minden ármányai s az évek
haladtával mind müvészi hire nevekedett,
mind anyagi viszonyai javultak, ámbár mü-
vein mindig többet nyertek a müárusok, mint
ö maga, s ámbár soha sem volt valami jó

gazda. Különben igen vissza-
vonult életet élt. Bécsben tartóz-
kodása alatt vette nőül dobsinai
születésü Springer Katalint, kivel
még Rozsnyón ismerkedett meg.

Bécsből gyakran tett kirán-
dulásokat a közel s távolabb
vidékekre, különösen Eszterházy
herczeg birtokára Kis-Martonba,
s az ottani regényes tájakat nagy
elöszeretettel festette. Festmé-
nyeit különösen kedvelte az ak-
kori dusgazdag bécsi bankár, b.
Geymüller, ki pénzzel is segité
Markot, hogy 1833-ban végre a
müvészet hazájába, Olaszországba
utazhasson. Családját ideiglene-
sen még Bécsben hagyván, Ró-
mába utazott. Itt csakhamar mél-
tányolni kezdek tehetségét, s
Thorwaldsen, a hires dán szobrász
és Lützow osztrák követ karol-
ták fel leginkább a reményteljes
müvészt.

Jobb napjai Markó Károlynak
csak itt kezdődnek, de még ekkor
is sokat kellé küzdenie a sors
mostohaságával. 1839-ben még
Rómában volt; innen Pizába köl-
tözött, hol már családja is együtt
volt vele; végre Flórenczben tele-
pedett meg, hol késöbb a tosca-
nai nagyherczeg a testészakade-

mia tanárává nevezte ki. Mig gróf Reviczky
Ádám volt az osztrák követ Flórenczben, ez
nagylelkűen segélyzé több ott tartózkodó
magyarral együtt Markot is. Ez időben több
kitüntetés érte az európaszerte ismert nevü
müvészt, igy a képzőművészetek bécsi aka-
démiája rendes, a magyar tud. akademi.
1840-ben levelező tagjává választotta. Ida

43-ik szám. Tizenegyedik évfolyam.

M a r k ó \K á r o l y.

Hirdetési dijak, a Vasáru pi l'jMttg és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. novem-
ber l-töl kezdve : Egy, négyezer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szá-
mára hirdetmények elfogad, Hamburg és Állóimban : Haawvnstein és Vogler. — M. Frankfurt-
ban : Otto Moilirn és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos, — ea Pesten : a ker-
(i •/.-a;H7.(1ii'"7.ati üg> iiök.-fi is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, kftlön minden igtatis ntán 30 ujkr.


