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A szülékhez.
Komoly figyelmeztetés.

A tisztelt közönség gyermekei egészségi
állapotának megszerzé^e és a meglevőnek
fentartása tekintetéből az általam föltalált
és kiállított biztos hatása

„giliszta-csokoládét"*
óhajtván megszerezni, e törekvésében —
már többször — hamisítva utánzott készit-
ménynyel lőn rászedetve.

Ennélfogva figyelmeztetem a t. közönsé-
get, szíveskedjék ez ügybeni bővebb tapasz-
talás szerzése tekintetéből egyszer egyene-
sen tőlem megrendelni, a mely alkalommal
a küldeményhez csomagolva nyerendő uta-
sító könyvecskémből, egyéb haeznos tapasz-
talatokon kivul, tisztelt bizományosiul név-
jegyzéke is átnézhető, kiknek száma mint-
egy 800-rarug, ezeknél saját készitményü
„giliszta-csokoládém'' mindenkor kap-
ható. De ily helyekről is ĉ ak azon szelet-
kékért állhatok jót, a melyek gyöngyölei-
ken sajátkezű névaíáirúsoni hü lenyomatát
viselik.

E figyelmeztetésem szükséges volta kitű-
nik a többi között különösen ez alábbi
levélből is:

" ' T. Kröczer Ágoston urnák Tokajban t
Uráságodnak bizonyosan jól fog esni a

tudósítás, hogy „giliszta-csokoládéjának"
hatása csudálatos nagyszerű volt És csak-
ugyan sajnálatos volna, ka önnek titka idő-
jártávalnem kerülne anyilvánosságelé,mert,
daczára a vegyészet nagybani előhaladásá-
nak, az utánzott .,gi'iszta-csokoladé'' az
önéhez semmi tekintetben sem hasonlítható.
Megkülönböztetett mé y tisztelettel.

Jazka-Bratinán (Horvátországban), január
hó 20-án 1865. W i e g n e r n u g o m . k . ,

földbirtokos.
A megrendelésük posta utján utánvétellel

történhetek, 1 darab 20 krórt; csak nálam
Tokajban 6 darab 1 forint.

PESTEN kapható Török József, gyógy-
szerész kiraly-utcza 7-iiik szám alatt, és
Thalmaier és társa uraknál.

Kriiczer Águston,
1178 (6—6) gyógyszerész Tokajban.

I Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem utcza 4. sz.) megjelentek,
és PfeilVr Nándor pesti, Nagel és Wischán budai könyvárusoknál kaphatók:

Közhaszna

magyarázó szótár
a magyar irodalmi müvekben, magán és hivatalos iratokban,

iiirl<t[)okban, folyóiratokban és társalgási nyelvben
gyakrabban

előforduló idegen szavak megértésére és helyes kiejtésére.

» . BABOS KÁLMÁN.
8-rét (828 lap). Boritékba fűzve 1 ft. 80 kr.

SZOTAR
a legújabb és legjobb források után.

Szerkesztve F A R K A S E L E K álta..

Dictionarium latiiio-hungaricum.
8-rét (511 tömötten nyomott lap). Fűzve % ft.

A legnagyobb házi kincs!

Ráth Mórnál Pesten és minden könyv-
kereskedésben folyvást kapható:

Az

EGÉSZSÉG NÉGY KÖNYVE.
BOCK ERNŐ K. után

a magyar nép szükségeihez alkalmazva,
38 ábrával. 4 kötet, 55 sűrűn nyo-

mott ív.
Fűzve 5 ft. Diszkoíésben 5 ft. 80 kr.
1178 (3—3)

FOGAR.ISI JÁNOS

német és magyar szótára
a legújabb és legjobb kútfők után.

Ötödik j a v í t o t t és b ő v í t e t t kiadás.
Magyar—német és német—magyar rész egy kötetben- — Nagy 8-rét

(1226 összes lap), kemény bőrkötésben 5 ft.
Magyar—német, vagy német-magyar rész külön, fűzve % ft.

Bérbe adandó

angol gőzcséplők
iránt

szóbeli vagy levél általi megkeresésre érte-
sítést ad

VIDATS ISTVÁN
gépgyára Pesten, két nyul-utcza 8. sz.

1194 (3-3)

-VÍZ •wiisser)
mint hűsitö ital különösen azok számára, leik aranyérben szenvednek — rendes
használatra ajánltatik, megbecsülhetlen hathatóssággal bir továbbá rögzött főfájá-
sok. fe.jkos7.veny, mellszorongás, emésztési bajok, altesti bántalmak, lépkór
és dngulások eseteibi n és az epe elkülönítés megtámadásainál.

1 palaczk áru 40 kr.
Valódi minőségben kapható: Pesten, TÖBÖK J Ó Z S E F gyógyszerész urnái,

király-utoza 7-dik sz. a. 1229 (2 — 12)

Egy okleveles gépész,
ki évek hosszú során gyárakban mint gép
szerelő s későbbi években gőzmalmoknál s
más gyárakban mint gépész a legkielégit-
tőbb sikerrel működött, bármely gyárban
alkalmazást keres; magára vállalja továbbit
a gépészet szakába vágó mindennemű kija-
vításokat, s ujonnani helyreállításokat. A
közelebbről érdeklettek ezennel tisztelettel
kéretnek, hogy K. F. betűkkel ellátott le-
veleiket a „Vasárnapi Újság" kiadóhivata-
lához intézzék. 1233(2-3)

Dr. Cohn fogorvos
ezennel tisztelettel értesiti a nagyér-
demű közönséget, hogy Józseftéri 14.
sz. a. rendes lakását az épitkezés folyama
alatt, és műintézetéhez könnyebb hoz-
záférhetés tenkitetéböl, ugyanazon
házba, de bejárattal a Dorottya- utcá-
bm2-dik emelet 26 sz. a. ajtó, áttette.
Rendelési órák : fog- és szájbetegsé-
gekre nézve, fogak tartós s a czélnak
megfelelő mindennemű műfogak fájda-
lomnélküli berakására, mint 14 év óta,
naponkint d. e. 9 ólától, d. u. 5 óráig.

1197(3-0)

Haszonbérlés.
Dobóczky Ignácznak Hevea mezőváros

határában fekvő tagositott és Pdly helység
határbeli időközben okvetlenül tagositandó
részbirtokai 1867. január 1-sejétöl kezdve
hat vagy több évre haszonbérbe adandók
lévén, a bér leni vágyók a Hevesen lakó tulaj-
donossal értekezhetnek. 1196 (2 — 8)

Fogorvosi ajánlat.
Vulkánit fogsorok és egyes fogak,

amerikai modor szerint, melyek minden
eddig ismert készítményt sok előnyük
által felülmúlnak, igen czélszerü módon
készíttetnek és tétetnek be

HEKSCH J. «.
fogorvos által,

József-tér 3-ik szám alatt, a fiok-

987
bankkal szemben.

(18-50)

Eggenberger F. akadémiai könyv-
kereskedésében megjelent:

Garibaldi «s társulata,
vagy:

A NÉPBOLDOGITÓK.
Történeti korrajz.

Irta

CSETK L
2 kötet, 8-rét, 635 lap.

Ára fflzve csak 2 forint.
Kapható minden hazai könyvárusnál.

1191 (3-3)

Marhabetegség és marhavész ellen,
mely a forró nyári-idóben a szarvasmarhák, sertések s még a lovak közt is nagy mérték-
ben dühöng, a KORNEUBUHGI MAR1IAPOH, mint házi-óvszer a legnagyobb

sikerrel alkalmazható, s valódi minőségben a következő ezégek által rendelhető meg :
PESTEN Török József gyógyszerésznél, király-uteza 7. sz., Thalmnyer A. és társa,
Halbaucr testvérek. Glatz J., BUDÁN: az udvari gyógyszertárban, Aradon:

s Probst F. J., Tones és Freiberger, — Brassóban: Heszheimer és társa, Gyertyánffy és
I fiai, — Debreczenben: Bignio J., Csanak J., — Detlán : Braumüller, — Eperjesen:
; Zsembery J., — tizeken: Deszáthy J., — Esztergomban: Bierbrauer C. J., —
'Egerben: Tschögl J., — Gyöngyösön: Kocziánovich, — Kassán: Novelly A.,—
Kolozsvártt: Wolf, — Komáromban: Belloni A., Ziegler és fia, — Mohácson: Kögl,
— Nagyvaradon: Janky A., - Nagy-Kanizsán: Feszelhofer és Rosenberg, — Pan-
csován. Rau«chan és fiai és Gráf, — Pozsonyban: Scherz F., Ilackenberger testv.,
Waritsek, Kovács J., — Rozsnyón: Pósch J., — Sopronban: Pachofer L., Müller P.,

: Mezey A , — Székesfehérvárit: Legmann A. L., Kovács P., — Szegeden: Aigner, —
Selmeezen: Dimák, Zelenka, — Szepesvarallyán: Fest J.B , — Szolnokon: Scheftsik
István, - Sziszeken: Dietrich A , - Temesvárit: Maxer és Sailer A., Babusnik, —
Trencsénben: Kulka és Weisz, — Váczon: Bodendorfer, — Varazsdon: Halter F. és

Koterba. — Veszprémben: Láng J. és Tuszkau M. 1151 (5—9)

Gőzmalomeladás Pesten.
Egy egészen újonnan épi'etthárommenetú

gőzmalom, mely jelenleg teljes működésbea
van és száraz finom őrlésre berendezve, —
hflyiség változtatás végett 6000 ft. igen
jutányos áron eladandó. A közelebbi meg-
tudható: nagy diófauteza 2. sz. alatt.

1212(3-6)

GROSZMANN,
tudor,

szem- és fül-orvos.
tizennyolez évi orvosi gyakorlatának,
tapasztalatai és a legkitűnőbb európai
tanárok utasításai szerint gyógyit. Ren-
delési órai a József-téri 11-ik számú
Gr ossz-házban , minden hétköznapon
délelőtt 11 órától 12-ig, és délutáni
2 órától 4-ig. — Szegények számára
ingyen minden vasárnap a délelőtti

órákban. 1133(6-6)

• • • # • (
A rendkívüli forróság, melyre gyakran rögtöni mérsékváltozás következik, ismét!

egy rettegett vendéggel köszöntött be hozzánk: a marhavészszel. Mindenhol a legna-
gyobb mértékben tünedeznek ismét fel a házi állatok közt betegségek, melyeknek túl-
nyomó száma már is aggódó jellemet öltenek magukra s a mezeigazda marháját a legna- j
gyobb veszéllyel fenyegeti. Ennélfogva ugy hiszfzük, csak köte^ségünket teljesítjük, i
hogy ha a t. ez. gazdakozönséget arra figyelmeztetjük, miszerint lássa el mwgát oly j
czélszerü óvszerekkel, melyekkel a veszély meggátolható; mint ily óvszert — támasz-1
kodva az évek hosszú során hozzánk é kezelt elismerő hiteles okiratokra, egyedül aj
korneuburai marhuport ajánljuk, — melynek megrendelési forrásai a mai számban köz-|
hirré tett hirdetményben olvashatók. 1236 (1) |

KANTA JÓZSEF
(előbb Böhm és Kánya)

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

minden évszakra
dúsan ellátott

legújabb bel- és külföldi

női-divatáru
1168 (6-0)

Kiadó-tulajdonos Deckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1865 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Tizenkettedik évfolyam.33-ik szám.

Pest, augusztus 13-án 1865.

Ottó

Előfizetési föltételek 1865-dik évre: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

UttF Hirdetési dijak a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november 1-től kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit aor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba.
romszVvagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. - Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Allonában: Haasensteiii és Vogler. - M.-Frankfurtban:
to Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos, - és Pesten: a kertész-gazdászati ügynökség is. Jézsef-tér, l-t sz. a. Bélyeg-dij, kttlön minden igtatás után 30 ujkr.

A jövő hét Pesten a zene- és dalmüvé-
szet ünnepi hete lesz. E napokban üli meg
fennállása negyedszázados ünnepét a pesti
zenede s ekkor tartják a hazai dalárdák a
fővárosban ez évi összejövetelöket. Ez ünnep
egyik legkitűnőbb vendége Liszt Ferencz
tisztelendő ur lesz, ki e napokban érkezett ide
mint a zenede egyik alapitója, Rómából s
személyesen fogja vezetni egyik nagyobb-
szerü müvének előadását.

Megragadjuk az alkal-
mat, hogy elmondhassunk
ezúttal néhány főbb ada-
tot a nagy művész ese-
ménydús életéből. Az egész
világ egyetért abban, hogy
Liszt Ferencz változatos pá-
lyájának két fénypontja:
nemes bőkezűség, önzet-
lenség és nagylelkű jóté-
konyság volt.

Gazdag adományairól
eléggé tanúskodik az általa
gyámolított nemes ezélok,
intézetek és egyének nagy
száma ; önzetlenségének
hangos bizonysága pedig
az, hogy ö, ki milliókkal
bírhatna, most előhaladott
korában a római Lázár-rend
klastromában ütötte fel
hajlékát. — Azt sem vonja
kétségbe senki, hogy Liszt
egyike a legérdekesebb és
legnevezetesebbjelenségek-
nek a jelenkori művészvi-
lágban. Ö a szerencse azon
ritka kegyenczei közé tar-
tozik, kikben a legfénye-
sebb szellemi tehetségek
már azon korban fejlődtek,
midőn mások még esz-
mélni is alig kezdenek.
Liszt is u. n. csodagyermek
volt, de azon különbséggel,
hogy nála a csodás tulaj-
donok nem enyésztek el,
hanem a korral együtt még
növekedének.

Liszt Ferencz a nagy
üstökös és a jó bor évé-
ben, 1811-ben okt. 22-kén
született egy sopronme-
gyei faluban Doborjánban

L i s z t F e r e n c z .
(melynek német neve Reiding), hol atyja,
Liszt Ádám, Eszterházy herczeg gazdatisztje
volt. Ez maga is kedvelvén a zenét, fiának
zenészeti kiképzésére jókor kezdett gondot
fordítani. A fiu valódi szenvedélylyel űzte a
zongorajátékot s élénk művészi érzéke már
első gyermekkorában mély vallásos ábránd-
dal párosult. Kilencz éves korában hallatta
magát először egy nyilvános hangverseny-
ben Sopronban, hol lázas izgatottság között

L I S Z T F E R E N C Z .

aratta az első babérokat. Játéka átalános
csodálatot ébresztett, s Eszterházy herczeg
50 darab aranynyal jutalmazta meg. Nem-
sokára Pozsonyban tartott hangversenyt,
melynek sikeres bevégezte után Szapáry és
Amadé grófok vették pártfogásukba s to-
vábbi kiképzésére 6 évre 600 ftnyi évdijt
rendeltek számára. Liszt Ádám ekkor kilép-
vén szolgálatából, nejével s fiával együtt
Bécsbe költözött, hol az utóbbi számára a

legjobb zenetanitókat sze-
rezte meg. Másfél év múlva
már Bécsben is tartott
nyilvános hangversenyt,
melyben Bécs minden ze-
nészeti tekintélye, még az
öreg Beethoven is, megje-
lent. A siker itt is teljes
volt.

1823-ban Bécsből Pa-
risba költözött az atya 12
éves fiával, oly szándékkal,
hogy ezt az ottani konser-
vatoriumba adja. E czélt
azonban, daczára a legte-
kintélyesebb ajánlatoknak,
el nem érhették, azon ok-
ból, mert a fennálló rende-
letek amaz intézetből min-
den idegent kizártak. A
csodagyermek híre mind a
mellett hamar elterjedt Pa-
risban. Játszania kellett az
Orleansi herczeg palotájá-
ban, s nem telt bele egy év,
s a gyermekmüvész már
szenvedélyeket, féltékeny-
séget s gyülölséget idézett
elő a nagy világvárosban.
Minden szem feléje fordult;
egész Paris belé volt bo-
londulva. E hódolatok ká-
ros hatással voltak Liszt
fejlődésére; tulbecsülé te-
hetségeit s nem akarván
többé gyermek lenni, min-
den áron a meglett ember
szerepét kezdé játszani s
különezségekben s feltűnő
modorban találta kedvét.

Atyja mindamellett szi-
gorúan munkára fogta s
1824 tavaszán átvitte Ang-
liába, hol IV. György ki-
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rály előtt játszott s ugyanazon év őszén
ismét visszatértek Parisba. A következett
évben itt egy operát („Don Sancho vagy
a szerelem kastélya") is irt, melyet né-
hányszor előadtak a zenészeti akadémiá-
ban, de azóta régen elfelejtették. — Ez-
után nagy körutat tett Francziaország
nagyobb városaiban, honnan diadallal, de
beteg kedélylyel tért vissza Parisba. Már
ekkor lelki tépelödésekkel gyötrődött s a
zene lármás világából a rajongás csendes
titokszerüségébe vonult, hol imádságokkal,
litániaénekléssel, gyónással s jámbor elmél-
kedésekkel töltötte ideje legnagyobb részét.
Kirándulásokat tett Sveicz bájos vidékeire,
de beteg kedélye itt sem talált orvoslást.
A zenét már csak atyja kedveért űzte. Ismét
Angliában járt, hol nagyszerű lelkesedéssel
fogadták mindenütt, de kedélye boruját ez
sem oszlathatta el.

Ez idötájban halt meg édesatyja. Ugy
látszott eleinte, mintha e csapás végkép
megtörte volna erejét; azonban csakhamar
föleszmélt, lelkének ruganyossága fölébredt,
kedélyének vidámsága megjött, a komor,
életunt emberből élvezni szerető, kicsapongd
világfi lett, s a szabadság és önállóság esz-
méi viharosan kiragadták a féktelen, fiatal
művészt a hir és dicsőség ragyogó pályájára.

Elkezdődött diadalutja Európa főváro-
sain keresztül s ez évek hosszú során át a hó-
ditások, művészeti s anyagi hallatlan siker,
valódi istenitések végtelen viráglánczolata
volt. A párisiak magukon kivül voltak, ha
Liszt Ferencz Danteszerü szellemdús arcz-
vonásait láthatták, ha zabolátlan, vad játé-
kát hallhatták. „S minő ügyesen tudta hall-
gatóságát megbabonázni! — igy kiált fel
egy akkori hirlapi tudósító. — Föllép az
állványra; magasra emelt fejét mint szo-
morufüzet ugy árnyékolják be hosszú für-
téi; szemei telvék tűzzel, mintha mindent
fel akarna perzselni. Lehúzza keztyüjét s
könnyedén oda dobja szolgájának. Szemeit
körüljártatja a hallgatóságon, mintha azt
vizsgálná, vájjon érdemes-e, hogy őt meg-
hallgassa; azután fölemeli két kezét, mint a
dervis, midőn Mekka felé fordulva, imáját
mondja el, s végre a billentyűkre ereszti le
azokat, hogy felsír alattok a zongora. S
most egy oly hangzivatar kezdődik, melyet
a legmerészebb képzelődés is lehetetlennek
tartott volna. Keresztül-kasul kergeti ujjait
a billentyűkön, s ha ezekkel nem győzi,
akkor öklével, sőt könyökével is közbe-
vág. — S ha azután fölüté homlokát, hogy
kuszáit haját hátra vesse, arczvonásaiból ezt
lehetett kiolvasni: „A lelkesedés láza emészt!
Előre, előre!" Viharos előadását néha gör-
csök szakiták félbe; rögtönzése zavarba jött,
de a beállott öszhangtalanságot mindenkor
fényesen oldá meg."

Lisztet egekig magasztalták tisztelői.
Vizsgálat alá vették tüneményes kezét, szent
ereklyék gyanánt csókolgatták, gypszbe
mintázták s drága pénzen árulták a rólok
készült öntvényeket. Berlinben kifogták lo-
vait s tisztelői húzták kocsiját egész laká-
sáig, s itt egész sürgöny-postát rendeztek,
mely által egész Németországot napjában
háromszor tudósították, hogy Liszt e percz-
ben hogyan érzi magát. Grófi és herczegi
koronák hajoltak meg előtte s nem egy érte
epedö sziv vallotta be előtte titkon emésztő
szenvedélyét. A rendjelek, burnótszelenczék,
gyémánt-tűk és gyürük száma pedig, mi-
ket Németországon halomra szedett, szinte
megolvashatlan. Hangversenyeinek jövedel-
me mesés összegekre emelkedett.

1839-ben tért vissza első ízben hazájába
s Magyarország majd minden nevezetesb
városában adott hangversenyeket, többnyire
hazai jótékony czélokra. A hir s dicsőség

megelőzte az epedve várt honfitárs útját s a
kik azon időkben éltek, emlékezni fognak
ama napok egetverő, tomboló lelkesedésére.
Liszt fogadtatása s ünnepeltetése valóban
fejedelmi volt. Minden kör, minden osztály
megvitte neki hódolata adóját s fáklyás me-
netek, lakomák, ünnepélyek, sőt még az
akkori polgárőrség kirukkolása is egymást
váltották fel az ország fő- és egyéb városai-
ban. Egy főúri küldöttség ekkor kötötte a
nemzeti színpadon Liszt oldalára ama dísz-
kardot, melyre megesküdött, hogy csak ha-
zája védelmére fogja kirántani, de melynek
eddig még semmi hasznát nem vette, s ez-
után venni már épen nem szándékozik.
Diadalainak legnagyobbika pedig azon, Liszt
viharos játékát hiven visszatükröző hatalmas
óda volt, melyet a nemzet legnagyobb köl-
tője, Vörösmarty intézett hozzá! — 1845-ben
másod izben jelent meg Liszt Ferencz ha-
zánkban, s az elragadtatás és lelkesedés nyi-
latkozatai ez alkalommal még nagyobbra
fokozódtak.

A forradalmi években nyom nélkül enyé-
szett el. Nemsokára örökre bucsut vett a
zongorajátéktól s egy német nagyherczegség
fővárosában állandóan megtelepedvén, az
itteni udvari zenekar igazgatója lett. A ván-
dor virtuóz megszűnt s a komolylyá vált
férfiút magasabb ambitiók kezdvén gyötörni,
egész erejével a zeneszerzés terére lépett. S
az itt aratott siker méltánylása körül az
illetékes körök ítélete még mindig meg van
oszolva.

A múlt évtized végén egy könyvet irt a
„Czigányzenérb'l", mely alatt a magyar zenét
értette s mely annak idejében elég zajt és
hangos ellenzést idézett elő irodalmunkban.

1857-ben,az esztergomi bazilika fölszen-
telési ünnepélyén ismét megjelent hazánk-
ban Liszt Ferencz s az általa ez alkalomra
irt „nagy misét" személyesen igazgatta. Ek-
kor Pesten is időzvén, miséje egy részét itt
is előadatta, többnyire a sz. ferenczi bará-
toknál lakott, a kik tiszteletbeli confraterök-
nek ki is nevezték.

A jelen év tavaszán járta be a világot
azon hir, hogy a mi dicsőített hazánkfia, a
világszerte ünnepelt művész, fényes és zajos
életpályájának tetőpontján, 54 éves korában
pappá lett. A hirt csakhamar igazolta a
való. Liszt Ferencz 1865 évi april 25-én
Rómában, hol már egy idő óta a lazzaristák
kolostorában tartózkodott, fölvette a kisebb
egyházi rendeket és a Vatikán magán ká-
polnájában, a pápa főalamizsnása, Hohen-
lohe herczeg érsek s más egyházi méltósá-
gok jelenlétében tonsuráltatott s magára öl-
tötte a papi ruhát.

E hir nagy meglepetést idézett elő min-
denütt, a hol Liszt Ferencz nevét ismerték,
de nagyobb megütközést talán sehol, mint
a művész szülőföldén, Magyarországon. Liszt
Ferencz egy jó barátja, a mi derék Moso-
nyink, mindent elkövetett annak idejében,
hogy e lépés természetességét indokolja.
„Ama számtalan és nagyszerű kitüntetések,
diadalkoszoruk, világhóditások és esemény-
dús harczok, hányatások után, — irta Mosonyi
— melyekkel egész élete telve volt, s melyek
hatványozását többé már képzelni sem lehet,
még csak egy marad hátra, és ez: a lemon-
dás. De az ilyen nagyszerű lemondáshoz
nem illik az élet világi külzaja; inkább illik
ahhoz a magányos czella, hogy megteremje
a nyugalom és béke olajágát az ő minden
nagy és magasztos iránt lelkesülni s hőn do-
bogni tudó lelkében !" Ezt irta Mosonyi, de
nálunk csak kevesen találkoztak, kik ez in-
dokolás meggyőző erejét elismerték volna.

S ezen nincs is mit csodálkozni. Nálunk
jóformán hiányzik azon érzék, mely e lépés
belső szükségességét megértetné velünk; a

magyar ember (bátran hozzá tehetjük : Isten-
nek hála!) nem ismeri a kedély azon állapo-
tát, mely a sziv háborgásai, az élet csapásai
után a reménytelen lemondásban, egy kolos-
tor czellájában találja menedékét. Mi küz-
désben szeretjük feltalálni az élet czélját, ha
máskép nem lehet, még örömünket is —
egész a legvégső határokig; minket a törté-
nelmi múlt, nemzeti és egyéni helyzetünk
régen megtanított arra, hogy ne a lemon-
dásban, ne a kétségbeesésben keressük
elveszett üdvünket, hanem a remény örök
zöld zászlóját lobogtatva törjünk rendület-
lenül előre még akkor is, ha kedélyünk tel-
jesen elborult, s szivünk és egész világunk
„vérben áll", jól tudván azt, hogy a legna-
gyobb siralomra is végre vigalomnak kell
következnie. Ez a magyar embernek a mai
korhoz illőbb, férfiasabb életphilosophiája,
mely a középkori mysteriosus rajongásokat
méltányolni, sőt megérteni is alig képes.

És fülünkben cseng még Vörösmartynk
világraszóló, velőkig ható ódája. Még most
is halljuk ama felrázó hangokat:

Zengj nekünk dalt, hangok nagy tanára!
És ha zengesz a múlt napiról:
Legyen hangod a vész zongorája,
Melyben a harcz mennydörgése szól,
S árja közben a szilaj zenének
Riadozzon diadalmi ének.

Zengj nekünk dalt, hogy mély sírjaikban
Őseink is megmozduljanak,
És az unokákba halhatatlan
Leikeikkel visszaszálljanak,
Hozva áidást a magyar hazára,
Szégyent, átkot áruló fiára.

S még most is érezzük ama hivó szózat
lángmelegét:

És ha hallod, zengő húrjaiddal
Mint riad fel e hon a dalon,
Melyet a nép millió ajakkal
Zeng utánad bátor hangokon:
Állj közénk és mondjuk: hála égnek!
Még van lelke Árpád nemzetének!

S ime lánglelkü költőnk vágya, melyben
a nemzet óhajtását ihlett ajakkal tolmáesólá,
eredménytelen maradt! Liszt Ferencz sem
amaz óhajtott dalt nem zengé el, sem ama
hivó szózatra nem felelt, hanem egy esemé-
nyekben gazdag élet hányattatásai után,
idönapelőtt, távol tőlünk, a kolostor czellá-
jában keres menhelyet és megnyugvást, s a
szép remények, melyeket a lelkesült nemzet
egykor nevéhez kötött, hogy egészen ma-
gáénak mondhassa világhirü fiát, végkép
elenyészének.

De bár a csalódás keserű érzésével nézzük
is reményeink rombadülését, azért mégis
mindenkor szeretettel tárjuk ki karjain-
kat Liszt Ferencz üdvözlésére, valahányszor
hazánk határai között megjelenik. És most
kíváncsian várjuk még ama perczet, melyet
egy fiatal kebel e szavakkal látott jónak,
tudtára adni a hazának: „Feszültek, idege-
sek az ifjak, mert azt hiszik, hogy mielőtt
örökre a kínszenvedés feszületéhez borulna
a nagyszerű magyar, a csuklyás, vezeklő
Liszt, még egyszer el fogja nekik játszani
teljes lelke szakadtából Rákóczyját!"

Egy pár nap múlva ezen is tul leszünk.
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Sirhalmok közi.
Kijöttem a világ zajából,
Utam sírok közé vezet,
Hol könyével virágot ápol
A hála és emlékezet.
Távol van tőlem minden földi
Múló rajongás, vágy, remény —
Mi az, mi lelkem itt betölti,
Az a csodás bás érzemény? . . .

Múlandóság, halál, enyészet
Karöltve jár a föld felett;
Hol egykoron virág tenyészett,
Sivár fövény talál helyet.

— Oh vedd itten estedbe jókor:
Mi egykor élt, elvész, kihal —
Hová lett a hatalmas ó kor
Dicsőivel, csodáival? . . .

Ha sziveden a bú, a kétség
Irtózatos dolgot mivel,
És nincsenek, kik azt enyhitsék
Szelíd részvét könyüivel:
Jöjj e sötét sirok közé, itt
Enyhülést nyújt e hely neked.
Hol a múlandóság tenyészik
A sziv feled . . . a seb heged . . .

Ha nagyra törsz s hired nevednek
Hallásakor a nép örül,
És tettidért áldnak, szeretnek :
Jer, lépj ide s tekints kerül:
Amott egy sir . . . behorpadt halma
Talán egy félistent fedez;
Van-e egy szó, mely ráutal ma
Nagy tettire ? . . . ten sorsod ez!

Ha nemzeted haladt a korral
S bámulatossá lett hire:
Jön a végzet, mely boszut forral,
S vége lesz egy intésire . . .
Nem mondja szó, nem mondja emlék:
Hol küzdött ezredévekig.
Hol egykor nemzeted szülemlék,
Később más nép emelkedik.

De jól van igy: egy nemzet másnak
Adjon tért, ha megvénhedék.
Halandónak halandó más nap
Feledje el hírét, nevét.
Úgyis meddő küzdés az élet
Evezvén a révpart fele;
Sirassuk azt, ki semmivé lett? . . .
Elég ha örvendénk vele.

Nyugalmat ad a sir egyformán
Virág vagy gaz fedezze bé,
Sirod felett ülvén mogorván
Egy szellem, az enyészeté.
— E hant alá hős jött pihenni,
S mellé h o n á r u l ó talán?
Felettök nincs virág . . . de semmi!
Vagyon tövis, vadfű, csalán.

Ember! ki e szent helyre térsz be,
Ne kísérjen lármás zsibaj.
Ez a nyugalom enyhe fészke,
Mely rád is vár áldásival.
Ne háborítsd a nyugvók álmát
Az enyhadó sirhant alatt.
Itt a szellő is némán száll át,
S a felhő árnya fut, szalad . . .

Komáromi Kálmán.

Játék és munka.
(Egy kis okoskodás a ,,sport"ról.)

Nem régiben két nagy nemzet tekintete
fordult óhajtozva s aggódva egy térre; két
nagy nemzet reménye, félelme központosult
egy lényben. A tér-^a sport nemes tere, a
versenytér volt; a lény—a nemes négylábú,
a ló. A sok lebegő kérdést egy időre mind
hátra szorította a lókérdés. Szerencsére
nem sokáig kellett várni a megoldásra, s
az azóta világhírűvé vált „Gladiateur", ki-
nek (az ember nem is meri mondani, hogy
melynek) győztes lábát s homlokát most
már a lapokban is bámulhatjuk, 100,000
frankot kapott azért, hogy társai közt leg-
gyorsabban rakta a lábát, vagy tán végső
esetben leghosszabbra tudta kinyújtani a
nyakát. Ha jól emlékszem, ugyanennyire
rug a franczia nagy császári díj is annak
részére, a ki öt év leforgása közben a leg-
hasznosabb fölfedezést vagy találmányt
bírja fölmutatni a természettudományok
terén. Láthatni ebből, mily roppant fontos-
ságúak e versenyek, s némi megelégedéssel
mondhatni, hogynáíunk is erősen indulnak
a müveit nyugat nyomába — tanúskodnak
legújabb fényes lóversenyeink, a regatta, a
napról napra szaporodó csónakegyleiek.

Ha egyszerű lelkedben mégis olyan
forma kételyek támadnának, hogy lovagolni,

meg evezni bizony igen egészséges dolog, s
hogy férfiakhoz illő, derék mulatság, de
hiszen a tornázás is az; hogy gyors paripát
nevelni érdemes dolog, de hogy a futás nem
egyedüli virtusa a lónak, s a ló nem egye-
düli jószága a gazdának, — egy szóval, ha
lelkedben némi köd borítaná e dolgok or-
szágos fontosságát: akkor legalább a sport
embere előtt kérlek hallgass. Ha szólsz, csak
sajnálkozást gerjesztesz benne magad iránt,
sha nem szégyenkeznék leszállni hozzád, ha
nem restellne lóháton vagy angol ladikon
kisérni gyalog eszed járását, bizonyára meg-
győzne a felől, hogy a csónakegyletek bi-
zonytalan partokat, nem taposott szigeteket,
hajókázható folyókat kutatva, a haza isme-
retére s jóllétére nagyban közre fognak
munkálni, sőt, ki tudja, nem rejtik-e méhük-
ben egy magyar flotta csiráját, hogy a ma-
gyar lótenyésztés a haza anyagi jóllétével,
a magyar ló győzelme a gyepen a haza
dicsőségével van összeforrva, egy szóval,
meggyőzne a sport komoly, közérdekű fel-
adatáról. De, mint mondom, e felvilágosítá-
sok helyett szánakozó mosoly jut osztályré-
szedül, s ennek terhe alatt tovább tépelödöl
a sport jelentősége felől

De hát mit jelent voltaképen az a myste-
riosus sport? Fölkeresed az angol szótárban
— ott áll sport: tréfa, játék, mulatság, idő-
töltés. Egyéb semmi? Semmi; átvitt érte-
lemben vadászat s más efféle mulatság.
Tehát játék; — tudom, hogy makacs létedre
nem tágítasz s első kérdésed lesz, hogy
ugyan a játék megérdemli-e azt a komoly
erőlködést, azt a sok költséget, mit reá for-
ditnak, s azt a jelentőséget, mit neki tulaj-
donítanak?

Ha gondolkozol, azt kell felelned, hogy
a játékoknak csakugyan sokszor kiváló sze-
rep jutott a nemzetek életében. Az olympiai
játékok a különböző hellén népségek egyik
összetartó kapcsául szolgáltak ;s ott az össz-
hangzatos fejlődésü görögök üdvös versenyt
nyitottak a testi meg lelki erőnek s ügyes-
ségnek egyaránt. Nemes dicsvágyat ger-
jesztő, tettre, erőlködésre serkentő, igazán
lelkes játékok voltak azok.A komoly római
kevésbé ért rá játszani, nem is igen találta
azt méltóságával megférönek; de mikor a
világgal torkig jóllakott, elaljasodva, elfá-
sulva, megkívánta az izgató játékot, s az Íz-
léstelen, vad versengés a czirkusok véres fö-
vényén csak oly életszükségévé vált, mint a
mindennapi kenyér. Panem et Circenses!
Hát a középkor nyers lovagjai mennyire
kedvelték a játékot! de harezjáték, öklelés
kellett nekik, kik verekedés nélkül csak ugy
nem lehettek el, mint levegő nélkül. S hogy
csak egy oldalát emeljük ki a játékoknak,
valóságos villámhárítók voltak azok a népre
nézve: ha a lovagok kényökre kitombolhat-
ták magukat s tölthettek idejöket, legalább
kevesebb erőszakosságra ragadta őket a fék-
telen kedv és unalom.

Az ujabb kornak is megvannak játékai
s legyenek is. Az olympiai játékoknak
ugyan csak egy részét látjuk bennök meg-
újulva, azt, mely a testi ügyesség fejleszté-
sére vonatkozik, de ennek is kétségtelen jó
hatása van. Nemcsak, hogy az erőt növeli,
az ügyességet képezi, s a mi tán legbecsülen-
dőbb, az embert saját ereje megítélésére,
megbecsülésére segíti, s igy az erélyt fo-
kozva kifejti az igazi bátorságot, a higgadt
önbizalmat. Az ily játék építi a testet, üditi
a lelket, edzi a jellemet. Nem hogy kikel-
nénk az ily mulatság ellen, sőt örvendenünk
kell, ha közöttünk fogékonyság mutatkozik
iránta, ha kedvünket leljük benne. Szoino-
ritó állapot, a hol a lélek még vagy már
oly tompa, hol a hangulat oly nyomott vagy
zárkózott, hogy a nemes mulatság nem ér-

dekel, nem ingerel. Íme a mai kor legmunká-
sabb, legerélyesebb népe, mely az idő becsét
leginkább veti mérlegre, az angol, egyúttal
a legjátékosabb is.

S van még játékainkban valami, a mi
figyelmet érdemel: az,hogy a társalgás szel-
leme munkálkodik bennök. A kitűzött czél
egy irányba terelvén erőinket, fokozza mű-
ködésünk hatását, valamint a szócső, mely
gátot vet a hullámzó lég gyors elszéledésé-
nek, s bizonyos fő irányba inditja a hangot,
növeli ennek erejét. S még fokozottabb lesz
e hatás, ha többen egyesülnek, hogy ver-
sengve, példát szolgáltatva, erőiket egye-
sítve törekedjenek a közös czél felé. S a tár-
sulás szelleme tud hódítani: a kik ma a gye-
pen vagy a csolnakon játékra csoportosul-
nak, bízzunk benne, holnap kedvet kapnak
vagy kedvet gerjesztenek másokban maga-
sabb, komolyabb, a közéletbe mélyebben
vágó czélokra is egyesülni.

Ezekben van, ugy hiszem, a ma divatozó
sportnak igazi jelentősége, ezekhez képest a
többi, a mit még érdemül rónak föl, alább-
rendelt fontosságú. Igy, p. o. a lóversenyek
hatását a lótenyésztésre nézve alighanem
sokan túlbecsülik — inkább csak bizonyos
nemes nemzetes lórend képződését, félszeg
virruoz-lovak nevelését mozdítja elő. Mintha
zenészek versenyeznének arra nézve, ki bírja
leggyorsabban lepörgetni a futamokat, ki
bírja a legnagyobb akkordokat fogni? Az ily
versenyek nevelnék a bravourt, de jó zené-
szeket azért még nem képeznének.

Egyébiránt feszegessék ezt avatottabbak,
valamint azt is, hogy okvetlen szükséges-e
a lóversenyeknél minden apróságban oly
aggodalmasan ragaszkodni az angol szoká-
sokhoz, hogy például a magyar ruha, mely
amugyis lovas emberre van szabva , nem
tenné-e meg szintúgy mint az angol? vagy
csakugyan az önállóság, erélyesebb egyéni-
ség hiánya okozza, hogy e fÖ-főmulatságnak
mindekkoráig sem tudtak csak valameny-
nyire önállóbb, magyarosabb színezetet köl-
csönözni?

A fődolog itt az, hogy tartsunk helyes
arányt és rendet: ne toljuk az alsóbb érde-
kűt a felsőbb érdekű elé — habár, közönsé-
ges értelemben véve, érdekesebb is —, ne
helyezzünk túlságosan nagy nyomatékot a
könnyebb minőségű dolgokba, és a játékot,
legyen az bármi nemes, bármi férfias, ne be-
csüljük többre a kitartó, becsületes munká-
nál, mely mindenesetre még nemesebb,
még férfiasabb. Szóban forgó versenyeink
az olympiai játékoknak csak alsóbb rendű, az
anyagi téren mozgó részét képviselik. Hol
marad a szellemi verseny? megvan ez is;
de speczializáló korszakunk, mely a külön-
böző elemeket nem olvasztja; nem is olvaszt-
hatja többé ugy össze, mint az egyszerűbb
társadalmi viszonyokban élő, derült lelkű
görögök, e versenyeknek külön tért szabtak.
Ott vannak a tudományos, irodalmi, művé-
szeti versenyek a különböző akadémiákon,
ott vannak a gazdasági versenyek, az ipar-
kiállítások.

Ámde csak hazánkban maradva, hason-
lítsa össze bárki elfogulatlanul a két rend-
beli versenyt. Vesse össze például a ma-
gyar tudós társaság pályázati jutalmait a
lóversenyi dijakkal. Mily pirító szegénység
amott szemközt az itteni pazarsággal! A ki
egy jóra való lóval szaporítja a ménest, tiz-
akkora jutatalomban részesül, mint a ki
egy jóra való munkával gazdagítja az
irodalmat, s az a könnyű legény ke, az az
ötven fontos jockey lebillenti a mérleget, a
tanulmánynak, a gondolatoknak bármekkora
súlyát veszed is a másik serpenyőbe. Azt
kell hinned, hogy egy jól megtermett, szor-
gosan kitanitott, gyors lábú paripa, egy,
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ügyes lovas a közügyre nézve is többet nyom,
mint egy jól megtermett eszme, szorgalmas
tanulmánynyal kiképzett értelem, gyors
röptü ész, jól gyakorlott tehetség.

A kiállításokon épen nem igen szórják
az aranyokat — csinos éremmel tüntetik ki
az elmésséget, ügyességet, szorgalmat. Mily
kedves ellentét! Az előkelő, lovagias lófutta-
tóknak csengöpengö pénzben fizetik ki a ju-
talmat a játék terén, az esze s keze ügyes-
sége után élő iparost pedig nemes önérzetre
serkentő kitüntetéssel tisztelik meg a munka
terén.

Igaz, hogy az a játék sok költséggel jár,
méltányos tehát, hogy ez némi részben visz-
szatérittessék, ámde a tanulmány és ipar is
sokba kerül, mig termelő erőhöz jut. És
kérdheti tovább az elfogulatlan szemlélő,
vigasztaló dolog-e a játékra való túlságos
költekezés ott, a hol a nemzet komolyabb
életszükségei még oly hiányosan vannak fö-
dözve, mint nálunk? Ahol egy tudós akadé-
mia szűk éléskamrát rejteget fényes palotá-
ban ; a hol egy szépirodalmi társaság az
időjárás szerint ingadozó pártfogás sa-
nyarú ke-
nyerén rá- r -
gódik; a hol " " "
egy nem-
zeti színház
kínosan ta-
kargatja se-
beit s a nem-
zet múzeu-
ma csak
most jutha-
tott hozzá,
hogy csár-
dához sem
illő övét
takarosab-
bal cserél-
hesse föl.
— A hol
e g y e b e t
nem is em-
lítve, a fut-
tatógyepen
kivül még
anyi tér, a
művészet,
ipar, gaz-
daság, nép-
neveles te-
re várako-
zik éltető
versenyre.
Ily körül-
mények között nem volna-e minden okos és
kötele3ségtudópolgár kívánsága szerint,hogy
X. ur egy-két lóval kevesebbet nevelne a
gyep szamára, s az ugy megtakarított ösz-
szeget például egy minta-népiskola fölsze-
relésére fordítaná? bezzeg ha aztán e falak
közül értelmes, erkölcsös nép kerülne ki,
támasztana az ott a vidéken nyíltabb eszé-
vel, műveltebb módjával, gyarapodó szelle-
mi s anyagi jóllétével oly versenyt, mely
százezerek tekintetét, méltánylását vonná
magára. Vagy, ha társaival összeállvn. a
megtakarított tökét valamely iparvállalatba
fektetné, kevésbbé érdemes dolog volna-e a
külföld iparczikkeivel, mint lovaival ver-
senyre kelni, s nemes vetekedésben azokat
a hazai terekről leszoritani ?

Nyugaton, melynek játékait oly szenve-
délylyel átültettük a komolyabb munkásság
téréin is pezseg az élet. Iparkodjunk ezt is
átültetni; a vézna jockey ne takarja el sze-
münk elől a markos, világhírű angol mun-
kást ; a „gladiateur"-t irigyelve, ne feledjük,
hogy ott a tudomány s ipar gladiátorainak
is kecsegtetőbb versenytér nyilik. S ha e

különböző versenyterek nálunk is némileg
egyensúlyra vergődnek, ha a komoly munka,
meg könnyed játék között igazságosabban
oszlik meg a reájok forditott erő, szellemi
meg anyagi tőke: akkor józanul senkinek
sem lehet kifogása a nemes, férfias mulatság
és versenyzés ellen.

És ugy látszik, erre az útra térünk máris.
A társulás szelleme megkapott s most a
komolyabb munkásság mezején is feszültebb
érdek s nagyobb áldozatkészség, egyesülési
hajlam s pezsgőbb versenygés jelentkezik. S
ha a tevékenység minden irányban megin
dúlt, ha gyökeret vert a meggyőződés, hogy
csak munkásság adhatja meg a játéknak
igazi becsét s érdemét: akkor aztán a mu-
lasztás vádja nélkül, vidám lélekkel s piru-
lás nélkül mondhatjuk bárki szemébe a ját-
szó téren: munkálkodtunk, most mulatunk!

r.
A kelebiai kastély.

(Bácsmegyében.)

A gazdag Alföldön, hol a jóllét áldásai az
elmúlt szép időkben sokkal inkább el valának ter-

imposant szépségét emeli a nagy terjedelmű szép
kert, mely homlokzatát környezi.

A belső elrendezel uri kényelmén s elegan-
tiáján kivül megemlítendő a várkony északi tor-
nya alatt létező házi kápolna. A góth egyszerűség,
melyben ez épült, a jó Ízlésben tartott fehér már-
vány-oltár s a remek ablakfestmények az áhítat e
helyét megható szépségre emelik. A mit e kevésbbé
látogatott tájon nem igen keresnénk, az a 6000 s
néhány száz kötetre menő könyvtár, mely a világ-
irodalom kiválóbb műveit, különösen pedig hazai
irodalmunknak a legújabb időkig megjelent min-
den nevezetesebb termékét foglalja magában.

A bácskai vidék s ez által hazánk műveltség -
történetéhez egy szerény adattal járulni alkal-
munk lévén, nem hallgathatjuk el elismerésünket,
ha látjuk, hogy nagyjaink a születésüknél fogva
rájuk rótt honfiúi hivatást felismerve, nemcsak a
a nemzeti nagyságnak kívánnak maradni tartós
oszlopai, hanem a hazai műveltség előmozditásá-
nak is hatáskörükhöz mért természetes tényezői
lenni kivannak. R. R.
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Kelebiai kastély (Bácsmegyében). — (Fénykép után Keleti Gusztáv.)

jedve, mint jelenleg, a magyar ember, minden jó-
módusága mellett is, az építkezés csinosabb for-
máira nézve, az építési anyag természetes hiányá-
nál fogva, meglehetősen primitív fokkal beelége-
dett. Népünkben a nemesebb épitészet iránti
érzéket az egészség fenntartása és az izlés ter-
jesztése szempontjából ébreszteni s nevelni a jö-
vendő népmüvelődésnek ezentúl lesz még egyik
kiváló feladata. Azonban már is örömmel veszünk
tudomást azon haladásról, melyet alföldi váro-
saink a középületek emelésében 8 egyes jómódúak
e téren évről évre tanúsítanak.

A nemes irányú ifjú b. Rédl Béla kelebiai
kastélyáról teszünk ezúttal említést. Ez uri lak,
ugy hiszszük.nem csak helyismereti, de építészeti
tekintetből is megérdemli, hogy e lap hasábjain
hazai közönségünknek bemutattassék. Szabadka
északi határában, hol egy természettől kopár vi-
déken az emberi szorgalom oázt plántált árnyas
erdőkkel és zöld vetésekkel, a kelebiai pusztán áll
eddig még kevesektől ismerve Bács-megyének
ezen, két év előtt befejezett, egyik legszebb
épülete.

Kinek valaha alkalma volt a windsori angol
királyi palotát rajzban vagy természetben láthatni,
az előtt — az arányok nagy különbsége mellett
is — félreismerhetlen lesz a hasonlatosság, mely
e két épület külső elrendezésében létezik. A styl
nemességét és a négyszegü, négy tornyu épület

A pécsi parochialis egyház.
Magyarország, mint a nyugati polgárosodás

védbástyája, századokon keresztül vitéz kitartás-
sal harczolta keleti mohamedán népekkel, s ennek

köszönheti
_ ^-^ Nyugat-Eu-

—r- -^-EJCSj-- rópa, hogy
=== _=w= ^S= ~ ama félelmes

ellen hozzá-
jok nem fér-
kőzhetett, és
hogy bizton
és nyugod-
tan haladha-
tott tovább
a művelődés
pályáján.

Sokszor
halljuk elle-
nünk azt a
szomorú va-
lóságot vád-
ként fölem-
líteni, hogy
hazánk mily
szegény az
•építész e t i
műemlékek-
ben, s ebből
kö vetkez-
tetve, eleink
műveltségi
fogékonysá-
gát kétség-
bevonni; de
a kik igy
szólnak, nem
gondol ják
meg, hogy ha
— mit két-
ségbe nem
lehet vonni

— léteztek is műemlékeink, azok a folytonos harcz
és háború dulásainak s rombolásainak estek na-
gyobbrészt áldozatul.

A hajdankorból fennmaradt legszebb építé-
szeti műemlékek nemcsak nálunk, de átalában
mindenütt leginkább vallásos épületekből, nagy-
szerű templomokból állanak. Már pedig tudjuk
hazánk történeteiből, hogy első apostoli királyaink
a keresztyénség meghonosításakor az ország ne-
vezetesebb helyein mindenütt nagyszerű templo-
mokat építettek, e azok fenntartására gazdag
alapítványokat rendeltek, hogy századokon át is
fényben virágozzanak s az Isten dicsőségére szol-
gáljanak ; látjuk továbbá épségben megmaradt
csekély szamu műemlékeinken, hogy azok művé-
szeti tekintetben is épen oly jeles és nagyszerű
épületek voltak, hogy bármely külföldi neveze-
tességgel is bátran kiállották a versenyt. S vájjon
nem hirdetik-e ezek eléggé hangosan eleinknek a
tudomány, művészet és épitészet iránti fogékony-
ságát ?

A keresztyénség egykori legnagyobb ellensé-
geivel, a törökökkel századokon át folytatott har-
czaink, hála az égnek, már majdnem 200 éve,
hogy megszűntek: de azért az ország keblén ejtett
sebek oly mély és állandó nyomokat hagytak ma-
guk után, melyek többé kevesebbé még máig is
érezhetők.

Mai képünk táirgya önkénytelen visszavezet

bennünket hazánk történetének egyik legszomo- '
rubb korszakára, midőn Magyarország nagyobb
része a török uralom alatt volt kénytelen 145 évi
súlyos igát tűrni, midőn hazánk legnagyobb, leg-
szebb, s legvirágzóbb városai a török kormány-
kerületek főhelyeit kép azték, és alakjukból, úgy-
szólván, kivetköztettek; a keresztyén diszes egy-
házak leromboltattak s helyükön török mecsetek
emelkedtek égbe nyúló karcsú minaretjeikkel,
mindenütt török őrség és mahomedán hivatalno-
kok uralkodtak, kik a szegény népet annyira
nyomták, hogy sokan sorsuk enyhitése tekinte-
téből a mohamedán vallásra tértek át.

E szomorú korszakból van alkalmunk jelen
képünkön egy érdekes emléket bemutatni, melyen
első pillanatra fel lehet ismerni a keresztyén és
mohamedán épitészet vegyületét.

A pécsi parochialis templomról, mily a tö-
rökök által épített mecsetből alakíttatott át ka-
tholikus egyházzá, azt mondják, hogy az akkori
török birodalom legnagyobb és legszebb mecse-
teihez tartozott, s két magas karcsú minarettel
ékeskedett. Érdekesnek találjuk itt megemliteni,
hogy Pécsett a török világban nem kevesebb,
mint kilencz mecset volt; már most képzeljünk
mindenikhez legalább
egy vagy két minaretet,
8 a város egész kis Kon-
stantinápoly lehetett.

A törökök elüzetése
után a jezsuiták által
keresztyén templommá
alakították át, szépen ki-
festették , szentélylyel,
sekrestyével, kápolnával
és két szép imádkozó-
val öregbítették. Midőn
pedig a jezsuita-rend II.
József császár uralko-
dása alatt 1773-ban eltö-
röltetett, e templomuk a
főegyházba kebeleztetett,
mely akkor egyúttal plé-
bániai egyház is volt.
1780-ban pedig a plébá-
nia a püspöki templom-
tól elkülönittetett s az-
óta ez szolgál a városnak
anyaegyházul.

1846/,-ben belseje
újra kijavíttatott s a kor
kívánalmaihoz képest fel-
diszittetett. — Kupolája
igen szép, 8 oszlop nél-
kül 87 lábnyi magasságra
emelkedik. A minaretek
már eltűntek mellőle, s
ezek helyett ujabb idő-
ben egy tornyot építettek
a templomhoz, mely azon
ban ennek építésétől na-

yon elüt. A templom
«lőtt elterülő nagy főpia-
Czon szintén a török
időkből fennmaradt s
azok által épített csinos
nyilvános kut van, mi-
lyet Pécs városa ezenki-
•ül még hármat bir,u.m.
«gy másodikat a várme-
gyeház alatt, harmadikat a hajdani siklósi kapu
felé, és a negyediket a kapuczinusok zárdájában.

Átalában Pécsett igen sok török emlékre
találunk és a ml legnevezetesebb, az a város
nyugati végén található második török mecset,
melyet Nesselrode püspök szintén keresztyén
templommá alakíttatott át, de a mellette levő szép
minaret meghagyatott, s ez hazánkban az egyet-
len teljes épségben megmaradt minaret; még vas
karzata is megvan, melyről a hodzsa az igazhivő-
ket imára hívta fel. (Rajzát 1. V.U. 1855- 11. sz.)

A félhold lehanyatlása után tehát nem adtuk
vissza nekik a kölcsönt, nem romboltuk szét
emlékeiket, hanem a keresztyénség jelvénye alatt
m egvédtük az idő romboló hatalma ellen, 8 fenn-
tartjuk az utókornak ama szomorú idők emlé-
keztető jeléül. És midőn a régi emlékek iránt
kegyelettel viseltetünk, ezáltal mindenkor csak
önmüveltaégünknek adjuk bizonyitékát.

Tiszteljük tehát az emlékeket, mert azok a
történetnek megkövült lapjait képezik, melyek
századokról századokra sokkal jobban hirdetik a
multak nagyszerű eseményeit, és sokkal nagyobb
hatással vannak az emberi leiekre, mint az irott
lapokon hátrahagyott minden más emlék.

Zombory Gusztáv.

I mer, melyektől még a nők sem idegenkednek, s
{ közönségesen Isten-bogárkának neveznek, és a
j melyek, mint a fecskék és gólyák, már a néphit-

ben gyökerező közkimélet által, szabad járás ke-
lésben részesülnek; ezen kis bogárkák, mondom,
a levelészeknek szintén hatalmas ellenségei, mert
egyedül velők táplálkozva, számtalan levelészt-
megsemmisitenek, és pedig nem annyira a boga-
rak maguk, mint azoknak por.drói vagy hernyói.
Ilyenformán tehát hasznos hernyók is léteznek.
Nem hiába látjuk e kedves kis bogárkákat oly
gyakran azon növényeken föl s alá sétálni, hol
l l é k t j á k t á j k a t ők itt alkalmas he

A pécsi parochialis templom. — (Myskovszky V. rajza.)

cziny kis darázsféle, négy szárnyú rovar, melyet
fürkésznek vagy gyilkos-darázsnak is neveznek.
(Aphidius varius, vagy Ichneumon aphidum). En-
nek anyja tojó gerelyével a még ifjú levelész tes-
tébe egy petét csúsztatott, melyből csakhamar
egy kis fürkész-pondró válik, mely a levelész
nedveiből élődik, mig tökéletes nagyságát elérve,
belülről kifelé uj lyukat fur annak bőrébe és azon
kibújva, kis gubót fon magának, itt bábbá átvál-
tozik, s ebből mint szárnyas-fürkész tűnik elő,
mely párt keresve, a tartott menyekző után foly-
tatja mesterségét, s minden petéit külön külön
egy-egy levelész testébe elhelyezi. Ha eltekint-
jük, hogy már maga az ifjú levelész mily parányi,
hogy annak megnézésére górüvegre van szüksé-
ségünk, elképzelhetjük, hogy azon fürkész darázs
petéje milyen apró lehet, hogy amannak testébe
furatva, semmi különös bántódást nem éreztet, s
csak a pondró növekedése következtében, mely
végre minden belső nedveitől megfosztja, válik
halálos sérüléssé. Ily kicsinyben is, ha fogékony
kedélye van, mily remek müveket láthat a termé-
szetbarát!

A bogarak közt a fuskaták, (Coccinetlae)
azon fekete pontos, többnyire vörös, kicsiny, fél-
gömbös bogárkák, melyeket minden gyermek ös-

levelészek tartják tanyájukat, ők itt alkalmas he-
lyet szemelnek M maguknak, hogy petéiket lerak-
hassák, melyekből hosszúkás, 6 hosszú lábú
hernyó-félék fejlenek ki. Ezeknek táplálkozására
egyedül a levelészek leven kijelölve, világos, hogy
alig bújnak ki a petékből, csakhamar neki esnek
a levelész-seregnek s abból rendre szedik fel in-
dolens prédájukat; de fel nem falják őket, csak a
nedvüket sziják ki az utolsó cseppig s aztán a
kisajtolt bőrt ellökik. Fölebb emiitettem már,
hogy a levelészeknél tunyább és érzéketlenebb
állatokat alig lehet képzelni. Ellenségük fényes
nappal támadja meg őket, de azért az ellentállás-

nak vagy önvédelemnek
legkisebb jelét sem ve-
hetjük észre. Ha bárá-
nyaink közé, melyeknek
türedelme közmondássá
vált, egy farkas befér-
kőzik, s egyet prédául
ejt, a többiek legalább
szétszaladnak s futással
igyekeznek menekülni;
nem ugy a levelészek.
Ezek közt a többnemü
farkasok a legnagyobb
nyugalommal pusztíta-
nak, prédájukat a hely
«zinén költik el, s ha
egyet kisajtoltak, csak
•egy lépést kell tenniök,
hogy a második, har-
madik levelészt 8 igy to-
vább felkapják, mig vér-
szomjukat a jóllaká8ig
le nem csillapították.

Hasonlóul cseleksze-
nek a két-röpüek közül
a lebbenő legyek, (syr-
phidae) pondrói, ezek is
valódi levelész-farkasok.

Nem különben a re-
•czés-röpüek közül a fá-
tyolka-nemüek, (Hemo-
robiodea) melyeknek pe-
tézési módjuk figyelemre
méltó.

Az anyák t. i. a le-
velek felszinére finom
kis szálakat ragasztanak,
melyek függélyesen a
levéltől elállva, végü-
kön, az az, a levegőben
hordják a petéket, mi
igen különös, a miért
is régebben penésznemü
növény-gombákul tekin-
tettek, sőt el is nevez-

ték ascophora ovalis-nak, mig végre kisült, hogy
ezen apró kis buzogányocskákból pondrók válnak,
melyek szintén mint levelész-pusztitók lettek
ismeretesekké.

Láthatja ezekből a nyájas olvasó, hogy a le-
velészeknek a rovarok között is mennyi ellenségük
van, ugy, hogy elszaporodásuknak illő korlátok
között maradása már ezen rovarok nagy étvágya
által biztositva látszik; de a természetben
valamint sokszor a legnagyobb takarékosságot,
ugy más részt véghetetlen pazarlást veszünk
észre.

Nem elég, hogy a leveléezeket legköze-
lebb vérrokonaik oly kíméletlenül pusztítják,
hozzá járul a tizedelésben a rovar-evő mada-
rak nagy sokasága és legvégre az ember, ki
a leveleszek kiirtására mindenféle szereket ki-
gondolt.

Nem régiben a pesti Ludoviceum főkertésze
azt javasolta a „Falusi-Gazdában, hogy higitott
chlor-mészszel kell a kellemetlen vendégekkel el-
lepett rózsákat befecskendezni, mitől ezek egészen
megtisztulnak.

A rovarok életéből. |
i

A levelész (Aphis). j
(Vígé.)

Tartsunk egy kis szemlét a levelész ellen-
ségei felett, melyek egyrészt testök belsejébe
furódván, mások testök fölületén, a legtöb-
bek pedig a nyáj között elhaladva, roppantul
pusztítanak közöttük. Ha figyel mesén vizsgálga-
tunk valamely növényt, mely a levelészek által
szinte beborítva látszik , észrevehetjük, hogy
egyesek, a nyáj tömegétől elkülönözve, mintegy
menedéket látszanak keresni. Ezeknek szipókája,
mely különben szüntelen tevékenységben szokott
lenni, lábszáraik közt, nyugvó helyzetben van.
Finom c sipéssel emeljünk el egyet a növény
fölületéről és egy kis skatulába árva, vigyük
haza és tegyük egy fehér papir darabra, üveg
boriték alá, hogy a történendőket kényelmesen
megfigyelhessük. S mit fogunk tapasztalni? E le-
velész mindinkább felpuffad, talán megszülendő
fiainak sokasága miatt? oh nem; csak egyetlen
egy állatka fejlődik ki belőle, melynek megszü-
lemlése annak halálát okozza. Ez pedig egy pi-
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Nagy kort ért embereink,
többnyire a XIX. századból.

ö s s z e g y ű j t ö t t e : Inkey Ádám.

Nevezetesebb halottaink ezen évek óta gyűj-
tögetett összeírása, a születés és halálozás éve
szerint, bizonyosan érdekkel fog birni mindazok
előtt, kik a statistikai adatok barátai s a kik az
ilyen adatokból tanulságos élvezeteket tudnak
meríteni. A nevek tulnyomólag a jelen század
ismertebb nevei közé tartoznak s majd minden
olvasó fog azok között jól ismert vagy kedves
nevekre találni.

1. Tönkös István, földmives Pátkán, Győr
1756 — 1864; — 108 éves.

2. Csonka Márton, gulyásgazda, Tetétler
pusztán, Pest, 1755 — 1855; — 100 éves.

3. Kluibert Mihályné, csaplárosné, a révház
csárdában, Győr, 1766-1865; — 100.

4. Gedeon László, nagyváradi jogtanár és
igazgató, Bihar, 1768 — 1863; — 96.

5. Széchenyi György, esztergami érsek, Pest,
1602—1695; 93.

6. Draskóczy Sámuel, megyei alkot, tisztvis.
és 51 évig táblabiró, Gömör, 1751 — 1843; — 92.

7. Góczy Konrád, szigetvári lelkész és pécsi
kanonok, Somogy, 1772- 1863; — 92.

8. Mikos László báró, taródházi államtaná-
csos, Vas, 1747-1838; - 90.

9. Nitzky János gróf özvegye, szül. gróf
Smidegg Mária, Somogy, 1776 — 1865; — 89.

10. Mikos László báró államt. özvegye, szül.
Galanthai Balogh Terézia, Vas, 1760-1849;
— 89 éves.

11. Andrásy János, Abony városi lelkész,
Pest, 1775-1863; — 88.

12. Gyertyánfy Lukács özvegye, szül. Pla-
csintár Johanna, Torontál, 1776—1863; — 88.

13. Péchy Imre, 6 országgyűlésen követ és
alnádor, Bihar, 1753—1841; — 88.

14. Splényi Károly báró, földbirtokos, Fehér,
1775-1863; - 88.

15. Balassa Sándor báró, kékkői várur, Nó-
grád, 1745 — 1832; — 87.

16. Intzédy Sámuel báró özvegye, szül. gróf
Haller Zsófia, Erdély, 1777 —1864; — 87.

17. Prandau Hildebrand báró özvegye, szül.
gróf Pejácsevics Mária, Baranya, 1776 — 1863;
— 87 éves.

IS. Bethlen Sándor gróf 71 unokát és déd-
unokát hagyott, Erdély, 1778—1863; — 86.

19. Mihálovics József, alispán sok évig, Ba-
ranya, 1756—1842; —86.

20. Vay Miklós idősb báró özvegye, szül.
báró Adelsheim, Borsod, 1777—1863; — 86.

21. Almássy József, földbirtokos, Heves,
1773—1858; — 85.

22 Bezerédy György, kőszegi kerületi tábla
elnöke, Vas, 1779 — 1863; - 85.

23. Chernél Ferencz, kőszegi kerületi tábl.
ülnöke, Vas, 1779—1863; — 85.

24. Drmokos Sára, özvegy, Lukács Antalné,
Erdély, 1780-1865; - 85.

25. Ivánkovics Antal, földbirtokos, Vas,
1777 — 1862; —85.

26. Kubinyi Rozália, özvegy báró Prónay
Józsefné, Pest, 1774—1859; — 85.

27. Schvartz János, eperjesi esperes, Sáros,
1 7 7 3 - 1 8 5 8 ; - 8 5 .

28. Véssey Ferencz, sok id. alk. m. tisztvis.
és főbiró, Somogy, 1771-1857 ; _ 85.

29. Batthyányi János gróf, főispán, Torontál,
1747—1831; — 84.

30. Budatinszky György, beszterczei apát,
Zólyom, 1781-1864; — 84.

31. Gelei József, ni. akadémiai tag és iró,
Borsod, 1754-1838; — 84.

32. Kovács Ignácz, nagy-ölyvedi lelkész;
Esztergom, 1780 — 1863; — 84.

33. Vógh Mihály, hetényi reform, lelkész,
Komárom, 1779—1863; — 84.

34. Kisfaludy Mihály, Sándor és Károly
atyja, Zala, 1743-1826; - 83.

35. Lázár József gróf, maros-vásárhelyi föld-
birtokos, Erdély, 1782-1865; - 83.

36. Macskássy Lajo8 özvegye, szül. gróf
Haller Karolina. Erdély, 1780—1863; — 83.

37. Perczel Sándor, földbirtokos, Mór m. tá-
bornok atyja, Tolna, 1778—1861; — 83.

38. Trattner Petróczai Mátyás, egyetemi
nyomdaigazgató, Pest, 1745—1828; — 83.

39. Bacsányi János, hirneves költő, Zala,
1763-1845;-82 .

40. Bene Ferencz, főorvos özvegye, Pest,
1781-1863; — 82.

41. Bajzáth József, püspök, Veszprém,
1720—1802; - 82.

42. Benkő Sámuel, nagyhirü orvos és termé-
szetvizsgáló, Erdély, 1743—1825; — 82.

43. Molnár Péter, nagyváradi kanonok, Bi-
har, 1781-1863; — 82.

44. Pongrátz N. János, földbirtokos, Tren-
csén, 1763-1845; — 82.

45. Rétsei János, esperes és bogyoszlói lel-
kész, Bihar, 1754-1836; — 82.

46. Batthyányi Iván gróf, Vas, 1787 — 1865;
81 éves.

47. Budai Ezsaiás, tiszántúli euperint., akad.
tag és iró, Bihar, 1760—1846; — 8l.

48. Chinorányi Boldizsár, megyei főbiró,
Zala, 1782-1863; — 81.

49. Sréter Mihály özvegye, szülét. Gyürky
Klára, Bihar, 1782—1863; — 81.

50. Sárváiy Pál, 44 évig tanár a debreczeni
ref. kolleg., Bihar, 1765 — 1846; — 81.

51. Boronkay Miklós, földbirtokos, Fehér,
1780—1861; — 80.

52. Bolla Márton, kegyesrendi orsz. főnök,
Zala, 1751-1831; - 80.

53. Csuzy Pál, földbirtokos, Zala, 1780—
1861; — 80.

54. Cziráky Antal gróf, főispán, Fehér,
1772—1852; — 80.

55. Festetics Károly gróf, Sopron, 1780—
1860; — 80.

56. Lukovích József, régi nyugalm. őrnagy
a franczia fölkelésből, Hont, 1783-1863; — 80.

57. Nagy Pál (felsőbüki), hires országgyül.
követ, Sopron, 1777-1857; — 80.

58. Szabó Dávid, Baróti, hires m. iró, je-
zsuitíi, Erdély, 1739 —1819; — 80.

59. Spanier Ferdinánd, nagy-kanizsai polgár,
Zala, 1785 — 1865; — 80.

60. Hadik András gróf, magyar tábornok,
Bács, 1710—1790; — 80.

61. Fáy András, hirneves iró, Pest, 1786 —
1864; — 79.

62. Gaál István, büsüi földbirtokos, Somogy,
1784—1863;— 79.

63. Gasparik Kázmér, váczi nagyprépost,
Pest, 1784- 1863; 79.

64. Hollósy Bogdán, Kornélia atyja, Arad,
1780—1859; — 79.

65. Madocsányi Imréné, szül. Marczibányi
Teréz, Árva, 1784—1863; — 79.

66. Sréter László, alispán és orsz. gyűlési
követ Nógrád 1784-1863; — 79.

67. Szirmay Antal, országgyűlési követ, Zem-
plén, 1786—1865; — 79.

68. Bánhidy Antal báró, alispán, Arad, 1781
— 1859; — 78.

69. Batthyányi Francziska grófné Széchényi
István nővére, Sopron, 1783 — 1861; — 78.

70. Batthyányi István gróf, idősb, Fehér,
1787—1865; - 78.

71. Beliczai József, megyei tiszviselő, Békés,
1781-1859; — 78.

72. Beöthy Gáspár, táblabiró, Komárom,
1786—1864; — 78.

73. Bruckenthal József báró, föibirtokos, Er-
dély, 1781—1859; 78.

74. Dugonics András, magyar iró, s kegyes
szerzeti tag, Csongrád, 1740—1818; — 78.

75. Gyöngyössy Pál, csornai prépost, Sop-
ron, 1780—1857; — 78.

76. Gyürky Pál, főispán, Nógrád, 1781 —
1859; — 78.

77. Hertelendy Gábor, tábornok, Heves,
1748—1826; — 78.

78. Komjáthy Anna, Ürményi Józsefné,
Nyitra, 1751 — 1830; — 78.

79. Pák János, nagyváradi kanonok, Bihar,
1785-1863; — 78.

80. Szaplonczay Pál özvegye, szül. Szentgály
Jozefa, Marmaros, 1785 — 1863; — 78.

81. Szegedy Károly, földbirtokos, Vas 1779—
1858; — 78.

82. Vidákov:c3 Ferencz, nagy-kanizsai pol-
gár, Zala, 1786—1865; — 78.

83. Virágh Benedek, hirneves iró, Somogy,
1752 — 1830; — 78,

84. Ebner János, városi polgár és volt orsz.
gyűl. képvis., Pest, 1787—1863; — 77.

85. Hám János, szatmári püspök, Heves,
1 7 8 1 - 1 8 5 7 ; - 77.

86. Haydn József, hires zeneszerző Sopron,
1732-180H;— 77.

87. Hertelendy Károly, alispán és orsz. gyü-
ési követ, Zala, 1784—1861; — 77.

88. Istvánffy Miklós, hirneves történetíró,
Várasd, 1538—1616; - 77.

89. Klapka József, György táb. atyja, pol-;
gárnagy és volt orsz. gyűl. képviselő, Temes,
1787-1863; - 77 éves '

(Folytatás* követk.)

Mesék az orrszarvuról.
Az orrszarvu (rhinocerus) természetrajza

kétségtelenül ismeretes olvasóink előtt, miután
az minden iskolában tárgyaltatni szokott; ke-
vésbbé lesznek azonban ismeretesek a róla fenn-
maradt mesék, melyeknek egykor nemcsak a i ép,
hanem még a tudósok is hitelt adtak, sőt azokat
hűségesen le is írták, ugy, hogy nekünk csak föl
kell ütnünk az ő régi, molyette könyveiket, ha e
meséket, melyeknek érdekeltségét műveltség-tör-
téneti szempontból tagadni nem lehet, ismerni
akarjuk.

Először is, sokat tudtak mesélni a régiek ar-
ról, hogy az orrszarvu és elefánt egymásnak halá-
los ellenségei, ugy, hogy mihelyt valahol találkoz-
nak, egymást azonnal megrohanják, s csatájukat
mindaddig engesztelhetlen dühvei folytatják, mig
egyikök a csatatéren halva nem marad. A római
circusban látták az orrszai vut és elefántot egy-
mással küzdeni, de ezen állatok már előbb szán-
dékosan felbőszittettek, ugy, hogy midőn a küzd-
téren megjelentek, átalában csak valami tárgyat
kerestek, hogy rajta boszujokat tölthessék. Azon-
ban uj, nyugodt s többször ismételt észlelések
folytán kitűnt, hogy az egész nem egyéb mesénél,
mert az orrszarvu és elefánt az állatseregletekben
atyafiságos békességben élnek egymás mellett.
Más, hasonló mese volt az, hogy az orrszarvunak
tövises nyelve van, s azzal ellenségét mindaddig
hűségesen nyalja, mig a páráját iszonyú -fájdal-
mak közt kileheli. Pedig hát csak oly sima az
orrszarvu nyelve, mint a legártatlanabb borjúé,
azzal bizony még borotválkozni sem lehetne. Le-
het, hogy az orrszarvu igen haragos állat, de,
hogy oly civilisált kegyetlenségre is képes volna,
azt c-ak olyan kapaczitás hiheti el, mint az augs-
burgi kávénénike.

De még az sem elég. Ez állat szarváról is
kellett valami csodadolgot költeni. Ha az orr-
szarvu haragszik, fejét rázza, minek következté-
ben szarva borzasztó csörgést-zörgést visz vég-
hez, mitől minden jó léleknek ég felé mered a
haja ijedtében. Ugy hivék a, régiek. Azonban sze-
rencsétlenségökre, e szarv oly szilárdan nőtt az
állat fejéhez, hogy a csörgősipka szerepére egy-
átalában nem alkalmas. Hogy a dolog annál érde-
kesb legyen, a jámborok még azt is hozzáadták,
hogy az orrszarvu, mielőtt ellenségét megtámadná,
szarvát valami kemény kőhöz dörzsölve kegyetle-
nül kiköszörüli, hogy ellensége hasát annál köny-
nyebben fölhasithassa. Lám a szegényt valóságos
köszörűssé degradáltál-; ! Igen valószínűnek tart-
juk, hogy az orrszarvu fiatal éveit valamely kö-
szörüsmühelyben nyomorogta el, s ott ragadt rá
ez a nemes mesterség. Csak az még a kérdés, hogy
vájjon kokusz- vagy faolajt használ-e fzarva ki-
köszörüléséhez. Miután pedig e szarv csörgethető
és köszörülhető volt, igen természetes, hogy más
csodálatos sajátságokkal is kellett birnia, minő az,
hogy a megmérgezett italokat elárulta, mert ezek,
mihelyt ily szarvból készült pohárba töltettek,
habzani és sustorogni kezdtek, vagy a pohárból
kifutottak; sőt még a viz is, ily pohárból iva, ne-
vezetes gyógyerővel birt, főleg ha valamely he-
gyes vassal mindaddig kevertetett, mignem kissé
zavarossá vált. Mily mélységes bölcseség; Nem
c.-oda tehát, ha az orrszarvu körmeit, fogait
és vérét is egykor hathatós ellenméregnek tar-
tották.

Még egy mese maradt fenn az orrszarvuról,
az t. i. hogy a mily ellensége az elefántnak, ép oly
benső barátságban áll a tigrissel, s azt még vadá-
szataira is követi. Hogy az orszarvu talán az egye-
düli állat, melyet a tigris meg nem támad az való,
mert bőre sokkal vastagabb, hogysem a tigris fogai
keresztül hathatnának rajta, s az utóbbira nézve a.
viaskodás kétségtelenül hátrányosan ütne ki, mert
az orrszarvu szarvával ellenfelén majd mindig halá-
los sebet s?okott ejteni. A tigris a macskák család-
jához tartozik, s minden macska okos, azért kerüli
a tigris is az összeütközést a felnőtt orrszarvuval i
de a fiatalt bizony megtámadja, ha szerét ejtheti,
húsát épen oly jó étvágygyal falatozza föl, mint
például a kecskéét. Csakhogy jól kell magára vi-
gyáznia, nehogy az anya által a csinyen rajtaka-
passék, mert akkor menthetlenül halálfia; mert
a felbőszült orrszarvu rendkívül gyorsan fut,
s ellenfelét oly makacsul üldözi, hogy addig nem,
tagit, mig beérnie nem sikerül. Tapasztalta már
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«ezt nem egy vadász, ki az orrszarvat nem szemén,
vagy fültövén lőtte; mert csak e két pont az, me-
lyen ez állat halálosan megsebesithető. Ha ily
esetben a vadásznak barátai segítségére nem jő-
nek, s részint lődözés, részint kiabálás által az
orrszarvut zavarba nem hozzák, határozatlanná
nem teszik az iránt, hogy közülök melyiket tá-
madja meg, vagy ha ellene uszított ebek más
irányba nem csalják; ugy a szegény vadász hiába
rejtené magát a legsötétebb sűrűségbe is, mert a
felbőszült orrszarvu látása és szaglása rendkívül
finom, s mindent, mi útjában áll, letapos, mig
csak ellenfelét meg nem foszthatja életétől. Ha
ez egyszer megtörtént, bó'szültségének vége van,
s a holttestet mindsn további megcsonkítása nél
kül nyugodtan elhagyja, mintha soha legkisebb
ellenséges indulattal sem lett volna iránta. Szó-
val, szivéből megbocsát neki. Minő nagylelkűség!
De köszönöm én e nagylelkűséget, nem kívánom
igénybe venni.

Körút az óvodák terjesztéséilek
ügyében.

A kisdedovó-intézeteket Magyarországban
terjesztő egyesület, czéljának msgfelelőleg, hogy
azon intézményt, melynek terjesztésére vállalko-
zott, egyfelől az elfajulástól megmentse, másrész-
ről a tökély fokain előre vihesse és ezen irányban
terjeszthesse: intézetének igazgatójával e'őbb a
hazai óvodákat, utóbb a külföldi hasonnemü inté-
zeteket is szándékozik meglátogattatni, közrehat-
ván igy alkalmilag és tettleg a terjesztés ügyében is.

Ezen értelemben Rapos József, az egyesület
intézetének igazgatója, a jelen évben már második
körutazását tévé, az elsőt februárban Váczon,
Esztergomon és Érsekújváron át, a másodikat kö-
zelebb július végén és elején, Kalocsán, hol a ka-
szinó által emelt ovoda-épület már tető alatt áll,
Baján, Mohácson, Pécsen, Szegzárdon és Tolnán át.

E részben szerzett tanulmányát annak idejé-
ben közrebocsátani szándékozik.

Az utóbbi kőrútban is szaporodtak a terjesztő
egyesület tagjai a következőkkel: Barakovics
Ant. kalocsai kanonok holtiglanos, Gállos József
egyetemi számtartó Bozsokon hat éves rendes ta-
gokul, Daróczy Zsigm. pécsi nprép. és ez. pk. ő
mga psdig alapító tagul irták alá magukat. Gő-
zsy Fer. megyei főjegyző ur végre Pécsett gyűj-
tött 10 ftot az egyesület javára.

Egyúttal megemlítjük azon ujabb tagokat,
kik már előbb f. é május óta iratkoztak, de köz-
tudomásra még nem hozattak, s igy következnek:
főt, Ruzsicska N. Ján. egyetemi tanár, Drucker
József ügyv., Agorasztó Józs. ügyv., Lutter
Nánd. főgimn. igazg., Szabó Endre k. kunhalasi
óvodavezető, kik 6 éves rendes tagokká lőnek;
továbbá gróf Serényi László, ki 105 ftot, és Rud-
nyánszky Béla, ki 200 ftot. alapított. Mindezeken
tul alapított ő cs. kir. ap. Fölsége is 500 ftot;

Stackelberg Minona ő mga pedig Bécsből küldött
25 ftot, De Gerando Emiiné, sz. gróf Teleki
Emma ő mga végre Mentotiból 100 frankot. /\

E g y v e l e g .
** (Az atlanti távirda-huzal) sorsa élénken

foglalkodtatja a világot, de a nagyszerű villalat
felől, mely Amerikát közelebb hozta volna Euró-
pához, ujabban nyugtalanító hírek érkeznek, s
ugy látszik, az egész vállalat meghiúsul, most,
midőn már olyközel volt a létesüléshez. A „Great
Eastern", mely a huzalt a tengerbe mélyeszteni
elindult, mintegy 800 mérföldig sikerrel műkö-
dött, ugy hogy már egy második huzal lebocsátá-
sáról is kezdtek gondolkozni, de midőn már Va-
lentiától 1250 mérföldre volt, a huzalt nem tudni
mi baj érte, ugy hogy az összeköttetés teljesen
megszűnt. Mint vélik, a lebocsátott huzal egy
részének hüvelye megsérült, a sérülés a feszülés
által tovább terjedt s igy a vezető sodrony hüvely,
nélkül maradván, a közlekedés teljesen fennakadt.
Nagy kérdés, hogy oly roppant távolság után
sikerül-e a baj forrását föltalálni.

** (A cholera Olaszországban is terjed) s
Anconában a szó szoros értelmében dühöng. E
városban folyó hó 7-én 270 cholera-esst fordult
elő, s az nap 102 ember halt meg. Tiuinból írják
e hó 5-ről, hogy többé már nem titok, miszerint a
cholera nemcsak Anconában, hanem Florencz,
Genua, Milánó és Livornóban is elterjedt. Nem
akarták a népet nyugtalanítani, s íme most a ha-
tóságok túlzott gondatlansága lett oka a baj elter-
jedésének. — Belgrádból jelentik, hogy a kor-
mány a törÖK határok hosszában 5 napi ve3zteg-
lést rendelt emberekre és árukra egyaránt.

— (Egy jogászbál Kassán 1842-ben.) Nem
rég közöltük lapunkban az uj tárnok, b. Sennyey
Pál ő excja arczképét s rövid életrajzát. Azóta a
nemes báró egy hajdani iskolatársa egy 23 évvel
ezelőtt történt eseményt közlött velünk, mely ma-
gában nem nagy jelentőségű ugyan, de már azon
időben is visszatükrözi ismeretes részrehajlatlan
jellemét, igazságszeretetét és áldozatkészségét.

A kérdéses eseményt igy adja elő tudósítónk:
Báró Sennyey Pál az 18 4 %-ik iskolai évben Kas-
sán a 2-ik jogosztályt nyilvánosan hallgatta:
1842-ik év farsangján a kassai jogászok tánezvi-
galmat rendeztek, — ,, Jogász-bál!" Nagy jelen-
tőségű szó, kivált akkori időben; ez szokott lenni
a farsang legnevezetesebb éslegdiszesb mulatsága.
— Ily tánczestély legfőbb és elkerülhetetlen kel-
léke volt, hogy azt négy jogász magyar ruhában
— magyar tánczczal nyissa meg. Ezen táncz ellej-
tésére — a nevezett bál alkalmára — a jogászok
iákolatársaik közül a mágnás ifjakat és más va-
gyonosabb családok sarjadékait — kik jó és szen-
vedélyes tánezosok voltak — kérték fel. Ezek
azonban különféle alaptalan mentegitőzéssel élve,
azt el nem fogadták (megjegyzendő, hogy köztök

nem volt báró Sennyey Pál, ki a táneznak nem
lévén kedvelője, arra fel sem kéretett). — A va-
gyonosb jogászok elvonulásával szűkebb anyagi
viszonyok közt levő jogászok kérettek fel, kik azt
el is fogadták. —

A tánczestély határideje előtt egynéhány
nappal azonban értésére esett a jogászoknak,
hogy azon főúri és vagyonos ifjak, kik a ma-
gyar tánezot eljárni vonakodtak, a jogászok
félszólitása mellőzésével, az akkor keletkezett ma-
gyar körtánezot mágnás kisasszonyokkal szán-
dékoznak e tánczestélyen bemutatni. Ki a jogász
ifjak heves vérét ismeri, — kiknél az egyenlőség
önérzetét a gyakorlati élet még le rem csigázta,
— nem csudálkozhatife azon, hogy a kérésüket
elutasító jogász társaiknak a körtáncz bemutatá-
sát sem engedték meg; a miért ezek a tánczestély
költségei fedezésére tett ajánlataikat nemcsak
hogy visszavonták, hanem a főúri családok nő
tagjait is rábírták, hogy a tánczestélyre már kéz-
besített belépti jegyeket küldjék vissza. Ezen
tettük nem csekély fennakadást és elkedvetlene-
dést okozott, mert nem csak jelentékeny összeggel
apadt a pénztár, de a jogász-testület érzékenyen
vette a diszes hölgykoszoru neheztelését is, 8
e miatt a tánczestély megtartása forgott kér-
désben.

Ekkor báró Sennyey Pál felszólalván, elő-
ször is nem helyeselte az elvált jogászok tettét, és
ezután nehogy a keletkezett pénzhiány miatt fen-
akadás legyen, a kilépett jogászok által elvont je-
lentékeny összeget saját erszényéből kifizetni
megajánlotta, és inditványozta, hogy mivel a be-
lépti jegyeket visszaküldő uri hölgyek bizonyo-
san roszul vannak a körülményekről értesítve,
kéressék fel küldöttségileg közbenjáróul az akko-
riban Kassán lakó s országosan nagyra becsült
gróf Dessewffy József, ki a magyar irodalom hő
pártolása mellett, az ifjabb nemzedék iránt is
mindig előszeretettel viseltetett, hogy amaz uri
családok hölgyeit világosítaná fel a dolgok valódi
állásáról, s a jogásztestület nevében kérné meg
őket, hogy a belépti jegyeket visszavenni
szíveskedjenek. Az ajánlat és az indítvány
egyértelmüleg elfogadtatván, a küldöttség ké-
rését — melynek vezetője báró Sennyey Pál
volt — a fent tisztelt gróf szives készség-
gel elfogadván, kieszközölte a jegyek isméti
elfogadását. Ekként minden akadály el lévén há-
ritva, a tánczestély nagy számú és igen diszes
társaság megjelenése által a farsang egyik leg-
szebb és legvigabb mulatságát eredményezte.
Erre az akkori hajadon hölgyek és serdülő ifjak,
most már többnyire mamák és papák — hiszem
— most is kedvesen emlékeznek. Báró Sennyey
Pál pedig azon eljárása által, hogy a születési
rangra hozzá legközelebb álló társai és barátjai
téves eljárását nem helyeselve, azok netalán! ne-
heztelését és az anyagi áldozatot nem tekintve,
az igazság győzelmét eszközölte, a jogász ifjúság
állandó nagyra becsülésót vivta ki magának. N. N

Vasárnapi beszélgetés.
(Zenedéi ünnepély — Liszt, Volkmann. — Országgyűlés

előtt.)
Pest, aug. 12-én.

A magyar főváros zajos, ünnepi napoknak
néz eléje.

Ugyanazon napokon, melyeken e czikk olva-
sóink szeme el > kerül, a pesti zenede huszonöt-
éves fönállását üli meg, számos magyar és kiváló
idegenek szine előtt, jeles, sőt világhírű zeneirók
és zenészek közreműködésével. Az emberi sziv és
elme örömest ünnepli meg azon időhatárokat, me-
lyek vagy a maga, vagy országok, népek, közin-
tézetek s társulatok életében egy bizonyos fejlő-
dési szakot jelölnek. A születési vagy névnap
fordulója, az ezüst és arany menyegző, a nemzeti
és vallási ünnepek évnapja, stb., mind meg annyi
intő szózata a gondviselésnek.

A budapesti zenede immár egy századnak
negyede óta működik s ha nem bocsátott is rend-
kivüli művészeket a halhatlanság szárnyaira, de
életrevaló tagokkal növeié azok seregét, kik ének-
szóval, hegedűvel 8 minden egyéb vonó, fúvó s
verő hangszerrel, tömegesen tolmácsolják a nagy
mesterek műveit, vagy vasár- és ünnepnapokon a
zene derűjével élénkítik a mulatók vidámságát, „s
ki a munkást megvigasztalja, annak hivatása szép
és nemes", mint egy nagy olasz költő mondja.

T A R H A Z.
Mindenki nem lehet lángész, csak minden

száz vagy két száz évben születik egy ilyen; de
megnyugtató azon gondolat, hogy, ha isten vala-
mely szegény sorsú gyermek torkába vagy kezébe
tette le a dal vagy a zene bubájának csiráját, ez
nem satnyul el a pincze-lakás nyirkos levegőjében
vagy nem durvul el a kora napszám által; hanem,
ha nyilatkozik benne a hivatás vagy ihlet, a
figyelmeztetett szülék a tehetséges fiu vagy lányka
előtt megnyitják ama intézet ajtaját, mely inté-
zetet a lelkesedés emelte s melyből a szegény em-
ber gyermeke is művész gyanánt léphet ki ismét,
hogy dicsőséget szerezzen azon országnak , mely
nevelő hazája, mely mostoha viszonyainak ellenére
is mindig gyámola kivan maradni a tudománynak,
irodalomnak és művészetnek.

Igy fogva föl zenedénk jelentőségét, teljes
szivből örülünk jubileumának, melynek fénypont-
ját azra oratórium fogja képezni, melyet „a világ
hirhedett zenésze", Liszt Ferencz, ez alkalommal
bocsát először nyilvánosság elé.

Liszt nekünk most is kedves , riadó örömmel
fogadott vendégünk lesz, mert Lisz'ben nem csak
az kedves előttünk, hogy magyar születésű : szi-
vének nemessége s egyéni szeretetreméltósága az,
melylyel mindenkit rabjává tesz.

A zenedéi ünnepély jelentőségót nem kis
mértékben Ígérkezik emelni azon nyitány is, me-
lyet Volkmann Róbert, a megmagyarosodott hires
német symphonista, szerzett ez alkalomra. A kinek

emlékében vannak még e mesternek azon müvei,
melyeketatélen jutott hallanunk:az feszült vára-
kozással néz eléje az ünnepi műsorozat első szá-
mának. Reményi, megtérve csehországi hangver-
seryeiből, hasonlói !g részt fog venni az előadá-
sokban.

Átalán véve a?, ország s testvér fővárosának
élete uj lendületnek indult, csendes hétközna-
piságból fölserkent s az országgyűlés^ noha
nagy esemény, csak derűjét veti előre. Szállodák
s magánházak kivül-belől csino^buloak. A kinek
csak nélkülözhető szobái vannak,_ a követek szá-
mára helyezi jó karba vagy állítja pláne fényes
lábra, cselekedvén mindenki tehetsége, hazafisága
vagy -- élelmessége szerint. Hogy az ország kép-
viselői hol fognak gyülésezni, még nem bizonyos.
Hatvanegyben, midőn szűkében valánk a termek-
nek, e kérdés hamar el lett döntve ; de most, hogy
a redoűte s az akadémia fényes termeivel szapo-
rodott meg Pest — egyik sem jó. Jobb is, hogy
saját födél alatt fog vitázni és szavazni a képvise-
lőség, mert igazán különös dolog is az hogy az
ország két házának — nincsen egy háza sem. A
budai várpalota építkezési alapjából, már utalvá-
nyozva is van a szükséges összeg s rövid idomulva
valamelyik szép téren fog emelkedni az ország-
háza, mely, ha egyelőre ideiglenes i s , de a benne
történendők, ugy reméljük, édes örökéi fognak
maradni a nemzetnek. Forgó János.

:i !
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Irodalom és művészet.
** (Országos naptár) czimmel a jövő 1866-ik
Heckenast Gusztáv egy nagy naptárt fog

kiadni, Ökröss Bálint szerkesztése mellett, Hun-
falvy, Henszlmann, Jókai és többek közreműkö-
désével. E naptár czélja, mint az előfizetési fölhí-
váson olvassuk, hogy segédkönyv legyen, minde-
nek fölött tanulságos és útbaigazító. Legyen tehát
közhasznú ismeretek közlönye s a közélet és köz-
forgalom adat-tára; legyen kimerítő s rendszeres
gyűjteménye a tudnivalóknak, melyek a nagy
közönség minden osztályát érdeklik; legyen év-
könyv, hű képe az időnek, maradandó becsü kró-
nikája a közérdekű eseményeknek, melyekkel a
tudomány, a gazdászat, ipar és kereskedelem
évről évre gyarapodnak. Ily szempontból az
„Országos naptár" főleg gyakorlati irányánál
fogva oly vállalat leend, minő még eddig a nagy
számmal megjelent magyar naptárak között egy
sem volt. Ez állítást igazolja a tartalom, mert a
naptári részen kívül a tiszti névtár a legkimeri-
tőbben, az egyházak és iskolák valamennyi vallás-
felekezetnél , s a közintézetek körülményesen
lesznek benne ismertetve. Továbbá a közlekedésre
nézve is biztos útmutató lesz, mely még a magán-
vállalatokat is elősorolja. Ezenkívül egy szakaszá-
ban terjedelmes leírását adja hazánk múlt évi
állapotának történeti, statistikai s irodalmi szem-
pontból. A bel- és külföld eseményeire is gond
lesz forditva; míg a gazdászat, ipar, kereskedelem
kiváló figyelemmel kisértetnek. Mulattató szép-
irodalmi rész s a jelenkor legkitűnőbb szereplői-
nek életrajzán és leírásán kivül minden hasznos
és közérdekű mozzanat szemmel lesz tartva; szó-
val, e vállalat évről évre hasznos és nélkülözhe-
tetlen évkönyv lesz, s mint ilyen, bizonyosan
nagy elterjedésnek fog örvendeni. A 25 nagy tö-
mött nyolczadrét ivre terjedő évkönyv előfizetési
ára 1 ft. 50 kr., bolti ára 2 ft. lesz.

** (Jósika „Emlékiratai" negyedik köUte) is
megjelent Heckenastnál, s e kötettel a nagybecsü
munka véget ér. Az egész a feledhetlen iró életé-
nek legfontosabb időszakát, fiatalságát, férfi ko-
rát s az irói pályán első föllépését ismerteti meg
velünk.

** (Vörösmarty életrajzát Gyulai Pál) már
bevégezte, s a nagy gonddal készített s temérdek
adatot magában foglaló munka, mely 12 ivre fog
terjedni, nemsokára sajtó alá kerül.

** (Magyar költemény angolra fordítva.) Misa
SelinaGaye angol írónő, Vörösmarty „Szép Ilon-
ká"-ját angolra fordította, még pedig versekben.
A mű egy angol lapban fog megjelenni.

** (Az „Erzsébet" operát), melynek sok zenei
szépséggel biró második fölvonása Erkel szerze-
ménye, e hó 18-dikán a nemzeti színházban elő-
adni szándékoznak. Ez operához Doppler F. leg-
közelebb nyitányt is szerzett.

** (Két magyar szobrász) munkája indítta-
tott e napokban útnak Rómából hazánk felé. Az
egyiket, mely az ártatlanságot jelképezi, Engel
József hazánkfia a műszerető gr. Pejacsevics Já-
nos megrendelésére készité carrarai márványból;
a másik Kuiler Ferencztől Liszt mellszobra, mely
az élő alak után készült és gypszöntetekben Pes-
ten is megszerezhető lesz, hová a zeneünnepélyre
szintén meg fog érkezni.

** (Uj zenemű.) Rózsavölgyi és társánál meg-
jelent: „Becskereki emlék." Csárdás, zongorára
szerzé Sárközy Ferencz. Ára 40 kr.

£gyház és iskola.
** (Jogi tanfolyam a pécsi lyceumban.) ő

Felsége egyik közelebbi legf. határozatával meg-
engedni méltóztatott, miszerint a pécsi püspöki
lyceumban a jogi tanfolyam újra megnyittathassék
s hogy az nyilvános jellemmel birhasson és állam-
érvényes bizonyítványokat adhasson ki.

** (A rozsnyói egyházmegyében iskolai fel-
ügyelővé) Hofmann Vendel rozsnyói kanonok ne-
veztetett ki.

** (A losonczi hat osztályú helv. hitv. iskolá-
ban) a tanulók beiratása szept. 1., 2. és 3-dik
napjain történik, 4-dikén pedig a rendes tanitás
kezdetét veszi. -^Az iskolai tápintézetet illetőleg
azt határozták, hogy 20 tanuló, tekintettel a szü-
lék állapotára, az egész iskolai évre csak 20 frtot
fizessen; a többiek pedig' kik e tápintézetet
igénybe venni óhajtanák, jövőre félévenkint 20 ft.
előleges fizetéssel, s egy évre 40 ft. kötelezettség
teljesítésével vehetnek részt a tanintézeti élelme-
zésben.

ze

Ipar, gazdaság, kereskedés.
•f (A magyarországi szölömivelés és borke-

*elés) tanulmányozása végett, — mint a helytartó-
tanács a magyar orsz> gazdasági egyesületet ér-
tesiti, — báró Babó Ágoston tudor, a klosterneu-
burgi gyümölcs- és szőlő-mivelési képezdének
igazgatója, ez év folytán hazánk több bortermelő
vidékét is meglátogatni szándékszik. Utazási terve
szerint aug. 20-án Budát, 27-kén Péterváradot,
szept. 3-án N.-Szebent, 10-kén N.-Váradot, 17-én
Tokajt, 23-án Váczot keresi föl. Midőn a szőlőmi-
velés és borászat terén hírnévvel s érdemekkel
biró férfit bortermelőink szíves figyelmébe ajánljuk:
meg vagyunk egyszersmind győződve, hogy ily
jeles borászati tehetségnek bortermelőink e fontos
tárgy tanulmányozása körül szükséges útbaigazí-
tó felvilágosítással szíves örömest szolgálnak.

** (Állandó kertészeti kiállitás.) A pesti
vigadó-épület földszinti középcsarnokában virá-
gok, termények, gazdasági és kertészeti eszközök
állandó kiállítása nyilik meg, Girókuti felügye-
lete alatt.

•f (Terménykiállitás Debreczenben.) A deb-
reczeni kertészeti egylet a hazai gyümölcsészet
nek 8 átalában a kertészetnek megkedveltetése és
fejlesztése czéljából elhatározta, az idén is gyü-
mölcs, bor és kerti veteményekből kiállítást ren-
dezni. A kiállitás okt. 29. 30 és 31-én lesz a pol-
gári kaszinó termében. A rendező-bizottmány okt.
27-ig fogad el küldeményeket.

•f (A mértékek ellenőrzése) czéljából a hely-
tartótanács az ország valamennyi hatóságához egy
körintézvényt intézett, melyben szigorúan meg-
hagyatik, hogy minden ür, súly- és hossz-mérték
minél gyakrabban, néha véletlenül, kivált vásárok
alkalmával a hatósági közegek által megvizsgál-
tassák, a hiányos és hamis mértékek rögtön elko-
boztassanak, s az azokat használók, a szegény
pénzalap javára fordítandó érzékeny pénzbirság-
gal, ismételt kihágás esetében pedig törvényszé
kileg megszabandó fogsággal fenyittessenek.

Kozintézetek, egyletek.
** (A magyar gazdaszonyuk egylete) aug.

5-ikén tartott választmányi gyűlésében bejelen-
tetvén, hogy a vidéki bizottmányok életbelép-
tetésére elkészült ügykezelési rendszabály és a
megkivántató felhívási levél a helybeli rendőrség
által már két hó előtt lefoglaltatott, s mindeddig
a kinyomathatási engedelem minden fáradozás
mellett sem sikerülhetett: küldöttség neveztetett
ki báró Sennyey tárnok ő nmgához, ez ügyben
orvoslást kérendő. — A szatmármegyei gazdasági
és jótékony nőegyletnek a fényűzés korlátozása
tárgyában beküldött emlékirata is bemutattat-
ván, közelismeréssel találkozott.

** (A pest-losonczi vasuttársulat részvénye-
sei) a múlt vasárnap gyűltek össze a második ér-
tekezletre. Elnökül Jellinek Mórt kérték föl, ki
higgadtan fejtegette az ügy jelen állását. Indítvá-
nya oda öszpontosult, hogy legelső teendő a zavar
tisztázására s a dolgok rendezésére bizottmányt
választani. Indítványa elfogadtatván, a bizottmány
tagjaiul megválasztattak: JellinekMór, Manó Ist-
ván, Huszár Károly, Koppély Frigyes, Avaku-
movics, Deutsch Bernát, dr. Broody, Seeger Fri-
gyes és Sztupa György.

** (A pesti kereskedelmi akadémia) iskola-
évét házi ünnepélylyel zárták be a múlt hó végén.
A növendékek száma ez évben 150-en fölül volt.

** (A „Pannónia" viszontbiztosító-társulat)
legközelebbi bizottmányi ülésében felolvasott
igazgatósági jelentések szerint, a múlt félév juta-
lékbevételei 42,000 fttal többre rúgtak, mint az
1864-ik év első felében, míg a bejelentett károk
összege csekélyebb. — Ha már az is tekintetbe
vétetik, hogy az 1865-ki jutalékátvitel 28,000
fttal többet tesz mint az 1864-ki, ugy a társulat
ez évi üzleti eredménye rendkívül kedvezőnek ne-
vezhető.

Közlekedés.
•# (Az újpesti lóvonatu vaspályának) épitő-

vállalkozói, a munkálatok minél hamarabbi meg-
kezdhetése végett a városi tanácshoz folyamodtak,
minthogy a vasútnak 1866. május elsején meg
kellene már nyittatnia. Az erre vonatkozó tervet,
azonnal megvizsgálás végett, a városi mérnöki
hivatalnak átadták.

# (A budapesti lánczhid és alagút) kimuta-
tása szerint, ez évben, július utolsó napjáig, a
lánczhid jövedelme volt 251,077 ft. A hidon ju-

, lius hó folytán 675,600 gyalog személy kelt át. —
I Az alagút ez évi egész jövedelme 17,897 ft. volt.

x* (Uj távirda-állomások.) Nagy-Kallón,
Nagy-Károlyban és Szatmáron, távirda-állomá-
sokat nyitottak.

•J (Megszüntetett gőzhajóállomás.) A vise-
grádiak és nagymarosiak panaszkodnak a szab.
dunagőzhajózási társaság ellen, a miért a múlt
hóban a nagymarosi állomást megszüntette. A
vidék közönsége két kérvényt nyújtott be az állo-
más helyreállítása végett, miután a megszüntetés
kimondhatlan hátrány a környékre nézve, azon-
ban mind a két kérvényre tagadó válasz érkezett.
Most alig várják a magyar társulat megindulását,
mely valószínűleg több súlyt fektet a közönség
érdekeire.

Mi njság?
** (Az országgyűlés helyisége) tárgyában

folynak már a tanácskozások. JÉ hó 9-dikén volt
az első összejövetel e tárgyban Sennyey főtárnok-
mester elnöklete alatt, s mindenekelőtt az került
szóba, ha vájjon a meglevő helyiségek valamelyi-
két nem lehetne-e e czélraczélszerüen átalakítani
s berendezni? Azért a bizottmány, Ürményi Jó-
zsef elnöklete alatt, először is a múzeum termét
és lovarda helyiségét vette szemlére, mily ered-
ménynyel? a legközelebbi napokban megtudjuk.

** (E hét legmozgalmasabb eseményét) kétség-
kivül a zenede negyedszázados ünnepe fogja ké-
pezni. Már is naponkint érkeznek nemcsak az
ország minden részéből, hanem messze külföldről
is vendégek, a kik ifjú Pestünket ez alkalommal
bizonyosan ünnepi pompájában fogják láthatni.
Ez alkalomra nem lesz fölösleges még egyszer kö-
zölnünk az ünnepély programját, a mint az végleg;
megállapittatott. Első nap aug. 15-ikén esti 7
órakor a városi vigadó-termében nagy zeneelőa^
dás, a következő műsorozattal: 1. Hymnus, Er-
kel Dózsa György czimü legújabb dalművéből.
2. Prolog, előadja Felekiné. 3. Magyarországi
szt. Erzsébet legendája, oratórium Liszt Fe-
reneztől, a szerző saját vezénylete mellett. —
Második nap, aug. 17-ikén reggel 10 órakor a
városi vigadótermében, nagy ünnepi hangver-
seny 3 szakaszban a következő műsorral: 1. Ün-
nepi nyitány, alkalomra szerzé Volkmann Róbert..
2. Sappho, drámai jelenet, szerzé Volkmann Ró-
bert, előadja Carina Anna. 3. Magyar hegedű-
verseny darab, ez alkalomra szerzé és előadja
Reményi Ede. 4. Alleluja, Handel „Messiás" ora-
tóriumából. Előadja a zene és énekkar. — 5. Sym-
phonia Dante Divina comoediájához. Szerzé Liszt
Ferencz. Előadatik szerző személyes vezénylete
mellett. 6. Ünnepi zene Mosonyitól. 7. Magyar
népdalok, előadja Lonovics Hollossi Kornélia
vagy Balázs Bognár Vilma asszony. 8. Rákóczy
induló átirat nagy zenekarra, Liszttől, szerző sze-
mélyes vezénylete mellett. — A nemzeti színház
tetemesen megerősített zenekara, valamint a férő
és női karok 500 működő művész és műkedvelő
tag által lesznek képviselve, Erkel vezetése mel-
lett. — A harmadik napon augusztus 20-kán nagy
dalár-ünnepély lesz a városligetben.

** (Szemere Bertalant), a ki jelenleg Budán
a Schwarzer-féle gyógyintézetben ápolás alatt
van, elmezavara miatt gyámság alá helyezték.

** (Nevezetes idézés.) A hivatalos lap hirde-
tései közt egy idézés tűnt föl a napokban, mely
szerint Klapka György volt magyar tábornok,
726 ftnyi követelés miatt, okt. 4-re a pozsonyi
törvényszék elé idéztetik; de bajosan fog meg-
jelenni.

** (A Schrecker által kiadandó akadémiai
album) számára, Xantus közbenjárása folytán,
közelebbről hg. Demidoff Anatol, s gr. Montalem-
bert Parisból, és Cantu Caesar Turinból szintén
beküldték arczképeiket.

** (Adomány az irói segélyegyletnek.) A sze-
gedi gymnazium egyik szorgalmas tanuló ifja,
Osztrovszky Dezső, azon aranyat, melyet mint a
hittanban legkitűnőbb, jutalmul űyert, az irói se-
gélyegyletnek ajánlta föl.

** (Veszélyben forgó sziget.) A Margitsziget-
nek egy tetemes részét veszély fenyegeti. Ugyanis
a pesti oldalon a viz egy jó darabon már annyira
alámosta, hogy beszakadását minden pillanatban
várhatni. A „P- Ll." felhívja e körülményre az
illető városhatóság figyelmét, hogy segítsen, ha
ugyan még lehet segíteni.

** (Műkedvelői előadás.) Nagyváradon a 8-ik
osztályú gymnaziumi tanuló ifjúság e hó 4-dikén
műkedvelői előadást tartott, a ref. gymnazium ala-
pitására. Szavaláson kivül egy kis szinmüvet ad-
tak elő, melyben a férfiszerepeket Vecsey, Mészá-
ros és Balázsovich urak, a nő- szerepeket pedig
Némethy Irma és Kulin Nina rendes színésznők
játszták, a közönség megelégedésére.
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Melléklet a Vasárnapi Újság 33-ik számához 1865.
** (Állandó műkedvelő-társulat.) Szilágy-

Somlyóról értesülünk, hogy ott minden két hétben
műkedvelői előadások nyújtanak a közönségnek a
mindennapinál nemesebb szórakozást. A derék
társulat legközelebb Seribe „Tündér ujjak" czimü
színmüvét hozta színre, melyben a következő ta-
gok szerepeltek: JózsaGyuláné (a ki kitűnő játé-
kával az előadás lelke volt), Domby Lászlóné,
Szolghári Józsefné asszonyságok és Benkő Gizella
kisasszony; továbbá Józsa Gyula, Domby László,
Csóka Sándor és Szolghári József urak, a kik
mindannyian dicséretesen oldották meg feladatu-
kat. Legközelebb a „Csapodár" czimü vígjáték
van kitűzve. Az ilyen előadások — irja levele-
zőnk*— sokkal inkább nemesitik az érzést, mint a
Follinus társulatának néhány tagja által közelebb
itten előadott „Dunanan", „Chouffleuri", „Dajka"
s több efféle operettek töredékei.

** (Vidéki színészet.) Zomborról irják ne-
künk, hogy ott nem rég Aradi Gerő szintársulata,
szabatos, összevágó előadásaival sok kellemes órát
szerzett, de az előadások, a zombori dalárda egyes
tagjai által előidézett kárhozatos egyenetlenség
miatt, többnyire csak kis számú közönség előtt
folytak. Az előadásokat egy kedves vendég,
Lendvai-Fáncsi Ilka asszony szereplése tette még
érdekesebbekké. Lendvainé, a ki kétségtelenül
ifjú szinésznőink legkedvesbjeinek egyike, hat-
szor lépett föl, s mindannyiszor művészi játékához
érdemes fogadtatásra talált. Jutalomjátékán ko-
szorúkkal halmozák el, melyek egyikének szalag-
jára arany betűkkel ez volt irva: „A magyar
müvészkoszoru egyik legszebb virágának," s ugy
érkezésekor, mint elmenetele előtt, zenével tisz-
telték meg. — Aradi szintársulata e hó 4-ikén
vett bucsut Zombortól, a dalárda egy pár tagja
által okozott egyenetlenség szomorú emlékével, s
Zentára ment, hol hihetőleg kedvezőbb fogadta-
tásra fog találni.

** (A debreczeni szép uj színház) belmun-
kálataival is folytonosan haladnak előre, hogy
október elején okvetlen megnyithassák. A szinház
gázzal lesz világítva s már vezetik belé a gázcsö-
veket. A város községtanácsa és Reszler István
színigazgató közt létre jött szerződés főbb pont-
jai a következőkben vannak megállapítva: az
igazgató iránya a nyelv felvirágoztatása s az
erkölcsi müvelés legyen; köteles drámát, nép-
színművet, vígjátékot adatni; minden szinidény-
ben a színházi tőke s a színészi nyugdij gyarapítá-
sára négy előadást rendezend. A szinidény sep-
tember 15-től május 15 ig tart, mely idő alatt a
város a színigazgatót havonkint 150 fttal segé-
lyezi, de csak a két utolsó évben. A szerződés
különben három évre van kötve.

** (Jótékony czélu döadás.) Lőcsén a kisded-
óvó-intézet javára e hó 10-dikén hangversenyt
rendeztek. E hangversenyben a fő közreműködő
Litsner Aurelia k. a. volt, ki mint énekesnő Pa-
risban nyerte képeztetését s e hó közepén Pestre
jő, hogy a jövő hónapban a nemzeti szinházban
vendégszerepeljen.

** (A lövészünnepet Kassán) e hó három első
napján tartották meg, mely alkalommal a főpálya-
dijat Scholcz Ignácz nyerte el, s igy az idén ő
lett a lövészkirály.

** (Különös öngyilkosság.) Csernovitzon múlt
hó 27-kén oly öngyilkosság történt, melynek alig
van párja. R. k. a., ki már hosszabb idő óta bus-
komor volt, elhatározta, hogy életének véget vet.
E czélból megragadá szép barna haját, mely két
lábnyinál hosszabb tekercsbe volt fonva, azt két-
szer nyaka körül fűzte s a tekercs végét oly erő-
vel meghúzta, hogy megfulladt. — Másnap reg-
gel halva találták ágyában.

** (Lövey Klára, a derék honleány), Márama-
rosból 2 ft. helyett 50 fttal fizetett elő Kempelen
„beszélyeire", melynek jövedelméből az elhunyt
iró sírján emlékkövet akarnak állítani

** (Babonás csuda-látók.) A csudák ugy lát-
szik, nem akarnak kimenni a divatból. Kassáról
irják a ,,P. Lloyd"-nak, hogy a Petrovjan falu
melletti erdőben néhány nap óta ezerén és ezerén
gyülekeznek össze, mert ott egy leány állítása
szerint a sz. szűz fog megjelenni fényes nappal
egy óriás tölgyfán tüzfényben, angyalokáltal kör-
nyezve. Múlt vasárnap jul. 30-án mintegy 4000 em-
berjött össze az alsóbb néposztályból, s körülbelül
50 fiatal leány azt állította, hogy látták a szüzet,
majd mosolyogva, majd integetve, a kis Jézussal
karján. A jelenlevőket áldozatokra hivták föl s f.
hó 15-ig egy kápolnának kellett volna ott épülni.
Hir szerint azonban a hatóság már közbelépett a
csudalátók kiábrándítására, kik ebben a munka-
időben ráérnek az időt vesztegetni.

** (Apagyilkos.) Nádudvar mellett, Folyáson,
nem rég borzasztó gyilkosság történt* Ugyanis
egy ottani dohányos K. Nagy Imre, édes atyjá-
val összepörölvén, a gyenge öreget megrohanta s
többek jelenlétében ugy a földhöz vágta, hogy az
ott halva maradt; ezután a holtat fölemelvén,
egy dohány szállító taligára tette s azon bevitte
Nádudvarra. Az apagyilkos fiu ellen foly a bünfe-
nyitő vizsgálat.

— (Köszönet és kérelem.) Folyó évi május
21-én, a nyíregyházi ref. templom épitési alap ja-
vára tartott sorsolás az idő mostohassága daczára
is meglehetősen jövedelmezvén, ezennel köteles-
ségemnek tartom az egyház nevében, azon hon-
leányoknak, kik az ország különböző részeiből,
becses ajándékokkal ezen czélt elősegíteni szives-
kedtek, köszönetet nyilvánítani. Minthogy pedig
némely helyről eddig a sersj egyek árát meg nem
kaptam ezennel felkérem a t. urakat szíveskedje-
nek azt alólirthoz mi hamarább beküldeni, mivel
e nélkül számadásomat be nem zárhatom, s a kö-
zönségnek elé nem terjeszthetem. — Nyíregyhá-
zán, július 30-án 1865. Veszély József egyházi
főgondnok.

** (Megbotlott vasutvonat.) Nyíregyháza és
Királytelek közt e hó 3-dikán a Kassára menő
vonat a vasúti töltésen ácsorgó két ökörbe ütkö-
zött, de e kis megbotlás után minden más szeren-
csétlenség nélkül tovább robogott.

Nemzeti sziuház.
Péntek, aug. 4. „A tücsök". Falusi életkép 5

felv. Sand George beszélye után irta Birchpfeif-
fer Sarolta, ford. Bulyovszkyné.

Szombat, aug. 5. „Fra-Diavolo" vagy „A
terracinai fogadó". Opera 3 felv. Irta Seribe,
ford. Szerdahelyi. Zenéjét szerz. Auber.

Vasárnap, aug. 6. „A vén bakancsos és fia a
huszár." Eredeti népszínmű 3 szakaszban. Irta
Szigeti József.

Hétfő, aug. 7. „Egyik sir, másik nevet."
Színmű 3 felv. Francziából ford. Radnótfáy S.

Kedd, aug. 8. „Teli Vilmos". Opera 3 felv.
Zenéjét szerz. Rossini.

Szerda, aug. 9. Uj betanulással „Kalmár és
tengerész". Eredeti dráma 5 felv. Irta Czakó Zsig-
mond.

Csütörtök, aug. 10. „Laila-Roukh"- Regényes
opera 2 felv. Zenéjét szerz. Dávid Feliczián.

Szerkesztői mondanivaló.
7808. Több vidéki tudósítónknak. Kérnünk kell

önöket és minden vidéki jó barátainkat, hogy ne vegyék
rósz néven, ha az országgyűlés kihirdetése előtt a követ-

jelölésre , megyei tisztválasztásokra s átalában mindenféle
korteskedésre vonatkozó tudósításaikat egyelőre félretesz-
szük. A hírlapirodalom kötelessége most, midőn az átme-
net nehéz napjait éljük s végre valahára örvendetes jövő-
nek küszöbén állunk, mint Széchenyi István szerette mon-
dani, „a pisztolyok idő előtti elsütögetésétől" tartózkodni.
Elég sokáig tudtunk várni eddig, s jó remény fejében csak
elbirjuk még azt a többi kis türelmet is.

7809. Pest. V. K. P. Ily hosszadalmas irodalmi jelen-
tésekre nem rendelkezhetünk elég térrel. A dolog lényegét
talán néhány sorban is el lehetne mondani s erre ajánl-
kozunk.

7810. M. Sziget. H. J. A képet örömmel vettük s
annak idejében szivesen közöljük.

7811. Deés. P.F. Becses közleményeit régóta becsül-
jük s kérjük továbbra is. Csak azon kérdést szabadjon
koczkáztatni: nem akadna-e Deésen valamivel finomabb
papiros? Mert az valóságos vesztegetés, ha egy egyszerű
levélért 40 krt kell fizetnünk — csupán a durva nehéz pa-
piros miatt!

7812. Pálfalva. P. Gy. Az óhajtott ügyben mi,
kik más téren mozgunk, kevés befolyást remélünk ugyan,
de a kínálkozó alkalmat torkon ragadjuk s azonnal tudó-
sítjuk önt.

7813. Család. K. J . Ismét egy becses adathalmaz,
melyért köszönetet mondunk Reméljük, hogy rendező kéz
is fog akadni, mely a feldolgozandó tömeget élvezhetővé
fogja tenni.

7814. B. Újváros. K. Marczi gujásbojtár. Kedves
atyánkfia, nem lehet abból az Írásból a tulajdonképeni
szándékot kibetüzni. Másra kellene azt bízni, a ki ékeseb-
ben tudja elmondani, hogy mit akar.

7815. Nem használható művek : Fel magyarok. Azt
gondolod. — Szeretett kedves Magyar Hazám! — Magyar
ember dala. — Este volt. — A kútra siető.

SAKKJÁTÉK.
293-ik sz. f. — Bayer Konrádtól.

(Olmüczben.)
Sötét.

a b o d e í g
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

288-dik számú feladvány megfejtése.
(Rakovszky-Vágjon Judittól, Pesten.)

Világos. Sötét.
1. Heő—c6f Kc5—c6
2. Vf5-d7:f . . . . . . . Ke6—d7:
3. Ff7—e8if Kd7-e&
4. Bgö—g8fmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Miskolczon: Czenthe József — Pozsonyban: Csery Gá-
bor. — T.-Polgáron : Liszauer József. — Budán : Glesin-
ger Mór. — Pesten : Cselkó György. — A pesti sakk-kör.

P**" Melléklet: Előfizetési fölhívás az
„Országos Naptár" 1866-dik első évfolya-
mára, azok számára, kik csupán a „Vasár-
napi Ujság"-ra vannak előfizetve.

Hónapi-és
hetinap

|13
14
15
16
17
18
19

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
Szomb.

Katholikns és

H
Protestáns

naptár
Augusztus

A10B. A . e l h .
Ozseb j .
N. B. Asszony
Rókus püsp.
Liberat apát
Ilona cs.,Agapit
Szebald, Thekla

A 9 Ipoly
Özséb
Napóleon
Jáczintka
Liberátus
Heléna
Tekla

E T I - N A P T Á
Görög - oroqz

naptár
August. (ó)
1 C 10 B. Asz.
2 [b. k.
3 Izsák
4 Aristarch
5 Eusignius
ÖUrszin. vált.
7 Dometius

Izraeliták
naptára

Ab.Rosch.
21 Kis faun.
22
23 Libussa
24
25
26
27 Sab. Lea

Holdfényváltozások. # Ujhold 21-kén 8 óra 32

R.

hossza

<S.
14
14
14
14
14
14
14

p-

22
19
17
13
11

7
4

N

<S.

4
4
4
4
4
4
5

a p
(ü

p-

53
54
55
57
58
59

1

| "»yug.

i.

7
7
7
7
7
7
7

perczkor reggel.

p-

15
13
12
10

9
7
5

í Í j
i hossza

<S.

9
9
9
9
9
9
9

P.
38
41
43
47
49
52
56

H

10
11
#
0
1
2
3

p-

38
23
«

13
8
7
9

t>l d

ő.

0
1
2
S
4
5
5

p-

30
38
42
37
26

7
45

TARTALOM.

XIX. századból. — Mesék az uir»~'»<«'. — jvorui az
óvodák terjesztésének ügyében. — Egyveleg. — Tárház :
Vasárnapi beszélgetés. — Irodalom és művészet. — Egy-
ház és iskola. _ Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közinté-
zetek, egyletek. — Közlekedés. — Mi újság? — Nemzeti
színház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti
naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza 1. «z. )
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HIRDETÉSEK.

SKRIVAN FERENGZ
kalapgyári raktára

P e s t e n , v á c z i - u t c z a ,
az „Ypsilantihoz"

czimzett vászonáruk-kereskedése tőszomszédságában,
ajánlja

l e g ú j a b b di v a t u

nemez- 8 sclyeinkalapok
jólválogatott raktárát,

urak és gyermekek számára.
Ezúttal van szerencséin a nagyérdemű közönséget
arról értesíteni, hogy eddigi kalapüzleteimet az uri- s

kigyó-utczában megszüntettem, s
főraktáram jelenleg egyedül csak a váezi-

utczában található fel.
| ) 1 ^ * Jól ismert czégem, gyártmányaim szilárdsága

felett eléggé kezeskedik. 1101 (9 -10)

1065 (11-12)

Rendkívüli előfizetés

Politikai Újdonságok
czimu

SIGL C,
gépgyta Bécsben

IX. Bezirk, Eisengasse Nr. 5,
ajánlja az általa készített mezőgazdasági gépeit,

úgymint:
Locomobile cséplőgéppel együtt:

két és öt havi folyamára.
Nagy napok előestéjén állunk s fontos események bekövetkezését várhat

jnk. Minden nap uj meg uj híreket hoz az eddigi politikai rendszer megváltozásáról,
azon uj és czélszeril tervekről, melyeket a kormányra legújabban meghívott férfiak a
birodalom és hazánk ügyeinek rendezésére, életbeléptetni szándékoznak.

Hazánk sorsa végre komoly fordulópontra jutott. Mindnyájan hiszszük és
reméljük, hogy Magyarország jogos igényei s buzgó óhajtásai most már nem csak az
idők tanúsága által igazolva lesznek, hanem fent és alant őszinte, hatalmas és okos
rédőkre is fognak találni.

Kit ne érdekelnének ezen politikai mozgalmak? 3 ki ne óhajtana minden
erre vonatkozó hirt tiszta forrásból, nem holmi utczai pletykákból s haszontalan mende-
mondákból meriteni ?

Arra valók a hírlapok, hogy minden afféle közérdekű eseményt necsak rögtön
elmondják a nagy közönségnek, hanem azok értelmét és jelentőségét még meg is j
magyarázzák olvasóiknak. |

Majdnem 12 év óta ezt teszi a „Vasárnapi Újság" testvérlapja, az átalánosan
ismeretes és legelterjedtebb pesti hirlap, a „Politikai Újdonságok", mely minden
szerdán sok ezer példányban küldetik szét a haza egyes részeibe, s útját megtalálja mind
& fényes uri házakba, mind a szegény ember kunyhójába, szóval, mind azon helyekre, a
hol tiszta érzésű magyar emberek laknak, s a hol kedves hazánk és a nagy világ esemé-
nyeivel, változásaival foglalkozni szeretnek.

Az országgyűlés összehívását illető s egyéb közérdekű rendeletek kiadását
naponkint várjuk. Közönségünk türelmetlenül várja a jó híreket. S több oldalról
kaptunk felhívást, hogy miután a „Politikai Újdonságok" múlt hónapi számai már
teljesen elfogytak: nem volna-e kedvünk, ezúttal rendkívüli uj előfizetést megindítani
lapunkra?

E felhívásnak örömest engedve, ezenDel kijelentjük, hogy a Politikai
Újdonságokra

két külön előfizetést nyitunk,
úgymint:

Két hónapra (vagyis augusztus-szeptemberre) .
Öt hónapra (vagyis augusztustól deczemberig) .

|P(P" Minden előfizető kéretik, hogy nevét, lakását s az utolsó posta helyét
pontosan kiirja s a pénzt az alulírott kiadó-hivatalhoz bérmentesen beküld je.

i&ST Minden tiz előfizető után egy tiszteletpéldány jár. "g^ |
Pest, július 20-án 1865.

Heckenast Gusztáv, I'ákh Albert.
kiadó. szerkesztő.

A Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(4—6) (Pest, egyetem-uteza 4-dik szám).

1 ftjával.
2 ft. 50 krval.

Lég-viz (luftwasser)
mint hüsitó ital különösen azok számára, kik aranyérben szenvednek - rendéi
használatra ajánltatik, megbecsülhetlen hathatóssággal bír továbbá rögzött főfájá-
sok, fejköszvény, mellszorongás, emésztési bajok, altesti bantalmak, lepkor
és dn«ulások eseteiben és az epe elkülönítés megtámadásainál. _ (

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

király-uteza 7-dik sz. a. 1229 (4-12)

egyszerű tisztitó-müvel,
8 10

kettős tisztitó-művel
10 lóerőre

4600 5100 4760 5250 ft. a. é.
Cséplőgépek cmelö-csigával:

3 4 6 lóerőre, kézi-cséplőgépek
200 ft. a. é.270 300

Garret-féle 1 S-soros,

350 400 ft. a. é.
Vetftgépek:

Hornsby-féle 13-soros, Smith-féle széles szórással

400

1

500 200 ft. a. é.
Nyitvaálló emelo-csigák:

2 3 4 6 lóerőre

250 860 360 450 550 ft. a. é.
Örlő-malmok , tisztitó-malmok, kukoricza-morzsolók , répametszö-

gépek, szögirányos boronák, szecskavágók stb.
Eredeti angol gépekből saját gyártmányainkkali összehasonlítás végett

szintén raktár tartatik.
A gépek szilárdsága- s hasznavehetőségeért jótállás biztosittatik, s különleges

kívánatra a gép itt próbakép mozgásba tehető.
Részletes árszabályokat a legnagyobb készséggel s bérmentesítve bocsátók

rendelkezés alá.
Ajánlom továbbá a már évek hosszú során a legjobb hírben álló telepit

vényemet, mindennemű álló-gőzgépek, gőzmozdonyok, hajógépek, őrlő-,
fürészelő- és olajmalmok elkészítésére; elfogadok továbbá:

Papír- és cznkorgyár, valamint serfözcsi és kőszénbányai felszereié
seket, mühelyek berendezését, szivattyuzó-mnvek, rézműves munkálatok,
könyvnyomó-gépek stb., és vasöntödéi tárgyak elkészítését.

Az imént elősorolt tárgyak szemügyre vételével mindenki könnyen meggyőződ-
hetik arról, miszerint habár mezőgazdasági gépeim raktára Bécsben a legnagyobb
s tartalomra nézve a leggazdagabb is, a készlet előmunkálataira megkivántató nagy
tőke befektetését feleslegesnek tartom, minélfogva tisztelettel felkérem mindazokat,
kik elébb idézett géptárgyak kivitelével engem megbízni óhajtanának, hogy meg-
rendeléseiket mihamarább hozzám intézzék, mely által azon helyzetbe jutok, hogy
rendkívüli kívánalmaknak is gyorsan és tökéletesen megfelelhetek; a nálam vásárolt
és hosszabb használat után megrongált gépeket a lehető legrövidebb idő alatt ismét
haszonvehetővé teszek.

Ez alkalommal nem hagyhatom érintetlenül, miszerint azon cselfogások, melye-
ket egy angol ezég itteni fiókraktára ez eddig vállalataim ellen intézett, — csak is
arra alkalmasak, hogy versenyzésem jelentősége, s azon fokot, mely őneki semmi-
esetre inyére nem lehet — világossá tegye — anélkül,hogy engemet hasonló eszközök
követésére bírhatna, a fennérintett ezég ezen eljárására jobb és olcsóbb gépek kiállí-
tásával felelek.

Végül azon biztositással lépek a nagyérdemű gazdaközönség elé, hogy gyárt-
mányaim jósága, szilárdsága, czélszerüsége és munkaképessége felett mindazon
kezességet átvállalom, mely csak egv tisztes üzletczégtől várható, s kérem, legcse-
kélyebb próbamegrendelés által az itt mondottakról szives meggyőződést szerezni.

Evenkint 38 húzásra játszhatni
minden Ausztriában létező állam- s magánsorsjegyre, 1 badeni 35 ftos sorsjegy

hozzáadásával

évnegyedenkinti csak 4 ft. befizetése mellett.
A társulat 20 résztvevőből áll, kik közöl mindegyik az első részletbefizetése

alkalmával egy részvényjegyet — melyre az összes sorsjegyek számai jegyezve van-
nak — kap, s melyek nyereményeire az őt megillető nyereményrészlet kiszolgaltatok.

25 évnegyedenkinti részletlefizetés után 4 ftjával, a társulati birtoklás meg-
szűnik. Ezen sorsjegyek árfolyam szerint eladatnak s az azokból bevett pénz 20
egyenlő részre felosztatik. ,. . ..... .

Azon oknál fogva, hogy az összes sorsjegyek árai jelenleg rendkivulileg e van-
nak szoritva, s néhány év leforgása alatt legalább is az előbbi álláspontot elérniök
kelletik: csaknem egész bizonyossággal feltehető, hogy az ezen társulatokban!
részvét (228 húzásra) a legrosza'bb esetben csak is néhány csekély for.ntba kerülhet.

SW Az ily társulatbani belépés nem tételezi fel a többi társtagokkali közle-
kedést, és a részletfizetéseken kívül egyszermindenkorra csakis 63 kr. bélyegdíj
leszen fizetendő. ÍGÉRVÉNYEK.
1 db. 1864-iki 100 ftos sorsjegyre (húzás szept. 1-én) . . 2 ft. - kr.}
1 db. 1864-iki 50 ftos sorsjegyre (húzás szept. 1-én) . . 1 ft. 50 k r . l « 9V K r -
1 db. Pálffy.sorsjegyre (húzás szept. 15-kén) 2 ft. — kr.í fcélyegdij.
1 db. Credit-sorsjegyre (húzás okt. 1-én) • 3 ft. öOkr.J

.i • g ( ^ ígérvény egyszerrei vételénél lO°/o engedtetik.

HERZBERG A. Bank- és pénzváltóüzlete
Pesten, Dorottya-utcza,
uj háznégyszög 3. sz. a.

Vidéki megrendelések gyorsan teljesittetnek. 1225 (4 0)
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A magyar földhitelintézet
sorsolás alá esö 5% %-os záloglevelei

oly értékpapírok, melyeknek összegei földbirtokra első helyen történt betáblázás által biztosítva, s hivatalos
kimutatások szerint két-háromszoros értékű jelzálog által fedezve vannak.

E jelzálogi biztosítékon kivül kezeskedik még a záloglevelek biztosságáért:

az intézet alapítványi tökéje, — a tartalék-alap, — a törlesztési alap,
kölcsönös jótállása

az intézet valamennyi adósának, kik egyetemlegesen, egy mindnyájaért és mindnyája egyért, egész ingó és ingatlan
vagyonukkal kezeskednek a záloglevelek birtokosainak az intézet kötelezettségeiért.

A záloglevelek, melyek 3I 1 /' év nlatt, félévenkinti nyilvános sorsolás utján teljes névértékök szerint visszafizet-
tetnek, 1000, 500 és 100 ftra szólnak, 5Vi °/ó-kal kamatoztatnak, s a jelenlegi árfolyam szerint évi 7 %-ot jövedelmeznek,
nem számítva bele azon téke-nyereményt, mely a teljes névszerinti értékben visszaváltás fo'ytán a vásárlási ár és a
névérték közötti különbözetnél fogva a vevő javára esik.

Minden záloglevél félévi kamatszelvényekkel van ellátva, melyek evenkint kétszer, és pedig május és november
1-ső napján, minden adólevonás nélkül, váltatnak be, s pedig nemcsak Pesten az intézet pénztáránál, hanem minden
európai börzepiaczon, valamint azon kereskedő-házak által is, melyek a záloglevelek eladásával foglalkoznak.

j A záloglevelek legfelsőbb rendelet szerint

árvapénzek, alapítványok,
8 egyebek biztosítására is fordíthatók, különösen pedig alkalmasak

biztos töke-elhelyezések és az aggkor biztosítására,
miután föltétlen biztosítékot, s most vásárolva,

7% évi jövedelmet és biztos tökenyereményt
nyújtanak.

fü^T" Az emiitett záloglevelek, a napi-árfolyam szerint, kaphatók PESTEN: Malvieux C J., Wahrmann és fia
Báron testvérek czimü kereskedő-házaknál; — BÉCSBEN: M. Schnapper, Jobann Ribarz, L. Épstein uraknál; —
vidéken: a Magyar biztositó-társaság főügynökségeinek legnagyobb részénél; bérmentesítve küldött pénzért azonban
posta utján magától az intézettől is megszerezhetők. 1083 (13 -0)

SZVETENAY MIKLÓS
magyar kir. udv. ágens,

jogtudor, s magyar hites köz- s
váltó-ügyvéd-irodája

létezik
BÉCSBEN,

KSrnthnerstrasse 29. szám, II. emelet.
1237 (1 -10)

Haszonbérbe adó
Szeles Lajosféle csődtömeghez tartozó rész-
birtok Pest, Pilis és Solt t. e. vármegyék-
Jen fekvő Apo'tag községben, mely fek-
izik a Duna balpartján, hol gőzhajóállomás
is van.

Ali ezen részbirtok mintegy 12 hold belső
telekből, melyen uri lakház és szükséges
gazdasági épületek vannak, — 418 holdnyi
szántó- és kaszálóföldből, 80 holdnyi erdő-
bem kaszálási használatból s a t.

Az egész birtok együtt, vagy a körülmé-
nyekhez képest kisebb részletekben a t.
csődválasztmány határozata folytán egy
évre, folyó évi Sz. Mihálytól jövő 1866. évi
Sz Mihályig fog haszonbérbe adatni, és
pedig folyó augusztus hónap 25-én Aposta-
gon, a község házánál délelőtti órákban tar-
tandó nyilvános árverés utján.

Mely időre és helyre haszonbérleni kívá-
nok szokott bánatpénzzel ellátva, ezennel
meghivatnak, a feltételek addig is alólirt
tömeggondnoknál személyesen, vagy bér-
mentes levél mel'ett Pesten , egyetemtéren
2-ik sz. a. megtudhatók. — Kelt Pesten,
1865, évi augusztus 8-án.

LÉtiRÁDY IMRE,
1238 (1—8) tömeggondnok.

ÜCsak rövid ideig!!
Családi viszonyok ős az üzlet megszüntetése végett rendkívüli leszállított gyári árakon

önkéntes

végképeni kiárulás

TAKÁTSI JÁNOS
„vőlegényhez"

czimzett kereskedésében, férli- és ligyermek-, vászon- és szines-ingek,
ugy lábravalók, no-, leány- és gyermek ingek, férfi- és nöharisnyák,
valamint egész nászhozományok. — Rumburgi- és hollandi vásznak,

asztalnemüek, törülközők, kávés-abroszok, ozsonnakendöcskék,
vászon- és batiszt-zsebkendök. 1226 (3—3)

váczi-utcza, Mocsonyi-ház 12-ik sz. alatt.

Sorsjegyek részletfizetésre
Egyenkint.

Irodai helyiség-változtatás.
1-ső emeleten a „Fehér hajóhoz" cz.mzett házba tétetett át.

Tettau Lazar,
orsz. enged, ügynök.1231 (4-4)

1864-iki sorsjegyek,
melyeknek húzása folyó évi szeptember l-jén történik,

200.000. 50,000. 15,000, 10,000, 5 0 0 0 s a t
forint főnvereménynyel, kaphatók alólirott pénzváltó-irodájában készpénzfizetés
mellett a"bécsi börzei napi árfolyam szerint! havonkinti 8 forint vagy evneg )e
denkinti 5l/» részletfizetés mellett, — továbbá:

ÍGÉRVÉNYEK.

1 db 1864-iki 100 ftos sorsjegyre havonkint 3 ft., évnegyedenkint 5 ft. 50 kr.
1 db. 1860-iki 5% 109 ftos sorsjegyre havonkint 3 ft. 50 kr., évnegyedenkint 6 ft.
1 db. Credit-sorsjegyre havonkint 5 ft., évnegyedenkint 8 ft.
1 db. 1854-iki 250 ftos sorsjegyre havonkint 8 ft., évnegyedenkint 14 ft.
1 db. 1860-iki 5°/o 500 ftos sorsjegyre havonkint 17 ft., évnegyedenkint 82 ft
10 db. Kudolf-sorsjegyre havonkint 5 ft., évnegyedenkint 8 ft. 30 kr.
22 db. Como-sorsjegyre, mely még minden létező serieseket magában foglalja, s min-

den húzásban egy seriesnek okvetlen nyernie kell, havonkint 15 ft., évnegye-
denkint 26 ft. 50 kr.

_ Csoportokban, 5 darabjával.
1 Windischgr'atz, 1 Como, 1 Waldstein, 1 Keglevieh, 1 Rudolf-sorsjegyre havonkint |

3 ft., évnegyedenkint 6 ft. !
1 Pálffy, 1 Genois, 1 Windi^chgratz, 1 Como, 1 Rudolf-sorsjegyre havonkint 4 ft., j

évnegyedenkint 7 ft.
1 1864-iki 50 ftos, 1 Pá'ffy, 1 Salm, 1 Como, 1 Windisebgratz-sorsjegyre havon-

kint 5 ft., évnegyedenkint 9 ft.
1 1864-iki 100 ftos, 1 Pálffy, l WindischgrUtz, 1 Como, 1 Rudolf-sorsjegyre havon-

kint 6 ft., évnegyedenkint 10 ft. 50 kr.
1 Credit, 1 Windischgr'atz, 1 Como, 1 Keglevioh, 1 Rudolf-sorsjegyre havonkint

7 ft., évnegyedenkint 13 ft.
1 Credit, 1 1864-iki 50 ftos, 1 Pálffy, 1 Windisehgratz, 1 Rudolf-sorsjegyre havon-

kínt 8 ft. 50 kr., évnegyedenkint 15 ft.
íp^~ Az első részlet befizetése már minden nyereményt biztosit. * V S

ffiORGENSTERN A. és TÁRSA
pénzváltó-irodája Pesten, nagy-hiduteza 9-ik szám alatt.
Levélbeli megrendelések gyorsan teljesittetnek, s részletes programmok
kívánatra ingyért szolgáltatnak ki. 1221 (3—0)

Mi a nők legfőbb dísze?

2ft.1 1864-iki 100 ftos sorsjegyre * «• ^'\ B é l ^ g "
1 1864-iki 50 ftos sorsjegyre • • ; . • • ' ' ' " ' 2 ft 50 kr'^ 50 kr.1 Pálffy-sorsjegyre (húzás szept. 15 en) 2 ft. 50 kr.) ou K
5 db. 1864-iki 100 ftos sorsjegyre 10 ft., 10 darabra csak 17 ft.
5 db. 1864-iki 50 ftos sorsjegyre 7 ft, 10 darabra csak 12 ft.
T l l ^ T\T n r • Mindennemű sorsjegyre akkép elólegeztetik, hogy azt az Metó i
P r C A i # i ! teljes napi árfolyaVszerint kapja, s a visszafizetés havonkmt. |
*- M^*L**~Á» őszietekben történhetik. f

HORGENSTERN A. és TÁRSA.
Pénzváltó-irodája Pesten, nagy-hiduteza 9 ik sz. a.

,ii._i- .. . . . . . . . _ , . • 1 1 . .„„v 1224Í3—(

LILIACÉE PÁRISIÉBE
, ... ,, . . . . u , v »„ «.7Pr rövid idő alatt a bőrt nemcsak szeplötől, maj-

széprto-szer használata által Ezen ^zer^ov f r i w e g é g e t, elevenséget és elénk
foltoktol stb. megt.szt.tja, hanem az arczn l l m ' a g a s a b b köreiben köz-
r B g a l m a m . S o t ,. kölcsönöz - A«go ^ ^ *9 fLefége, tisztasága, mely

i s s s S i r j " ^ ^ S S 8 1 1 a Llliacée pari8iennc

Pénzváltó-irodája Pesten, nagy
• Levélbeli megrendelések gyorsan teljesittetnek. 1224 (3-0)

Egy tégely, mely 8-10 hétig "."eltart, elegendő a legszebb és legtisztább arezbőr

Egytégely ára használati utasítással 3 ft. Pakolásért 20 kr. '
Főrakhely PESTEN: Pórfi Ferencinél,

váczi utcza arany gyürühez", hová kéretnek a kereskedő urak intézni megrendeléseiket.
RakhelyTÍ Pesten: Lueff M., Vértessi 8. illatszer-kereskedések, - JJ fBj- lg/ 4 -

és tár.a - MoZr J. váczi-uteza 20-ik szám alatt.

I



416

A marhavész s marhabetegségek ellen mint óvszer ajánltatik a

KOEt\i:i Itl lt<<l MARHAPOR
lovak, szarvasmarhák és juhok számára,

az ausztriai császárság, Porosz- és Szász királyságok által engedményezve, kitüntetve a londoni 1862-iki,
párisi, müncheni és bécsi érmekkel, ő felsége az angol királynő, valamint ő felsége a porosz király főudvarmesteri
hivatala részéről a készitő irányában történt leghizelgőbb elismerési iratok szerint — a legkitűnőbb eredménynyel

használtatik, s hathatósnak bizonyulván be különösen:
m « m T « l r f i » » l « m ' r 'gy6s és torokfájilalmák eseteiben s
l ^ i O V c l t t l l f l l • bélgorcs ellen, s különösen hogy a lovak

jó testben, teljes erőben s vidámságban ienntartassanak.
Y l l l w k l t I I *\\ * a m^jm (ítely eltávolítására, a rothadás s

J U H O I k l I c l l • aZ aítest minden fájdalmainál, hol tét-
lenség szolgál alapul.

i ; henek felfúvódásánál,
kevés vagy rósz tej-adásánál, melynek minősége a marhapor
használata által szembetünöleg megjavul,— tüdöfájdalmaknál,
a borjuzás alatt annak használata megmérhetlen előnynyel jár.
gyenge borjuknak beadván, azok szemlátomást gyarapodnak,

Haszonbéri hirdetmény.
Békésmegyében kebelezett Körös-Ladánjr

községéhez fél órai távolságra fekvő Vermesi
puszta, —mely 1250 holdra terjed — 2 nagy
birkaistálló és 1 lakházzal együtt több évre
haszonbérbe bdatik 1865. év szept. 29-től
kezdve. — A feltételek Körös-Ladányban
székelő Farkas Gábor Ügyvédnél megtud-
hatók. — Körös-Ladány, július 11-én 1865.
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Titkos

BETEGSÉGEK,
újonnan keletkezettek

8 nap alatt
minőségre nézve

48 óra alatt
meggy ógyittat nak

dr. Fax J.
28 év óta fenálló rendelési intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságá-

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

Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leg-
gyorsabban eszközöltetnek.

Lakása: Király-utoza, 24. sz. a. 1-ső
emelet 1193 (4—12)

Továbbá:

Virággyanta (Blütheiiharz)
a házi-állatok terméketlensége ellen.

Valódi minőségben kapható:
• Török J. gyógyszertárában, kiraly-utcza 7-ik szám alatt, — Thalmayer és társa,— Halbauer
• testvérek, — (il*t* I. F. — H ÍJ D Á N : az udvari gyógyszertárban. H49 (3—3)

Kitünö zongora.
Egy egész jó állapotban levő 6 és '/» ok-

távás zongora jutányos áron kéz alatt el-
adandó. Aranykéz-utcza, 5. sz. II . emelet,
11. szám. 1239 ( 1 - 3 )

II i a d u e fi

takarópapiros
(Ufakulatur)

kapható Pesten, egyetem-uteza 4-ik sz.

Végképeni eladása
egy nagy halmaz valódi rurr.burgi és hollandi vásznak, rumburgi asztalnemilek,törülköző
kendők, szines kanavásznak és 2500 tuczat a legszebb vászon- és batiz-zsebkendóknek a
vászonáruk valódisága s teljes rőfmérték biztosítása mellett "*~" e tárgyak sürgetett
eladása tekintetéből

a bees-árnak felényi
Levélbeli megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy postai utánvét mellett a lehető leg-
gyorsabban s a leglelkiismeretesben eszközöltetnek, — s kívánatra mustták is küldetnek

A leveleket kérjük e czim alatt küldeni:

„S. Metí i , Rotheuthurmstrasse Nr. 29 in Wien."
1 vég mángolatlan vászon, becsár 12 ft., most csak 6 ff. 50 kr.

1 vég 30 rófós jóféle fehér fonalvászon, beesár 18 ft., most csak 9 ft. 50 kr.
1 vég 30 rőfós kitűnő sziléziai vászon, becsár 20 ft, most csak 10 ft. 60 kr.

1 vég 30 röfös mángolatlan kreaszvászon, becsár 22 ft., most csak 11 ft.
1 vég 30 rőfös rumburgi vászon, becsár 24-40 ft., most csak 12—20 ft.

1 vég 38 röfös hollandi ezérnavászon, becsár 28 ft., most csak 14 ft.
1 vég 40 rőfós rumburgi ezérnavászon, becsár 32—40 ft., most csak 16 - 20 ft.
1 vég különösen jó rumburgi vászon 6 inghez, becsár 28 ft., most csak 14 ft.

1 vég kitűnő rumburgi vászon 8 inghez, becsár 30 ft., most csak 15 ft.
1 vég 50 rófós hollandi vagy irlandi vászon, becsár 40—60 ft., most csak 20—30 ft.

1 vég 50 rőfös kitűnő jó kézifonatvászon, becsár 50 ft., most csak 25 ft.
1 rég 54 rófós legkitűnőbb rumburgi vászon ára most csak 23, 2tí, 28, 30, 35, 40, 45

50—60 ftig a legfinomabbak.
1 vég SOrófös legjobb rumburgi ágybéli kanavászon, becsár 15—SOft., most csak 7—10 ftig.
Á legfinomabb s legjobb 3—4 nyüstös oroszvászon nyári öltönyökre urak számára, rófe:

80, 35, 40, 45 krjával.
1 tuczat kisebbszerü fehér vászon zsebkendő, becsár 2 ft. 40 kr., most csak 1 ft. 20 kr.

l tuczat jóféle fehér vászon zsebkendő, becsár 5 ft, most csak 2 ft. 50 kr.
1 tuczat jóféle rumburgi vászon zsebkendő, becsár 8 ft., most csak 4 ft.

X tuczat legfinomabb fehér és szines rumburgi vászon zsebkendő, becsár 12 ft., most csak 6ft.
1 Tuczat franczia batiz-zsebkendó ára most csak 4, 5, 6, 7 - 8 ftig a legfinomabbak^

1 darab pamut-abrosz, becsár 1 ft., most csak 50 kr.
1 asztalteriték 6 személyre, azaz: 1 abrosz és 6 db. hozzáillő asztalkendő ára most csak

6. 6, 7—8 ftig a legfinomabbak.
1 asztalteriték 12 személyre, azaz: \ abrosz és 12 db. asztalkendő ára most csak 10, 12,
^ " — 16 forintig a legfinomabbak.

1 tuczat jóféle cseléd-jvagy^konyhakendó ára most csak 2 ft. 50 kr.
1 tuczat damasz törülközó-kendó vagy damasz asztalkendő ára most csak 5, 6 7 - 8 ftig

a legfinomabbak.
3000 db. a legszebb rumburgi vászon-ingek férfiak és nők számára — hogy azok minél

gyorsabban eladathassanak, 3, 4—5 ftjával a legfinomabbak — áruba bocsáttatnak.
Férfiingek megrendelésénél a nyakbóség pontos mértéke kéretik. 1179 (6—6)

Pesti biztositó-intézd
Alaptöke: három millió o. é. forint.

A fentnevezett biztositó-intézet alólirt főűgynöksége biztosításokat
eszközöl:

aj tűzkárok ellen lakházakra, gyárakra, bútorokra és mezei
termesztniényekböl álló készletekre, valamint

házbérbeni veszteség ellen is;
b) szárazon és vizén szállított javakat érhető elemi károk ellen;
c) jégkárok ellen, mindennemű földtermesztményekre nézve.
Az életbiztosítási üzlet később fog megkezdetni.
A biztosítási feltételek lehetőleg a közönség előnyére vannak össze-

állítva.
Bővebb értesítéssel szolgál, és biztosítási foladmányokat, valamint az

alólirtt fő-, ugy a kerületében létező minden alügynökség elfogad

-d „Pesti biztosító-intézet" pécsi főűgynöksége
1218(3-3) Ilartuiann Antal.

Stájer növénynedv
mell- és tüdö-betegek számára,

egy üveg ára 88 kr. o. é.

Engelhofer izom- és ideg-essentiája,
egy üveg ára 1 ft.

Dr. Krombholz gyomor-liqueurje,
egy üveg ára 52 kr.

Dr. Brunn szájvize (Stomaticon),
egy üveg ára 88 kr.

Folytonosan valódi és legjobb minőségben kaphatók:
Török József gyógysz., király- utcza 7-dik sz. a., Ebenfűhrer A.T

D I 7 f i i T P l V • Gindele G., Gindrich J., HausnerF. L., Höffler unokái, Kindl
r £ ( ~ * JCíll • és Frühwirth, König N., Oszeczky és Schieszler, Reitszam

F., Szenes Ed., Tobtsch V , Tunner J., Vághy K., Weiss FI.
, uraknál.

D FT í | Á ÍV • Branner G. F., Steden J., Prohászka, Schwarzmayer gyógy
m* %J ** -fa. l* • szerész viziváros és Wlasek gysz. Krisitina-város.

1230 (2—6)

Kiadó-tulajdonos Hrckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1865 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Tizenkettedik évfolyam.

Pest, augusztus 20-án 1865.

Előfizetési föltételek 1865-dik évre: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft — Fél évre ő ft.
Csupán Vasárnapi Újság : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnap! Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november 1-től kezdve: Kgy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Haasenstein és Vogler. — M.-Frankfurtban:
Ottó Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos, — és Pesten: a kertész-gazdászati ügynökség is. József-tér, 14 sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás utón 30 njkr.

Dr. T ó t h N. J á n o s .

Boldogok, kik az ifjúság zajos küzdel-
mei után, a férfikor erejével élvezhetik az
élet gyümölcseit, s az aggkor bölcseségével
tekintvén vissza a lefolyt évekre, elmond-
hatják : „íme valósult az eszmény, mely
előttünk lebegett, mi nem éltünk hiába!"...

Boldogok, kiknek a halál az a jóltevö
kéz, mely az átküzdött harcz után oda tűzi
keblökre az érdemjelt, míg a hálás utódok
ajkain megzendül az elismerés győzelmi ;
dala!

De boldogtalanok azon ifjú hősök, kiket
akkor sújt le egy gyászos pilla-
nat, midőn az első, legnehezebb
küzdelmeken már áttörve, csak
néhány lépés választja el még
a teljes győzelemtől! A sors
vértanúi ők, kik szellemüknél
fogva fényes jövőre vannak hi-
vatva, mely felé lényök összes
lelkesedésével törekszenek, mig
egy végzetszerü perezben betel-
jesedik rajtuk a Sysiphus re-
géje s fény és dicsőség helyett
csak száraz göröngyök hullnak
alá hamvaikra.

Ez dr. Tóth N. János törté- ^ .
nete is, kinek arczképét e lapon
veszik olvasóink. Egyik neveze-
tesebb pesti orvos volt, kit rö-
vid pályája alatt szerencse és
siker kisért s ki ugy élt, hogy
szélesb körökben maradandóvá
tette nevét.

A főúri körökben, gyógyitá-
sainak sikerteljessége és szere-
tetreméltó modora miatt igen
keresett egyéniség volt, a szegé-
nyek tódultak hozzá, tudván,
hogy e nemes emberbarát ajtaja
előttük mindig nyitva van; a
tudományos szakirodalomba egy ,
minden igénynek megfelelő és
még több reményre jogositó
munkával igtatta be nevét s
midőn elhunyt, ama szellemnek megfelelő-
leg, mely egész életében lelkesité, több pesti
közintézetben nevezetes adományokkal tette
felejthetlenné emlékezetét.

Tóth János 1833-iki apr. 7-kén fehér-
megyei Tabajdon született, szerény házi-
körben. Atyját korán elvesztvén, anyja, ki

(1833—1865)

nagyon beteges volt, a gyermek neveltetését
rokonaira bizta. Az elemi iskolákat honn
végzé, a gymnasiumot Magyar-Óvárott kez-
dette meg. Ekkor egy szerkovácsnál lakott
s az orvosi pálya iránti hajlama itt lobbant
fel először lelkében, midőn gazdája orvosi
tartalmú könyveit mohó vágygyal olvas-
gatá.

Majd beköszöntött ama korszak, melyben
lobogó zászlók alá gyűlt minden ifjú, ki lel-
kesedni tudott. Tóth sem késett. Mint tüzér
állott a 15 éves ifjú a dörgö ágyuk füstje

Dr. TÓTH N. JÁNOS.

között, s a halál annyi tragoediájáriak látása
közben itt fejlett ki benne ama humánus
szellem első csirája, mely későbbi gyógyítá-
sai alkalmával betegeire oly jól hatott. Mig
dicsőségért rajongott, megtanulta ismerni a
fájdalmak oly sok változatát s ez szerezte
meg neki a szeretettel párosult ama stoicus

nyugalmat, melyet az orvostudomány gya-
korlati bölcsészetének nevezhetünk.

A forradalom után Tóth Pestre jött s az
érettségi vizsgálat ugyanekkor hozatván be,
az elsők egyike volt, kik azt letették.

Majd a pesti egyetemen az orvosi tanfo-
lyamot végzé; 1857-ben orvos, 1858-ban
sebésztudor és szülészmester lett. Említendő,
hogy már mint ötödéves orvosnövendék az
egyetemben segédtanárkodott

A tudori fokok elnyerése után a Rókus-
kórházban mint másodorvos működött. Köz-

ben a volt pesti országos tör-
vényszéknél mint fölesküdött
orvos alkalmaztatott, de legne-
vezetesb s forduló pont életé-
ben^ midőn Balassa vette maga
mellé mint segédet a fiatal or-
vost s e helyzetben s mint ösz-
töndíjas mütönövendék szerezte
meg ama magasb kiképeztetést,
mely Pest egyik első orvosává
tette.

Balassa különös bizalmával
tüntette ki Tóthot, s ez később
a legnagyobb elragadtatással
szólt ama napokról, melyeket a
hírneves tanár mellett töltött.
Mint mütönövendék is annyira
kitüntette magát, hogy nevét e
körökben ma is például emle-
getik, s a mint a műtői okleve-
let megnyerte, már is azonnal
a közönség bizalma nagy mér-
tékben fordult feléje.

1861-ben a magángyakorlat-
tal foglalatoskodott; 1862-ben
„Az elsődleges bujafekélyek kór-
és gyógytana" czimü munkáját
adta ki, mely e nemben az első
magyar mii. Ezen és a következő
években több érdekes értekezés-
sel lépett fel az orvosi szakla-
pok és folyóiratokban. (így a

gége vizsgálati és világítási esz-
közökről.) 1863-ban a gégetükrészet egye-
temi magántanára lett. E tudománynak ő
volt nálunk egyik első kezdeményezője.

Közben már 1861-ben a Rókuskórházban
tiszteletbeli főorvosnak neveztetett ki, 1864-
ben pedig ugyanitt valóságos főorvos lett s
egy külön osztály vezetésével bízatott meg.

34-ik szám.


