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HÁZTARTÁSI ÉS KONYHASZEREK, FŐRAKTÁR PESTEN.
F o r s t i n g e r Albert M.-nél, Dorottya-utcza Wurmház.

Ugyanott Alpacca-ezüst raktár. 1274(5-6)

DOBLER JÓZSEF A.
j , ; , váczí-utcza 5. sz. a,, a „naphoz"
czimzett rövidáruk- és szalag-kereskedésében minden a divat
körébe vágó megrendelések postai utánvétel mellett elfogadtatnak.

Ugyanott kaphatók nemzeti zászlók nagyobb készletben,
s megrendelésre és utánvétel mellett különféle nagyságban ké-
szíttetnek következő árakban:

1 röí hoszaságú a rúddal együtt 2 ft. 80 kr.
2 „ „ „ „ 3 ft. 80 kr.
3 „ „ „ „ 5 ft. 25 kr.
4 „ „ „ „ 6 ft. 75 kr.
5 „ „ „ „ 8 ft. 50 kr.
6 „ „ „ „ 10 ft. 50 kr.
i „ „ „ ,, lo tt. kr.
8 „ „ „ „ 15 ft. — kr.

10 „ „ „ „ 20 ft, — kr.

STEIN JÁNOSNÁL Kolozsvárit
megjelent, s általa minden könyvkereskedésben kapható, nevezetesen Cirill
K á r o l y (ezelőtt Geihel A.) könyvkereskedésében Pesten, Kristóftér 4. szám.
Hallcr K. Az átalános polgári törvénykönyv, mint ez jelenleg Erdélyben érvényes;

minden a legújabb időig megjelent és még hatályban levő utólagos rendeletek-
kel fölvilágosító és utasító jegyretekkel ellátva. Ára 7 ft. 20 kr.

Brassai Sámuel. Ingyen tanító franczia nyelvmester. A franczia nyelvet szintoly
könnyen, mint alaposan megtanulni kívánó magyar ifjaknak ajánlja B. S.
I. rész. Az alap- és bővített egyszerű mondat. Ára 1 ft. 60 kr.

Mihályi K. Származtató philosophia tanfolyama. Tanuló növendékeknek kézi-
könyvül, tanultaknak elmélkedési tárgyul, minden müveit magyar embernek
érthető olvasmányul. I. kötet. Ára 1 ft. 40 kr.

Mihályi K. Erkölcsi rajzok az emberi természetből. Egy sor egyházi beszéd. I. kö-
tet. Ára 1 ft. 80 kr.

l»éterii 8. Temetési szent beszédek, melyeket különféle alkalommal irt és mondott.
Ára 1 ft. 6 kr.

Péterii S. Egyházi szent beszédek, melyeket különféle alkalommal irt és mondott.
U.i folyam, 1—2-ik füzet. Ára egynek 1 ft.

Péterii S. Köznép előtt tartott egyházi szent beszédek. 3 füzet. 1-ső füzet: Január
elsó napjától május első vasárnapjáig. Második javított és bővített kiadás. Ára
1 ft. 20 kr. — 2-dik füzet : Május első vasárnapjától szeptember első vasárnap-
jáig. Ára 1 ft. 20 kr. — 3-dik füzet: Szeptember első vasárnapjától deczember
itohó vasárnapjáig. Ára 1 ft.

Szabó J. Erdélyi katholikus hitszónok, vagyis egyházi beszédek gyűjteménye.
Szerkeszti és kiadja Weszely K. Ára 2 ft, 20 kr.

Láme FI. Hajdankor történetei növendék ifjaknak. Prancziából forditotta Szi-
lágyi S. * kiadás. Ara 70 kr.

Mtthlbacli L. TartarofF herczegnó vagy a czárnő leánya. Forditotta B . . . 2 kötet.
Ára 2 ft. •

Oettinger. Szerelmi pikantériák a franczia udvari életéből. Közli Balázs F. Ara
1 ft. 20 kr. 7 . ,

Gáspár J. és Kovácsi A.,Népiskolai olvasókönyv, 2 kötet. 1-ső kötet: Az alsóbb
osztályok számára. Ára 80 kr. — 2-ik kötet: A felsőbb osztályok számára.
ÁraSOkr. " 1830(1-3)

Lakások bérknadása és fölvétele.
Azon t. ez. háztulajdonosok s lakók, kik kisebb vagy nagyobb szállásokat a

jövő országgyűlés alkalmával kiadni szándékoznának , tisztelettel felkéretnek azokat,
mielébb az . . ,.

„Orsz. eng, ügynökségnél" -
(Í»és1;,*nagy hid-uteza 6. sz., a ,,fehér hajó"-hoz czirazett házban) elójegyeztetni:
szintúgy fölkéretnek a Pesten szállást kereső t. ez. vidékiek ebbéli megbizásaikat a
fent nevezett intézethez beküldeni. 1325 (2—4)

Ezen intézet kisebb s nagyobb szállások egész bebútorozását is elvállalja.

HARRER ÉS SCHMOLLINGER
P e s t e n ,

a váczi-utezában, (nemzeti szálloda),
ajánlják hölgyek száraára épen most érkezett

kész zekék és köpenyek
nagyszerű raktárukat

gyapotkelméböl, selyem- és bársonyból.
Nagy raktárt tartanak továbbá flHHHHHH

|anpl és berlini Long-Shawl és váll-iendőkbóJ,
valamint „>|OÍ)líí*tö<J -

beszövött franczia és bécsi

Long-Shawl-okból. 89a 0)

Mindezen tárgyak igen olcsóért adatnak el.

A hamburgi kereskedelmi akadémia
lehető legjobb alkalmat nyújt a nevelő-intézetében levő, ugy a vidéki és hazai növendé-
keknek a divatozó nyelvek gyors és alapos megtanulására, valamint különösen a keres-
kedelmi hivatásra ajánlott ifjúságnak, magukat a későbbi kereskedői életre elméletileg
és gyakorlatilag kellően előkészíteni.

Miután azon előkészület, melyet a gymnasiumok, reál- és polgári iskolák biztosí-
tanak, valamint a tisztán gyakorlati tanítás, azokra nézve, kik magukat jövendőbeli
üzletembernek korszerüleg kiképezni akarják, nem több mint kielégítő; de egy keres-
kedelmi akadémia meglátogatása mindenesetre a legczélirányosb. Hamburg mint világ-
piacz minden oldalróli kereskedelmi forgalmával, a kereskedelmi kiképzésre oly rend-
kívüli eszközöket és előnyöket nyújt, melyek az intézetnek legkedvezőbb eredmények
elérését biztositják,ugyszintén növendékeknek jövendő pályájuk uttörését megkönnyítik.
Az intézet, mely mindjárt 3 fő- és 2 előkészületi osztályra osztatik fel, a legegészsége-
sebb és legszebb tájékon fekszik a Tároson kivül néhány pereznyi távolságra, és a ható-
ság külön felügyelete alatt áll. Az oktatás az igazgató által, a legtekintélyesebb tan-
testülettel egyesülve, leglehetöbb tudományossággal kitűnő gyakorlati irányban adatik
elő és magában foglalja az egész mai kereskedelmi tudományt, ideértve a vidéki levele-
zést, mennyiségtant és természettudományt, nemzeti uyelveni tanitást a felsőbb osztá-
lyokban, német, angol, franczia és spanyol, mint társalgási nyelvet. >

Latinul, olaszul, oroszul, dánul és svédül, úgyszintén zene, ének, táncz, torna
vivás és úszás a szülők kívánsága szerint.

Különös figyelmet érdemlő, hogy a fentebbi intézet nem egyedül elméle-
tileg tanit, hanem egyszersmind a tanítás által szerzett ismeret egy, különösen
e czélra az intézettel egyesült üzletben gyakorolható is.

Fiatal embereknek, kik mar gyakorlati!;)!; tevékenyek voltak, a müvel-
mény szerint mérsékeltebb di.j engedtetik, de nict, olcsó és jó lakás is ajánltatik,
hogy ha elönyösbnek tartják az intézeten kivül lakni, azért a bemenet az aka-
démiába mindenkor megengedtetik. — Magába az intézetbe és az előkészítő
osztályokba 12 évtől fogva gyermekek is felvétetnek, kiknek erkölcsi jóllétéről
lelkiismeretesen lesz gondoskodva.

Bővebb értesítést nyerhetni ez intézet által kiadott áttekintésből, mely e
lapok kiadó-hivatalában is megkapható, és bővebb felvilágosítással is minden-
kor örömest szolgál ScIirOdei' fo et

1813(4-4)
igazgató.

Minden tan- és segédkönyvek,
egyetemek, gymnasinmok, reál-, kereskedelmi és elemi iskolák, valamint
magán-tanodák számára, könyvkereskedésünk által a l e g j u t á n y o s a b b a n
megszerezhetők. A nevezetesebb nyilvános iskolák, valamint saját kiadásunk könyv-

jegyzékei kívánatra ingyen kaphatók.

testvérek könyvkereskedése Pesten-
1294 (3-3) váczi-utoza 9-ik szám alatt.

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

Tizenkettedik évfolyam.41-ik szám.

Pest, oktober 8-án 1865

8 » ~ 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.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november 1-től kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtataanál 10 krba-
héronuzor- vagy többszöri iktatásnál csak 7 krba számittatik. - Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és AHonában: Haasensíein és Vogler. - M.-Frankfurtbaoi
Ottó Mollien es Jaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos, - és Pesten: a kertészgazdásaati ügynökség is. József-tér, 14 sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Maholnap megnyílnak az erdélyi ország-
gyűlés termei s a testvér haza külön nem-
zetiségű népeinek képviselői össze fognak
gyűlni Kolozsvár ös falai között, hogy az
anyaország iránti viszonyukat megalapítsák
s jövő sorsuk felöl szabadon és hiven intéz-
kedjenek. A határozat, mely e gyűlésből ki
fog eredni, döntő erővel fog birni a késő
jövendőre s Európa né-
pei előtt bizonyságul fog
szolgálni a Királyhágón-
tuli nemzetek politikai
érettségéről s a szellemi
képesség azon fokáról,
m e ly a múlt példáin
okulva, az élet nehéz is-
kolájának tanait hasznára
fordítva, nem a szenvedé-
lyek fékezhetlen árja által
sodortatja magát, hanem
— különösen ott, hol a leg-
fontosb életkérdések forog-
nak szőnyegen — az ész
higgadt szavának, a test-
véri vonzalom és egyet-
értés nemesebb érzelmei-
nek mutatja be hódolatát.

A világ szemei most
kérdőleg és várakozástel-
jesen Erdélyre lesznek
fordulva s ha volt idő,
melyben méltán nevezték
Erdélyt a magyar alkot-
mány és szabadság véd-
bástyájának: ugy igaz az
is, hogy Erdély legköze-
lebbi politikai magatar-
tásától fog függni a Szent
István koronája alatt élő
népek boldogsága s köz-
vetve a birodalom ha-
talma és felvirágzása. —
Nem a mi feladatunk, e
t á rgy fontosságát bőveb-
ben indokolni; a mi ezé-
lunk nem egyéb, mint
azon férfiakkal , kik Er-
dély közelebbi történeté-
ben vezéri szerepre hivat-
vák, közelebbről megismerkedni s szinkü-
lönbség nélkül minden jó igyekezetet, min-
den valódi tehetséget, mely ott fölmerül,
érdeme szerint méltányolni.

Báró Saguna András metropolita.
A Vasárnapi Újság eddigi évfolyamai-

ban gyakrabban volt alkalmunk, az erdélyi
magyarok kitünőbb fiainak ismertetését kö-
zölni. Olvasóink bizonyosan szívesen veen-
dik, ha most az erdélyi románok legfeltű-
nőbb vezérével, legnevezetesebb politikai és
egyházi tekintélyével is közelebbről megis-
mertetjük.

BÁRÓ SAGUNA ANDRÁS.

Báró Saguna András érsek, a magyar és
erdélyországi görög-keleti egyház metropo-
litája — kinek nevével az utolsó évtizedben
oly gyakran találkoztak a hírlapok olvasói —

magyarországi születésű s 1809. január 1-én
maczedo-román eredetű szüléktől született
Miskolczon, hol atyja közbecsülésben állott
kereskedő volt. Ezt még gyermekkorában
elvesztvén, anyja kénytelen volt átköltözni
fiával Pestre, hol testvére, egy gazdag és
tekintélyes kereskedő, lakott. A pesti isko-
lákban végezte be gymnaziális tanulmányait

s nagy szorgalommal kez-
dé meg a jogi tanfolyamot
is, de ettől csakhamar,
egész életére elhatározó-
lag, elfordult, a midőn
az akkori verseczi görög-
keleti püspök, Manilovits,
ki a fiatal Saguna deli
külsejét s ajánlatos ma-
gaviseletét igen megked-
velé, ezt arra szólitá fel,
hogy az egyház szolgála-
tába lépjen. Nem csekély
küzdelem közben lépett a
reményteljes ifjú e tisz-
tes, de lemondásteljes pá-
lyára, de csakhamar elis-
merésre talált itt is eré-
lye és szellemi tehetsége.
Mert alig végezte be Ver-
seczen theologiai tanul-
mányait, midőn püspöki
barátja és pártfogója már
ugyanazon seminarium.
egyik tanárává nevezte
ki, melynek épen azelőtt
még növendéke volt. Nem-
sokára — tudva nem levő
okokból — a Szerémség-
ben levő hopuvai zárdába
barátnak öltözött be s
a tonsura alkalmával
Anasztáz eredeti kereszt-
neve helyett András ne-
vet nyert.

Élénk szelleme azon-
ban a kolostor rideg falai
között nem találta meg
a várt megnyugvást, s
neve működésének elébbi
helyein sem mehetett fe-

ledésbe. — Stratimirovits érsek a karlovitzi
érseki seminariumba hivta meg tanárnak,
s egyúttal titkárául nevezé ki. Kevés idő
múlva az újvidéki püspöki megyében lé--



tezö kovili zárda apátjává lett s alig egy i
év után (1846. június 27-kén) a nevezett
érsek ajánlatára a megürült erdélyi görög-
keleti püspökség fö-vikáriusává nevezte ki
a kormány. Midőn pedig 1847. decz. 2-kán
az erdélyi gör.-kel. egyetemes zsinat püspök-
választásra Tordán egy begy ült, akkor már
annyira megnyeré a püspökség híveinek
bizalmát, hogy őt választák meg püspöknek,
s e választást a kormány meg is erősité. A
nemsokára bekövetkezett mozgalmas idők-
ben — melyek emlékeire e perczben örömest
vetjük a feledés fátyolát — midőn a párt-
szenvedély s a belső visszavonás hullámai szé-
ditö magasságra emelkedtek, SagunaAndrás
akkori püspöknek is igen kiváló szerep jutott,
melynek kellő megítélését a későbbi idők
történetíróira vagyunk kénytelenek bizni.

A viharos idők lecsillapulta után teljes
mértékben birta az egymást követő kormá-
nyok bizalmát s az erdélyi ügyeket illető fon-
tosabb kérdésekben gyakran vették igénybe
tanácsait, s 1849 óta több izben fordult meg
román küldöttségek élén és magánosán a bé-
csi magasabb körökben. Nemsokára több leg-
felsőbb kitüntetés tárgya lett s a titkostaná-
csosi czim mellé bárói rangot is nyert.

Mindezen működésénél azonban nagyobb
érdeme Saguna érseknek az egyházi és isko-
lai ügyek kitartó ápolásában s emelésé
ben keresendő. Őszinte elismerést érdemlő,
fáradhatlan buzgalmat tanúsított a gond-
jaira bízott , még sok tekintetben elha-
nyagolt román nép művelődési és szel-
lemi érdekeinek emelése körül. Az ő fárado-
zásainak gyümölcsei: a számos uj román nép-
iskola alapitása, a püspöki seminarium tágí-
tása s újjáalakítása s tehetséges román ifjak
gyámolitása, kiket saját költségén küldött
külföldi egyetemekre. Az 1860-és 1864-ben
összehívott papi zsinatok készséggel folytat-
ták az ő vezérlete alatt a megkezdett mun-
kát s az utóbbi alkalommal dolgozták ki
egy uj egyházi szerkezet tervezetét is.

A politikai téren való ujabb szereplései
közé tartozik az 1863-diki erdélyi tarto-
mánygyülésen s a bécsi reichsrathban tör-
tént, rövid ideig tartott föllépése, hol, állá-
sához mérve, férfias mérsékletnek s higgadt-
ságnak adta tanujeleit. Főgondja ezen idő
alatt is egyik régi kedvencz terve valósítá-
sára volt irányozva, s ez a románok külön
válása a szerb egyháztól s egy még addig
Magyar- és Erdélyországban nem lé tezett.
külön román metrópolitaság megalapítása
volt. E mü, mely emlékét a románok között
a későbbi időkben is megfogja őrizni,évekig
tartó küzdelem után, a fejedelem beleegye
zése folytán, végre sikerült. Egy 1864. decz
24-kén kelt legfelsőbb rendelet alapján a
román metropoíitaság felállítása el lön ha
tározva, olyformán, hogy az a szerb metró
politaságnak megfelelöleg, Magyar- és Er
délyország összes görög-keleti román lakó
saira kiterjedjen. Egyúttal b Saguna András
ki addig csak püspöki czimet viselt, érsekké
és metropolitává neveztetett, ki.

Saguna András férfiasán szép, jól meg
termett alak s dús ősz szakála, mely arczái
köríti, még inkább emeli érdekes egyénisé
gének pátriárkái jellegét. Adja az ég, hogy
reményeink, melyeket az erdélyi románok e
népszerű vezérének politikai belátása és ha-
zafi usága iránt táplálunk, egész mértékben
teljesedjenek. ^

Ő s z i n t e s z ó .
Fentartottuk, megvédtük a hazát
Vérrel, vagyonnal, ezred éven át,
Zászlónkhoz hűk valánk;
Jöttek derült, jöttek sötét napok,
Színünk, szivünk, elvünk nem változott,
Magyarok maradánk.
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A népvándorlás szörnyű folyamát
Megállitni, mi lettünk sziklagát,
Felfogva vészt, vihart;
Nem volna itt egyetlen nép se' most,
Ha nem vivjuk a nehéz harczokat,
Ha nincs kezünkbe' kard.

Török, tatár, csak minket üldözött,
Mi álltunk meg a vérmezők között,
Más nyugton lehetett;
S hogy égjenek a hit oltárai,
Nekünk kellett vérünket ontani,
Fajunk hullott, veszett.

Szent ez a föld, vértanuk földje ez,
Minden göröngy egy-egy dicsőt fedez,
Rab nép itt nem tenyész.
Kezünkben a szabadság zászlaja
Ki félre szít, az a hon korcs fia,
Az elpusztul, kivesz.

Nem bántjuk egy népnek se tűzhelyét,
Folyhat ajkáról bárminő beszéd,
Nincs köztünk mostoha;
De hogy eladják a magyar hazát,
S a szent földből üssenek rabtanyát,
Azt nem tűrjük soha. Medgyes Lajos.

ATliuizó nádorok kora (1609-1626).
(Történeti rajz.)

(Folytatás.)

A nádor , kit mind a két nyugtalan
Báthory különböző utón és módon igyeke-
zett a maga részére megnyerni, ki szintén
nem volt megelégedve az emiitett pont tar-
talmával, hogy a felzaklatott kedélyeket,
békés hangulatra birhassa és az országot
is, a nyilt lázadástól megvédhesse, minden
más kérdést félretéve azon működött a
királyi hadak fővezérével, gróf Forgách
Zsigmonddal, hogy minél elébb, a pusztítva
rohanó és folyvást nagyobb tért elfoglaló
áradatnak gátot vessenek.

Ily czélból Eperjesen szövetkezve, fel-
hívták a megyéket a hajdúk ellen fegyvert
fogni, megígérvén, hogy a botrányt okozott
pont, mindenesetre orvosoltatni fog.

A két sereg 3 nap alatt, egymással szem-
közt állt, de midőn Nagy András Forgách-
nak erős hadállását látta volna, öt értekez-
letre hívta fel, melynek következtében,
magát az itt következőkre kötelezte : 1 -szőr
A parasztokat, kik uraságaikat oda hagyták,
haza fogja küldeni; 2-or Mivel a hajdúk
Bocskaitól kezdve sokszor pusztiták az or-
szágot, és Báthoryhoz több izben szegődtek,
és viszont elpártoltak tőle: tehát ezennel
megesküszik, hogy tőlük magát mindenkorra
vissza fogja tartani, és a király s a haza
iránti hűségben állhatatosán megmarad.

Báthory Gábor erre azt izente Nagy
Andrásnak: „jól megjegyezd, én is megma-
radok, állhatatosán föltételemben."

Forgách Zsigmond most — miután Ra-
dul vajda Moldovából, Báthorynak 5 év óta
nem látott gyönyörű sereget Brassónál tö-
kéletesen megverte — úgyszólván csekély
ellenállás után Erdélybe bevonult, és Ko-
lozsvárt elfoglalta, mivel már ekkor Bá-
thory, ledér életmódja miatt, minden nép-
szerűségét elvesztette.

A had szerencséje azonban — mint szo-
kott történni, — csakhamar megváltozott, és
Forgách Zsigmond az elfoglalt helyeket,
egymásután veszté el; mert Báthory a török

i és tatár khántól segittetve, Forgáchot —
I nyakra főre kikergette Erdélyből, ki is sok
i ágyúit, és élelmi szereit hátrahagyni kény-
! telenittetvén, zordon hegyeken és völgyeken
i keresztül, éhen és szomján Lengyel- és Cseh-
• országba futva menekült
! Báthory ez alkalommal ismét magasan
hordozá büszke halántékát , és eljátszott

| országból a papi elem isugalmazása követ-
keztében az erdélyiektől szenvedélyesen
gyűlölt jezsuirák tömegesen vándoroltak
Erdélybe téríteni, és a nemteleneket a ne-
mesek ellen lazítani, kiket aztán Báthory
elfogatván, egymás után rendre felakaszta-
tott. Ez eljárása a fejedelemnek, még azok-
nak is tetszett, kik őt szívben gyűlölték.

Thurzó ide vonatkozólag, többször monda
később Forgáchnak és másoknak: minket
Erdélyben nem Báthory és szövetségeseinek
fegyverei vertek meg, hanem a jezsuiták
tolakodása okozá a nagy kárt.

Ily helyzetében a hazai ügyek állásának,
Thurzó nádor irt a budai basának, emlé-
keztetvén azt az 1606-ban kötött bécsi szö-
vetségre, melyet megszegett az által, hogy
Báthorynak segítséget adott, mely most a
Tiszavidékét pusztítva, a földnépét égreki-
áltólag zsarolja — szorgalmazva kére tehát a
basát, hogy a török segéderőt vonja vissza,
mert különben ő is fogja tudni teljesíteni
kötelességét.

A basa teljes tisztelettel felelt Thurzó-
nak, mondván: Báthory a szultánnak leg-
jobb barátja, s őt segítség nélkül nem hagy-
hatja; de azért a békekötés nincs megszegve,
mert Erdély most nem tartozik Magyaror-
szághoz, különben is a viszálkodást nem az
ő népe, hanem a hajdúk kezdették.

Együtt volt minden baj: a belső egye
netlenség. a törökök erőszakoskodása s a
külföld sejiédhadainak telhetetlensége. Ezt
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meghallva a főrendek, Prágába írtak segít-
ségért, azt mondván: a Báthory és hívei
által folytatott táborozás kegyetlensége
már hozzánk is elharapózott — s határain-
kon tul is mehet, orvosoljuk hát míg nem
késő, a mint lehet és a mint legjobb.

A cseh rendek, féltve a maguk tűzhelyét
is, egy sok pecséttel ellátott hosszú levél
kíséretében Bucheim és Tempier lovassáíját
Felső-Magyarországba küldték, de ezeket
Báthory ÍO,O0Q erős katonáival várta, hogy
Forgách velük a székely földön keresztül ne
csatlakozhassák.

Báthory czélját érve, a jezsuiták ármá-
nya folytán, a vagyontalan osztálynak a
vagyonosok ellen felizgatott követelesei el-
len — melyek vérig sértek az értelmiséget
— okt. 17. 1611. országgyűlést hitt össze
Kolozsvárra, hol párthiveivel tanácskozva,
azt állapitá meg, miszerint minden áron
meg kell hoszulni Forgácsnak Erdélybe való
beütését. Báthory valahányszor nagyot akart
kivinni: mindannyiszor az átalánosan gyű-
lölt jezsuiták cselszövényeit hozta szőnyegre,
így történt ez alkalommal is. A jezsuiták
alattomoskodása ellen mennydörögve a me-
gyéket, hivá fel Forgách ellen fegyvert
fogni, mint tévé Thurzó nádor Magyarorszá-
gon ő ellenében.

Ehhezképest először is Nagy-Váradról
Szabolcsmegyéhez intézé levelét, melyben
elöszámlálva a Forgách által Erdélyben el-
követett kegyetlenségeket, a sok rablást,
pusztítást : felszólítja a megyét fegyvert
fogni, mivel — úgymond — akarja tudni,
hogy vájjon a király parancsából történt-e
az, vagy pedig csak a nádor utasitása követ-
keztében ?! Ezennel tehát minden lélek
talpra álljon,hogy egyesült erővel a rettene-
tes pusztításnak ellene állhassunk, ezt hozván
magával ön magunk haszna, és érdeke, java,
boldogsága, jólléte. Ellenkező esetben —
tévé hozzá, erősen fenyegetve — ha felhívá-
sának kívánt eredménye nem lenne, más
módról fog gondoskodni stb.

Szabolcsmegye, ezen körlevélre azt fe-
lelte : ember van elég, de enni való nincs;
mert a nagy szárazság, s ennek következté-

; népszerűsége újra éledni kezdett annyival | ben a hitelfeletti drágaság, a kenyeres ko-
! is inkább, mivel nagy szerencséjére, Magyar- í sarakat végkép kiürítette, minek következ-

tében a török segéd csapatok is, magukat
nem tarthatván fenn, visszavonultak, hur
czolván magukkal 1500 ártatlan lelket!

A hajdúk nyugtalan kapitánya Nagy
András ezt megboszulandó Kalló várát, ked-
ves birtokát Báthorinak rohanta meg, de si-
kertelen ; mert kétszeri rohama után is visz-
szaveretett, *) boszuból a körülte levő
falvakat felgyujtattá, és 40 gyönyörű szép
nőt magával elvivén, a törököknek drágán
eladta.

A haragos hajdúk ezt megtudva, tőle el-
pártoltak, és a nádor Thurzó György zász-
lója alá állottak, kinek ereje ezen csatlakozás
által oly nagyra nőtt, hogy minden alkudo-
zás nélkül Báthoryt következő pontok alatt
fegyverszünetre kényszeritette , úgymint:
1) Báthory tekintélyes követséggel a király
előtt meg fog jelenni. 2) Hajdúit a királyi
határszélekről el fogja távolítani. 3) Vagy
maga személyesen, vagy pedig követe által
a magyar országyülésen meg jelen, a magyar
királylyal szövetségre lépendő. 4) Mindkét
részről az elvett jószágok tulajdonosaiknak
visszaadatnak — és a fegyvert is mind két
részről leteszik.

Ezen pontok, minél fölebb emelték
Thurzó magas állását, annál inkább gyengí-
tették a fejedelem állását a fényes porta előtt.

A nádor által segített Kalló várán Nagy
András, ki katonái egy részének elhagyása
által erkölcsileg megveretett — boszuját
nem tölthetve, még egyszer nagy erőltetés-
sel összeszedte magát, és azon szándékkal,
hogy Báthoryt, végkép meg fogja semmisí-
teni, be ment Erdélybe. E czéljának kivite-
lében, még a jezsuiták által is segittetetett,
kiket épen ugy gyűlölt szivében, mint azok
legnagyobb ostora — a fejedelem.

Útközben tréfálva monda egy jezsuita
nak: Emlékezik-e a múlt évből azonrettene
tes Ítéletre, mely szeptember havában i
fejedelem kérlelhetetlen fegyverei álta.
Forgách hadseregét sújtotta, midőn ugy
szólván, minden ütközet nélkül Forgácl
katonái magával a fővezérrel együtt, havas
esőtől is veretve, az éhségtől is kinoztatva
rongyosán, mint kőszáli sasoktól megtépett
birkák — mert még öltönyüket is elhány-
ták — menekülve eszeveszetten futottak a
moldvai havasokra, mely alkalommal a
megéhezett jezsuiták, azt mondák a ló-máj-
nak : ,/iat piscis, legyen hal!" A jezsuita,
csak nézett és bámult, Igen, folytatá a tor-
zonborz hajduvezér, az ugy volt; most te-
hát itt az idő, adjuk vissza a kölcsönt, hogy
azok mondhassák a lóhusnak: fiat pisefs
majd midőn futás közben, felszedik azt.

Báthory azon öntudatban, hogy a nádor
is veletart, kivel akarva nem akarvt? megbé-
kélt, lesben állva várta Nagy Andrást, kit
nem csak visszavert, hanem ugy szólván
mégis semmisített. Kergetés közben bajomi
várpalotájában, két makacs vezérét egy te-
kintélyes tüzértiszttel együtt elfogta, kik
közül egyiket halálra korbácsoltatta, a
másikat egy magas toronyból levettette, a
tüzér-tisztet pedig mozsárba tétetve lövette
ki. Ezzel Nagy András csillaga végkép
letűnt.

A fejedelem, kinek Nagy András még
Kundig szálka volt szemében, mintha bal-
sorsa iránt részvétet akarna mutatni, titkos
kémjei által, édes méz szavakkal magához
hivatta ebédre, mely felett vigan poharazva,
mind ketten jól mulattak. Ebéd után lóhá-
ton kimentek a határba sétálni, a fejedelem
midőn látná, hogy Nagy András lova több-
ször megbotlik, fogadásból futtatásra hívta
.meg, mire azt monda Nagy András, ö most
nem futtathat, mert tökéletesen boros, aztán

ben ;

meg egy szolgának nem is illik urával fut-
tatni. Erre elkomorodott Báthory, és ugy
döfött szablyájával Nagy Andráshoz, hogy
az azonnal lefordult lováról. A fejedelem
ezt látva, rögtön leugrott lováról és kopjá-
jával fejét szétzúzta, mondván: „most telje-
sült szivem állhatatos feltétele." — Ez tör-
tént augusztus 25-ikén 1612-ben.

Ez időtől kezdve Báthory csillaga is,
mely eddig sok szerencséjétől szemvakitó-
lag ragyogott, hanyatlásra készült. Először
is két leghívebb emberével, Bethlen Gábor-
ral és Géczi Andrással történt összeütközése.
Az elsővel méltatlanul bánt; mert daczára
annak, hogy Szebenböl való kiszabadulását
— hova a szászokkal egyetértő Radul-tól
szorittatott — a nagy Bethlen-nek köszön-
hette, ezt még is aljas hízelgőinek tanácsá-
ból, mint árulót meg akarta Öletni *) Géczi
már méltatlanul viselte magát irányában;
mert Konstantinápolyba küldetése alkal-
mával, utasitása ellenére, ugy rajzolta le
Báthoryt mint kiállhatatlan kevély, és ke-
gyetlen embert, ki a szultánt fel sem veszi,
és annyit sem ad rá, mint egy papucsra; s
ha Konstantinápoly felé fordul is, de szive,
a német császárnál kalandoz stb.

Nem kellett több, mert ezennel eívettetett
a fejedelem balsorsának koczkája, és Géczi
akaratán kivül maga helyett Bethlen Gábort
emelé fel nemtelen árulásával a fejedelmi
méltóságra, ki is számos török haddal a te-
mesvári táborból, hova menekült, Erdélybe
kisértetett 1613-ban januarius 5-kén.

Forgách Zsigmond, ki mind ez ideig sem
heverte ki a fejedelemtől vett sebeit, az ese-
mények ily zavart helyzetében egyetértve a
nádorral, irt a megyékhez, és a határvidéki-
ekhez, értesítvén őket, miszerint, most már
újra jó rendben kezd lenni, miután ugy
tudja, hogy a török porta, a temesvári, egri,
és a budai basáknak megparancsolta, hogy
Bethlent segítsék.

Báthory ellenben Dóczi András követe
által hűséget esküdve II. Mátyás királynak,
tőle segítséget kért. Irt egyszersmind Thurzó
nádorhoz is, miután elegendő kész hada nem
volt, s mint gróf Mikó, egy akkori krónika
után írja: „sollicitálja vala, hogy segítséget
küldjön az ország oltalmára a török ellen.
Vajha Báthory Gábornak eszébe jutott volna
Aesopus mythologiája a barlangban fekvő
oroszlánról, és rókáról, mely a vadaknak nyo-
mát látá, hogy csak mind bementek, de vissza
nem tértek; gondolkodhatott volna mél-
tán állapotja felől, ha kelljen,-e az oroszlán-
hoz a barlangba menni, vagy nem?!"

*"* (Folytatás köv.)

Csokonainak egy ismeretlen költe-
ménye.

„Ha szeretettel vagyunk poros levelek-
hez, sőt egy lópatkóhoz, mely a régi apák
idejéből való: nem arany volna-e minden
szó azon dalból, mely őseink szivének örö-
met szerzett?" igy ír nagyérdemű Erdé-
lyink népköltészetünkről szóló értekezésé-
ben. S e néhány sort tárgyunkhoz képest
következőleg alakítjuk át:

Ha szeretettel vagyunk poros levelek-
hez, sőt egy lópatkóhoz, mely a régi apák
idejéből való: nem arany volna-e minden
!or azon dalból, melyet egy kitűnő köl-
iőnk irt?

Nem akarom az olvasókat abban az édes
reményben ringatni, hogy ezen költemény
egy hervadhatlan levél költész-irodalmunk
fáján. Ez csak egy kis elmefuttatás — mint
meglátjuk, — hatásköre e költeménynek
családi. Nem is közleném, ha minden olvasó
szivének örömöt nem szerzenék, e költe-
ményt, melyet a 20 éves Csokonai irt.

E vers kezemhez poros családi irat-
tárunkból jutott, kisérve boldogult nagy
atyám jegyzeteivel, melynek végét azonban
valamely könyörtelen kéz leszakította; sze-
rencse azonban , hogy értelmét ki lehet
venni.

Tehát közlöm az egész megmaradt iro-
mányt, mely igy hangzik:

Kedves Ur !

hogy tegnap, gyomrunk jój meg tele
Nem hagytuk a habzó poharakat tele.
Bőrszag érzett rajtunk, nem könyv-szag, nem

kard-szag
Kisértvén szomjunkat á vinum de Kardszag
De a vig kortyok közt még többre ment a szám,
Hogy egy kis édes izt érzett rajta a szám
Az édes bor kedvet másnak is tám1) adott
Mert láttam, jó kedve másnak is támadott
Ilyen vigan állott közöttünk a Világ
Hát egyszer estvére gyúl a gyevtya-világ
Akkor Madarasi szánra ültem végre
S ki tsdsztunk nyargalva, igy a Város-végre.
Hát össze üt egy nagy rög a azánka-talppal
S a szánka a Notér2) Ur házának talpal.
Előbb, mint egy laptát a Szánról fel-ejtett,
Azután leejtett, s a földön felejtett.
Talán szemek fényét mind elfogta a Hó,
Mert közzülök egy sem kiáltotta, hogy, hó!
Én mondtam, — s a nádból felelt rá az Ekhó
Itt van a Legátus! hó vak emberek! hó!
Elnyargalt a szánjok! tán egyik sem látta,
Hogy oda közzülök, már egy madár-fóíía/3)
Hazajöttem s ittam rá kardszagi Egrit
Hogy ily figurásán nyertem el az egrit.*')
Adieu barátim! adieu Madaras!
Légyen a borotok, mint itt szóll madaras / 5)
Most pedig instálok egy kevés édesért
Tegnap is legtöbbet, mert lám az édes értt.6)
Ugy van! s az utamba majd lia bele fogok,
Az Urnák mellette vivátozni fogok.
Most pedig magamat ajánlom hűséggel,
Mig az orrom czinkét fogna a hűs éggel.
Mindjárt elő fog most állaoi a szánom,
Megyek! bár elhagyni az Urakat szánom.
De ha kérdik — ki volt — ki ezt irta Varró
Urnák, igy értse meg: egy szegény vern-varró."7)
S mikor ez Írásra feljött volt — az Hava,
Akkor huszonnyolcára telt karácson hava.
Tök vagy túrós étek, zsir vagy valami Háj
Csokonai Vitéz — néven vala — Mihály, s. k.

Lé tart szolgái nem hus.

Saphó mértékére.
A Legátusnak poharába töltsön
A ki jó kedvet akar adni költsöfl,
Egybe jó Pap leszsz, hegyi bort ha kóstol,

Minden Apostol.

*) Sok olyas hízelgő tévútra vezette, ezen különben
ok erélylyel bird ifjú, gazdag fejedelmet, magasztalván
ilőtto nagy vitézséget, elméje jelességét, deli termetét.
áró Mikó Ferencz után azt irja Budai Ésaiás: „A többek

közt Imrefi János, ki nagy kedvességben volt előtte, nem
italt neki nagy csapodársággal igy hizelkedni „Ha volt,
igy mond, Nagy Sándor; az is jobb és vitézebb nem volt
Báthory Gábornál, ha volt Nagy Sándornak Párménioja:
nem alább való Báthory Gábornak Imrefi Jánosa". Os. Zs.

(Itt következnek a jegyzetek.)
„Az 1794-ik Esztendei Karácsonba, Legá-

tióba Kardszagon lévén Csokonai, — Varró János
édes atyámnál ős fivá vált annyira, hogy a Tem-
plomból az Isteni tisztelet végeztével nem is az
Oskolába, hanem egyenessen hozzánk jött;

„Innep 2-ik napja délután is deák hoszszú
ruhába egyenessen hozzánk jött, hová akkori
Madarasi Jegyző iŝ  szánkán eljővén, Csokonait
rábeszélte az oda való menetelre, hová el is indul-
tak, de tsak hamar a kardszagi Nótárius ur házá-
nál feldülvén, a jónagy testű atyám bundáját,mit
az útra adtak neki, a sovány testű Csokonai alig
birta haza vonszolni a naoy hóba, s nállunk ütötte
a János eatvéjét.

')tán
*) A kézirat itt hibás, a mennyiben itt a franczia sző

nem értése okozza azt. Notér helyette Notét van.
3) Ha valamit p. o. kenyeret, kivisznek a szabadba, s

haza hozzák vagy valakinek viszik, a kenyeret: madár
látta kenyérnek ezimezik.

*) nevet, egri nevet.
*) érthetlen.
6 ) homályos.
7) A hasonlat a görög rhapsodtól jő , mely is azt teszi,

hogy varró = szerző, szerkesztő.



„Itt elő hozódván az oly akkoriban divatozó
rers neme, melly ugyanazon szóra végződnek, de
más értelembe vevődnek, s ez okon irta ezt.

„Annyira ős fivá vált nállunk, hogy ha túl
a Dunára, vagy onnan vissza vándorolt, nállunk
több napokig sőt 2. 3 hétig is mulatott s ezen
Házunkhoz mutatott baráttságát velem is, mint
Debretzeni Deákkal folytatta, nevezetesen"

Itt vége szakad a kéziratnak; minek foly-
tán én is bevégzem ismertetésem, azzal a meg-
jegyzéssel, hogy most midőn a H—gy sze-
rint a debreczeni emlékkertben felállítandó
Csokonai szobor alaptőkéje 2000 fttal növe-
kedett, jmelylyel az egész összeg 4000 frtra
rug, ez örvendetes hirt ezen megőrzött, is-
meretlen verse az elhunyt költőnek némi
részben nagyobbitsa.

Varró Sándor.
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zörrent hátuk mögött a bokor, s egy perez alatt
óriási ugrással hatalmas tigris rohant a munká-
sokra. A megrémült emberek villámgyorsan
ugrottak szét, s a vérengző vad, szerencsére, em-
bert nem sértett, csak a mérnök eszközeit dön-
tötte föl, a mint ez képünkön látható. D3 nem
soká nyomára jöttek, hogy a tigris honnan kerül-
hetett. Maláji halászok hálókat raktak ki a szige-
tet a szárazföldtől elválasztó kis tengerszorosba,
s az egyik hálóban egy hatalmas nőstény tigrist
találtak fogva. Átalános hir, hogy a tigrisek a
csatornán keresztül úszva jőnek Singaporeba,
mert a víz nem sokkal szélesebb, mint némely he-
lyen nálunk a Duna.

A tigrisek Singapore mellett jó tanyát talál-
nak a közeli őserdőkben, honnan ki-kirontanak a
telepekre. A népesebb helyeken és országutakon
csak éjjel mernek megje'enni, de a mivelt föld ha-
társzélein már nappal is, s a gondatlan khinaiak
közül egész kényelemmel kikerithetik zsákmánya-
ikat. Minden nap legalább egy emberélet zsákmá-
nyul esik e vadaknak, s az ottani khinaiak mégis |

hogy észre sem lehet venni. Ha a tigris ezen az
utón át jő ki az erdőből, a verem teteje leszakad,
s a fogoly többé meg nem szabadul. A verem alját
ezelőtt hegyes karókkal rakták ki, mely a fene-
vadat esés közben fölnyársalta; de mióta egy ily
veremben egy hittéritő borzasztó halálát találta,
azóta a karókat mellőzik s vagy meglövik vagy
elevenen megfogják a verembe hullott vadat. Ha
szép nagy a tigris , két-három napig éheztetik,
azután hurkokkal kihúzzák s eladják. A tigris-
vermek különben karók nélkül is veszedelmesek,
s az európaiak jobban félnek tőlök, mint maguk-
tól a tigrisektől.

A fegyverrel való vadászásnak a következő
módja a legkevesbbé veszélyes. Tudják, hogy a
tigris ha egy embert megöl;, egy darabig magával
czipeli, s 24 óra múlva visszatér prédájára. Ha ily
halottra akadnak, érintetlenül hagyják, s a legkö-
zelebbi fa lombjai közt helyet készitnek a vadász
számára, a ki azután a visszatérő vadat elejti. Egy
ott mulató amerikai, ki ez alkalmatlan vadak kiir-
tását tűzte ki feladatául, már sokat elejtett; de

Jelenet Singaporeból: Egy tigris megrohanja az uti mérnököt és társait.

A tigrisek Singaporeban.
Hátsó-Indiában egy kis szigeten, melyet a

szárazföldről igen keskeny tengerszoros választ
el, negyven évvel ezelőtt várost alapitottak az an-
golok, mely szerencsés fekvésénél fogva keleti
Ázsia tengerparti kereskedésének már is köz-
pontja lett, s e rövid idő alatt 100,000 lakost
számlál. E város Singapore nevet visel, fényben,
gazdagságban egyformán gyorsan emelkedik; kör-
nyéke a keleti növényzet bujaságát mutatja s szép
fekvése miatt gazdag kereskedők nyaralóival van
körülvéve; de az egész kis szigetre roppant csa-

Í
ás gyanánt nehezedik azon körülmény, hogy la-
osai a rendkivüli számmal ott tanyázó tigrisek

pusztításainak vannak kitéve, annyira, hogyéven-
kint több száz ember esik a tigriseknek áldozatul.

Mint a bennszülöttek állítják, az angolok oda
telepedése előtt e vadállatnak a kis szigeten nyoma
sem rolt; tizenegy évvel Singapore alapitása után
vették az első tigrist észre. Egy mérföldnyire a
várostól egy mérnök néhány munkással épen ut-
készitóshez szükséges méréseket tett, midőn meg-

elég vigyázatlanok egyedül dolgozni az erdőszé-
leken, hátat fordítva a helynek, a honnan halálos
itéletök közeleg.

A tigris, mely a macska fajhoz tartozó álla-
tok legrettentőbbike, lesből lassan támadja meg
áldozatát s egy ugrással megrohanva, nyakán ejt
sebet, melyre rögtöni halál következik. Minden
halottat, a ki tigris által veszté életét, nyakán ta-
láltak megsebezve.

Az ottani európaiak azt hiszik, hogy a tigris
őket nem bántja, s csak a khinaiak, malájok és
hinduk között keresi zsákmányait; s valóban em-
beremlékezet óta alig lehet hallani, hogy tigris
fehér embert megtámadott volna.

Minden elejtett tigrisre 100 ft. jutalom van
kitűzve, melynek felét az állam, felét a kereske-
dők társulata fizeti. Iparkodnak is őket többféle
módon pusztítani. A fegyverrel valóvadászás nem
igen biztos, azért kevesbbé van gyakorlatban, mint
a vermek ásása. A mint észreveszik a nyomot,
melyen a tigris a sűrűből a szabadra kilép, azonnal
8 láb széles és 20 láb mély vermet ásnak, 8 gyen-
gén befödik száraz ágakkal s lombokkal, ugy

minden pusztitás daczára a tigrisek Singaporeban
nem hogy fogynának, sőt a mint mondják, még
szaporodnak.

Legbiztosabb mód lesz ellenök az építkezések
gyors haladása s a rengetegek kiirtása, mert min-
den kivágott fával egy-egy rejtekhelyük vész el.

A kelet-ázsiai szigeteken, úgymint Jáva és
Sumatra szigetein, kedvencz mulatsága a népnek
a tigrisek harcza a bivalyokkal, melyet a spanyol
bikaviadalok mintájára rendeznek; de e harezok-
ban többnyire mindig a bivaly a győztes.

Egy bambus keritésü czirkusba zárják a bi-
valyt, s néha, hogy a kép annál tarkább legyen,
egy-egy majmot, kutyát, vagy kecskebakot is
zárnak mellé. Aztán egy mellék ajtón beeresztik a
tigrist, mely fogságában jól kiéheztetve dühös
ugyan, de erőre csak árnyéka a vadonban levő
testvéreinek. Lelógó farkkal, hosszú körben ke-
rülgeti először ellenségét, mely villogó szemekkel
neki hegyzi szarvait. A tigris egy ugrással a bi-
valyra rohan, de ez hátra öklei szarvaival, s
ellenségét maga mögött a fövényre dobja. A tig-
ris még fóltápászkodik, de ereje már megtört,

8 legfölebb még néhány mérges harapást és sebet
ejt a bivaly nyakán vagy ezombján, mig végre,
a fülhasogató zene hangjai mellett, kifáradva
nyúlik el s a bivaly öklelései alatt páráját kiadja.

Pesly Ignácz, néptanitó.
A néptanítói pályán 60 évet közelismeréssel

és tiszteletben töltött 83 éves ember!
Nézzétek ez arczképet, e tisztes romokat egy

lefolyt küzdelemteljes hosszú életből! A Vasárnapi
Újság közönsége régen hozzá van szokva, hogy
az érdemek csillogását ne csak a fényes pályák
kitűnő férfiainál keresse, hanem a közhasznú
munkások szerényebb körében is részvétével s
méltánylásával kisérje. Azért hiszszük, hogy e
csendes életkép is méltó fogadtatásra fog találni
e lapok olvasóinál.

Azon szelíd aggastyán, kit mellékelt rajzunk
ábrázol, a magyar néptanítók egyik ős Nesztora,
még a múlt század második feléből, az első fran-
czia háborúk zivataraiból tekint át a jelen napok
megváltozott életébe.

Pesly Ignácz 1783-ik évben Szatmármegyé-
ben, Nagy-Károlyban szegény szülőktől született.
Elemi iskoláit szülővárosában végzé, — s a papi
pályára lévén hajlama, a gymnáziális iskolákat
N.-Váradon tanulta. Itt azonban egészen magára
hagyatva, 1796-ban a franczia háború alkalmával
mint 13 éves ifjú tatonává lett, leginkább azért,
hogy a hadseregnél távollevő egyik igen szeretett
katona-testvérét megláthassa.

Itt mint alkalmas ifjú részint a katonai iro-
dákban, részint a csatamezőkön nyert alkalma-
zást. Jelen volt Olaszországban több vár kemény
ostromainál; résztvett a mantuai, villafrancai,
veronai ütközetekben. Itt s már előbb Turínban,
óhajtása szerint találkozott is szeretett test-
vérével, s később ennek köszönheté, hogy a fran-
cziák foglyul nem ejtették, mert csak bátyja
ügyességének sikerült, hogy a csata után az általa
vezénylett néhány katona tár-
sával együtt a paduai utón
megmenekülhetett.

A kötött békesség után
testvérével harmadszor talál-
kozott Laibachban. Haza jö-
vetele után Pestre érkezvén,
«z „Újépület" nevű kaszár-
nyában 6 hétig időzött, hon-
?QHA u g k é p , e l b o c s áttatván,
1800-ban még élő szüleihez
szerencsesén visszaérkezett.

Itthon a kiszolgált fia-
tal katona életpályául a kán-
tor-tanitóságot választá, s
szorgalmas fáradozásai után
jeles képezdei bizonyitvány-
nyal ellátva, 1802-ben Ér-
Mindszenten mint kántor-
tanító alkalmaztatott, hol
házasságra is lépett. 1806-
ban Szaniszlóra, 1809-ben
Király-Daróczrahivatottmeg
r. kath. kántor-tanítónak.

Itt élte életének legna-
gyobb ré.-zét egész mai na-
pig köztiszteletben. 1848-ban
második házasságra lépett.
Gyermekei nem lévén, szá-
mos fi- és leányárvát nevelt,
0 gyakran nehéz nélkülözé-
eek között is czélhoz vezette
őket.

Tanítói pályáján szer-
zett érdemei néhai Smidt
Szörény iskolai tanácsos ál-
tal felsőbb helyre juttatván,
1857-dik évben ezüst koro-
oás érdemkereszttel diszitte-
tett fel.

1862-dik évben pedig
R 6 0 évet betöltött derék
tanítót a n.-váradi püspök ő

nyugalomba helyezte,
itóbbi atyai kegyessé-

r> „ V 0 ? * * saját házi pénz-
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vatott, hanem igen nagy volt azoknak száma, kik
végrendeletileg kívánták búcsúztatójukat ő általa
énekeltetni.

A nyugdíjas agg tanító még most is vidám
tud lenni a társaságban; folytonosan olvas, és
bámulatos hű chroaologíai ismerettel bir a histo-

Pesly Ignácz, néptanító.

riai eseményekről, melyeket a legkisebb részlete-
kig elbeszél, és hol szóvita támad, kivált a hazai
eseményekről, ő a hiteles kútfő.

Erdeméül legyen felhozva még az is, hogy 53
évi működése alatt a király-daróczi vegyes ma-
gyar és sváb ajkú kath. hívek czélszerübb okta-

Hunyad vármegyében talált római régiség. (Mithra emlék.)

üiieg legyen itt a tisztes aggastyánról annyit
megjegyezni, hogy mindenkor vallásos, erkölcsös
életet élt. Az egész vidéken, melyben lakott, ő volt
egyike a leghíresebb énekészeknek, s késő korig
megtartott szépénektehetségénél fogva nemcsak
több alkalmi egyházi ünnepekre gyakran meghi-

tása tekintetéből, a plébánosokkal karöltve, az
iskolában a magyar nyelv tanításában fáradoz-
ván : most már a sváb ember is a magyar nyelvet
tisztán beszéli, s itt mind az egyházi, mind az
iskolai nyelv a magyar. — Végül mint ritkaságot
felemlítjük még, hogy mint képünk is mutatja,

haját még most is a múlt századbeli szokás sze-
rint, tekercsbe fonva viseli.

Kívánjuk neki szivünkből, hogy hátralevő
napjai vidámak és megelégedettek legyenek.

M.J.

Hunyad vármegyében talált római
régiség.

(Mithra-emlék. — Az Erdélyi múzeum birtokában).

Az arad-alvinczí vasútvonal építése érdeké-
ben Hunyadvármegyében megkezdett ásások, ha
nem is tudtak rokonszenvet ébreszteni ama vasút
iránt, a melynek kivitelét nagyon kevés ember
óhajtotta, érdeket mégis keltettek a régiségbuvá-
rokban, a mennyiben egy része ez ásásoknak oly
helyen történt, a hol, a már eddig napvilágra ke-
rült régi emlékekből ítélve, hajdan egy nagy ki-
terjedésű római telepnek kellett léteznie; értem
azt a részét a Maros völgyének, a mely Déván
alól Maros-Németi, Herepa, Veczel és Vulcsesd
közt tágas síkságban elterülvén, hajdanában min-
den hihetoséggel a „Pons Augusti" nevű római
colonia helye volt.

Mit és mennyit találtak a múlt év óta eze-
ken a helyeken, azt bajos megmondani, mert nagy
részét a leleteknek egyes búvárok, régiségkeres-
kedők megbízottjai és muzeumok ügynökei alat-
tomban összevásárolták a dolgozó napszámosok-
tól és Isten tudja, hová vitték. Alig sikerült egy-
néhány darabot az erdélyi múzeum számára meg-
menteni, a melyek közt kétségen kivül a legérde-
kesebb egy ketté tört Mithra-emlék, hunyadme-
gyei fehér márványból, a melynek kiásott egyii-
felét gróf Gyulai Lajos ur megvette, és az erdélyi
múzeumnak ajándékozta.

E töredék, a melynek egy fénykép után ké-
szített rajzát itt bemutatom az olvasónak, 3 láb
2 hüvelyk magas, 2 láb 9 hüv. széles és 4 hüv.
vastag. A művészet már meglehetősen hanyatlott
állapotáról tanúskodó faragásban előtünteti a

gazdagabb ábrázolásuMithra-
emlékek egyikének baloldali,
vagyis, a mint szokás mon-
dani, „keleti részét."

A „Hármas Mithra" —
ftlidprjs TpinXáaioq — három
országot ábrázoló emléktábla
három részre van osztva az
istenség három birodalma sze-
rint ; a felső osztály a menny-
országot, a közbelső legna-
gyobb a földi országot, az
alsó az alvilági birodalmat
tünteti elő. Mint minden
Mithra-emléken, ugy ezen is,
a főjelenet, azon engesztelő
áldozat, a melyet Mithra be-
mutat Ormuzdnak a védelme
alá adott emberiségért, leöl-
vén az eredeti ősbikát, az élet
és az éltető erő jelképét és
képviselőjét, a melynek holt-
testéből előállott az ember,
a melynek vére megterméke-
nyítette a földet, hogy elő-
hozza a növények és állatok
különböző fajait. Hiában lesi
Ahriman egy óriás kígyó
alakjában a termékenyítő vér
cseppjeit, megőrzi azokat az
éber eb. E jelenetnek azon-
ban csak hátulsó része ma-
radt meg kövünkön, mégis
a bika farka két buzakalász-
ba végződvén, ez állat jelké-
pes jelentőségére utal. Ott
áll a bika mellett az őszi
éjnapegyen nemtője, lefelé
fordított két égő szövétne-
kével, társa a szövétnekeit
felemelő nem tője a tavaszi
éjnapegyennek jobb felől ál-
lott volt és letört. A nemtő-
től balra a bikán lovagló
ized és felette a felforditott
bikát hátulaó lábainál fogva
felfelé hurezoló ized a lel-
kek fel és alá vándorlásának

jelképei, a mint tudniillik a nap és a hold, más-
kint a rák és a bak kapuin az égből a földre szál-
lanak és innen visszatérnek eredeti hazájokba, a
hét mennyországba. Az alvilági jelenetekből csak
kettő maradt meg, az egyikben Mithra gyako-
rolja büntető hatalmát, a másikban Szaros éa
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Rasné-Raszt bíráskodnak. Mithra győzelmes har-
cza Ahriman ellen eltűnt, csak a Mithra alakja
maradt meg belőle. Fenn a mennyországot ábrá-
zoló osztályban látjuk a nap mellképét, a melynek
az ép kövön egykor a holdé felelt meg, mellette a
hollót Mithra elválhatlan kísérőjét, Lucifert a nap
kísérőjét és magát Mithrát, a mint egy sziklán
ülve íjáról egy nyilat készül bocsátani a bak haj-
lékába, a mely előtt egy ember térdelve kér be-
bocsátást a mennyországba.

Nem bocsátkozom itt bővebb értelmezésébe e
nevezetes emléknek. Csak annyit kivánok megje-
jegyezní, hogy ez ábrázolat több tekintetben fel-
tűnő összeállítást mutat. Ugyanis a holló, a
melynek rendes helye az áldozó Mithra lebegő
köpenyének teteje, itt fel van helyheztetve a menny-
országot ábrázoló osztályba és noha a nap itt nem
szekerén járva van ábrázolva, Lucifer alakja
mégis ott van. A bika nemzőrészeit megtámadó
csuszó-mászó állat épen nem hasonlít skorpióhoz
ép oly kevéssé az a valami, a mit az alvilág bal
felőli osztályában Mithra a térdelő bűnös felett
tart, tőrhöz. Mind ez eltéréseket azért említem,
mivel az e tárgygyal foglalkozó búvárnak tán
adatot nyújthatnának a még eddig igen kevéssé
ismert Mithra tiszteletre vonatkozó ismeretek bő-
vítésére és némi felderítésére. Finály.

A fentebbi régiség bővebb magyarázatául je-
gyezzük meg a következőket: Mithra egy ős-ári
istenség volt s a régi ind szent könyvekben a vilá-
gosság istene gyanánt fordul elő s rendesen Va-
runával, a levegő- vagy menny istenével együtt
emlittetik s átalában nagy hatalom tulajdonitta-
tptt neki. A persák uralkodása alatt egész Elő-
Azsiában elterjedt a Mithra tisztelete, később
(mintegy 70 évvel Kr. előtt) az egész nyugaton
gyökeret vert, s a Krisztus utáni időkben élt írók
gyakran emiitik nevét, s ezt mutatja igen sok em-
lékkő is, mely a régi római birodalom majd min-
den részeiben találtatott. Ezen emlékműveken
rendesen mint ifjú jelenik meg Mithra, egy bar-
lang nyilasa előtt, lebegő köpenyben s keleti öltö-
zetben. Baljav;;l egy leütött bika száját befogja,
reá térdel s jobbjával tőrt döf nyakába. Körötte
még több más jelvényes kép és alak látható,,
Mithra hatalmának ábrázolásául. Nem csak a per-
eáknál volt meghonosítva a Mithratisztelet, ha-
nem a rómaiaknál is nevezetesek voltak az u. n.
mithra-mysteriumok (Coracia, Coracica sacra).

Á d o h á n y.
(Folytatás.)

Az Erdélyben tartott országgyűléseken ho-
zott dohányzási tilalmak közül megemlitjük még
a következő néhány czikket:

XI. Aríkuhis.

Az tobdk proscribáltatik.
Ennek előtte is nagy kárunkkal tapasztalván

Kegyelmes Urunk, az tobákkal való élést, irtunk
volt Artikulust ez hazából való kiirtása felöl,
artikulo XIII . Constitut. Anni 1670., de effectu-
mát nem tapasztaltuk. Hogy azért ennek utána
mint olyan nem csak haszontalan, hanem káros és
veszedelmes matéria az hazából exstirpaltassék,
Nagyságod kegyelmes tetszéséből concludáltuk :
a modo imposterum ez hazába senki be ne hozza,
s ne colálja, és se porul, se pipa által véle ne
éljen, paraszt és jobbágy rend sub poena flór. 6,
vitézlö rend similiter, Nemes és egyházi emberek
penig és minden rendek, ugy az urak is, annálin-
kább az asszonyi rendek indifferenter sub poena
floren. 12. toties quoties exequenda;aki ezhazában
behozni comperiáltatik penig, minden akkor véle
levő áruját amittalja és ittben ez hazában lévők
iá colálását sub poena amissionis omnium bono-
rum suorum mobilium taroztassák, melyre az vár-
megyében, és székeken Főtiszt. Atyánkfiai, az
Harminczadokon, az harminczadosok, városokra
penig falukon, a birák ugy a vitézlő rend előttök
járói, és gazdák i8 nőtelenségek szerint prospici-
aljanak, ezt penig ab exspiratione praesentis Die-
tae mindenütt Főtiszt. Atyánkfiai solenniter pro-
mulgáltassák, és post bis quindenam executióban
is vétetni kezdjék. —

Az 1688-ban okt. 19-én Gyulafehérvárit tar-
tott gyűlésen.

IX. Articulns
A Tubáknak extirpáltatásáról.

Már alkalmas időtől fogván tapasztaltuk
Kegyelmes urunk a Tubáknak káros és veszedel-
mes voltát is ez hazában, melyhez képest, hogy

se bé hozni, sem vetni sem colalni, sem pedig
véle ez Hazában porul vagy pipával is élni szaba-
don ne legyen in Articul. 13. Const. Regni 1670.,
annak utánna in Art. 11. Const. Regni 1683. cum
poena et modalitate exsequutionis voltaképen
deeterminaltuk volt, mely Artikulusokat etiam
vigore praesent. Articuli confirmalunk instalván
alázatosan Nagyságodnak, méltóztassék Kegyel-
mesen annualni.

Az 1689-január 5-én Segesvártt tartott
gyűlésen.

VII. Articulas.
A Tubákról.

Az tubáknak mind vetését ez hazában, mind
peniglen annak szívását abból következett sok
károkra és alkalmatlanságokra nézve egész orszá-
gul noha már egy néhány izben bizonyos bünte-
tés alatt megtiltottuk, de arcnak büntetésével az
Tisztek, mivel sok helyeken abutaltanak és midőn
a szegény embereket exequalták volna is, egyfe-
lől a szegény embereknek marhájokat hajtották
más felöl az pipa az szájokban volt, melylyel nem
hogy az azzal élőket refrenálták volna, de meg
magok rósz példaadásokkal a szegénységet inge-
relték. Végeztük azért Kegyelmes Urnnk Nagy-
ságod kegyelmes Consensusa is accedálván,
hogy valakik ezen Articulusnak emanatiója után
magok jószágokba vettetik 'azon jószágot in
perpetuum amittalják. Ha kik peniglen szív-
ják még is tovább ha főtiszt, cselekszi adjon
ország adójába fl. 200. annuatim, ha regalisták
közül való adjon fl. 50. Ha alább való jobbágyős
ember adjon fl. 30.; egyházhelyi nemes ember
adjon fl. 12; parasztember fl. 6. Ai, Nagyságod
udvari szolgái közül ha ki szívja, adjon fl. 10; az
katonák közöl ha ki szívja fl. 6 ; az drabantok és
gyalogok fl; 3; urak és főrendek szolgái fl. 6 ;
lovászok és béresek fl. 3. az Nagyságod udvari
szolgái hópénzekből olyan dohányszipóknak tar-
tozzék komornyik atyánkfla kiirtani és az ország
adójába adni. Az urak, főrendek, nemesek penig
az szolgájok fizetésekből megadni, az jobbágyokon
penig az poenat exequaltassa az, a kire a főtiszt
fogja bízni minden vármegyékben és székekben.
Az universitás ő kegyelmeken peniglen maguk
tigzíei exequalják az poenát a dohányszipóknak
értékek szerént; minden székekben és vármegyék-
ben peniglen főtiszt. Atyánkfiai ő kegyelmek
szorgalmatosán cirkaltassák fel, kik élnek az do-
hanynyal és a szerént kinek kinek értéke és álla-
potja szerént az adó rajtok exequaltassék.

Ezen törvényczikkelyek világosan tanúskod-
nak a szigorú intézkedésekről, melyek a dohány
kiirtása tekintetéből hozattak. Ismernünk kell az
akkori pénzviszonyokat, hahogy e törvényeket
kellőleg akarjuk méltányolni. I t t azonban a do-
logba való mélyebb bebocsátkozás mellőzésével
csak azt jegyzem meg, hogy az utóbbi czikkelyben
(VII. Artikulus) a főtisztekre szabott 200 ft.
pénzbírság felette tetemes összeg volt az akkori
korban. Hogy pedig hazánkban is erélyes intéz-
kedések tétettek a dohány élvezete meggátlására,
az minden kétségen kivül fekszik, ha az ország-
gyűlés nem is intézkedett, meg vagyok a felől
győződve (tekintve egyéb országok ez iránybani
erélyes fellépéseit) hogy helyi rendszabályok több
alkalommal hozattak elterjedése kiirtására. Hogy
azonban sem az erdélyi, sem egyéb e tekintet-
bem törvények annak végleges kiirtására czélhoz
nem vezettek, azt tudjuk, s hogy végre ezen tör-
vények, miután azokat tapasztalás szerint a tör-
vényhozók (lásd VII. Art.) maguk sem tartották
meg, mint ideiglenes intézkedések, minden nyom
nélkül háttérbe szorittattak, sadohnnyozás végre
rablánczai alól felszabadulva mainap él és nral-
kodik. Különösen pedig átalános keletnek örven-
dett a dohány, midőn Benedek pápa 1740-ben —
a dohányzásnak maga is nagy barátja lévén — a
huzamosb idő óta reá sulyoaodott átok alól fel-
mentette; ennek folytán pedig világi hatalmak is
visszaléptek az ez iránybani tilalmazó parancso-
latok kiadásáról, és a dohány ezen emanczipatiója
megtermetté óhajtott gyümölcseit, mert boldog
boldogtalan élt vele, és ezentúl senki dohányozá-
sért büntetve nem lőn. Nagy Frigyes porosz ki-
rály felette kedvelte a dohányzást, s dohányzó
társaságot gyűjtött maga körül, hol mindenki
igen jól találta magát, a ki pedig nem volt dohá-
nyos, az legalább egy üres pipát volt köteles szá-
jába fogni. Mai nap pedig vendég-barátainkat
jóféle szivarral, vagy egy csibuk törökdohánnyal
kináljuk meg, és sajnálatunkat szokjuk kifejezni,
hshogy ő nem szokott „vele" élni.

A dohányzás nőkhöz nem illik s mégis Spa-

nyolországban, de leginkább Törökországban a
nők többnyire nagy szenvedélylyel viseltetnek
hozzá. E tekintetben hölgyeink irányában kitűnő,
elismeréssel tartozunk, mert e kificzamitott ízlés,,
mint hozzájuk nem tartozó, kevés kivétellel na-
gyon is gyéren fordul elő, mi a magyar nők finom
tapintatát ez irányban is kellőleg jellemzi.

Amerika, mint a dohány őshazája, legneme-
sebb és legtöbb dohányfajt termeszt. Miután e
növény az osztrák birodalomban államegyedárui
tárgyat képez, maga a dohánynak termelése a
törvényben meghatározott szabványoknak vette-
tik alája, egyátalában csak a magyar tartomá-
nyokban, Gallicziában, Tirolban, és Velenczében
engedélyeztetik. Legnagyobb fontossággal a do-
hánytermesztés valamennyi koronatartományok
között Magyarországra s a vele kapcsolat-
ban állott birodalom részekre nézve bír, mert az
évi 760,000 mázsára rugó összes termeivényhez
közel 600 ezer mázsával járul, míg Grallicziára
csak 117 ezer, Tirolra 29 ezer, Velenczére pedig
csak 1 1 % ezer mázsát vehetni fel az évi termeszt-
ményből. Legkitűnőbb dohánytermesztő megyék
a magyar koronatartományokban eddig Torontál,
Szabolcs, Tolna, Szathmár, Bács, Heves, Zala,
Hont, Sopron, Somogy, Vas, Gömör, Csongrád,
Arad és Baranya valának. Minőségre pedig
ugyan ezekben a vitnyédi, faddi, debrői, ribai,
végi, kospallagi, füfesgyarmati, rátkai és dolházi
emelendők ki. (Lásd Kautz az oszt. bírod, statist.)
nevezetesek még: a csetneki,jánosházi, malomsoki
stb. A vitnyédi dohányt Magyarországon elsőnek
tartják; a verpeléti felette becses és kapós, a kos-
pallagi dohány jó hirben áll, de füstölni némelyek
erősnek mondják; a csetneki gyenge és kedves il-
latú. Törökországban évenkint közel 390 ezer
mázsa dohány terem, hol különösen a kis levelű,
sárga faj emelendő ki. A mi a fogyasztást magát
illeti, Európában évenkint harmadfél millió má-̂
zsánál több fogyasztatik el. (Vége következik.\

Miről lehet a jó tojó tyúkokat meg-
ismerni ?

E tárgyról Prangé frarezia természettudós
egy munkát irt, melynek keletkezésére azon na-
gyon elterjedve levő tévhit szolgáltatott alkalmat,
miszerint a tyúkok a far kiégetése által kiherólést
szenvednek s ez által a szaporításra képtelenekké
lesznek, de maga a műtétei a hivést előmozdítja.
Prangé, hogy e téveszmét megczáfolhassa, min-
dent, mi a tyuktenyésztés körébe vág, gondosan
áttanulmányozott, ugy, hogy munkája az e tárgyra
vonatkozó munkák közt mostanig a legteljesebb.
Feltűnő, írja a nevezett tudós, mily kevés gondot
forditanak a gazdasszonyok arra, hogy a jó tojó
tyúkokat a középszerűektől megkülönböztessék,
pedig ez által azon haszon, melyet a tyuktenyész-
tésnek hajtania kellene, nagy fogyatkozást szenved.
Ha száz tyúk helyett, melyek éver kint csak 35—40
tojást tojnak, csík ötvenet tartunk, melyek éven
át 70—80-nat tojnak, épen annyi tojást nyerünk,
mint a száz középszerű t: jó tyúk tartásánál, és
mégis mennyire rug az élelemben és fáradságban
való meggazdálkodás. Fiát még, ha tekintetbe
veszszük, hogy oly tyúkok is vannak, melyek
kellő ápolás mellett 120-at, sőt lfiO-at s többet is
tojnak, ki nem látja be azon nagy előnyöket, mé-
lyeket a tyuktenyésztésnél a jobb fajok kiválasz--
tása által elérni lehet?

A tyúkok rendszerint a születésökre követ-
kező tél után kezdenek tojni. Ha már most a tojás
első évében gondosan vigyázunk azon jelekre,
melyekkel a jó tojótyúkok birnak, és a következő
három éven át (mert a tyúkok ezen életkoruk^
ban tojnak legtöbbet), csak ilyen tyúkokat tar^
tünk, ugy biztosak lehetünk a felől, hogy tyuk-
tenyésztésünkben a lehető legnagyobb jövedelmet
fogjuk elérni.

Azon jelek, melyek a jó tojó tyúkokat jellem-
zik, kétfélék. Az egyikféle jelt a tyúk taréja és
szakálla szolgáltatja. Minél élénkebb sötét skarlát
színnel birnak a tojáskor ezen részek, annál jobb
a tyúk és annál többet tojik. Azon időben, midőn
ezen részek sötétebb szint vesznek fel, a szakállt
érintő füllapát sokkal halványabb. Ne higyjük,
hogy e körülmény csupán csak a szinek ellentété-
ben jelenkezik; mert az emiitett állítást boncz-
tanilag is be lehet bizonyítani. A középszerű vagy
rósz tojó tyúkoknál a taréj és szakáll vörös szine
mindig halványabb, a füllapát ellenben szennyes-
fehér, sőt nem ritkán sárgás-rózsapiros.

A második jelt azon tollbojt minősége ké-
pezi, mely a far körül és különösen alatta létezik.

Minél nagyobb ezen bojt, éa minél inkább hasonlit
a felpuffadáshoz közel levő articsókához (cinara
scolymus), annál jobb tojó a tyúk, és megfordítva.

A könyv további részeiben kellő alaposság-
gal megirva minden feltalálható, mi a tyúk te-
nyésztésére és hizlalására vonatkozik; ugy, hoo-y
e könyvben a tyúk természettörténetére" külön-
böző fajainak ismeretére, keresztezésére, ápolá-
sára és élelmezésére, továbbá a mesterséges költe
tésre és a tojások eltartására nézve a legteljesebb
oktatásokat lehet feltalálni. B L.

E g y v e l e g .
(Rsz.) — (Európa legnagyobb kath. templo-

mai.) A Szent-Péter temploma Rómában magában
foglalhat 54,000 lelket. A milánói székesegyház
37,000 ret; a római Sz. Pál temploma 32,000-ret;
a Szent Petrónio egyház Bolognában 24,400-at;
a florenczi székesegyház 24,300 at; a Notre-
Dame Parisban 21,000-ret; a pizai székesegyház
13,000-ret; a Szent-István temploma Bécsben
12,400-at; a Szent-Péter temploma Bolognában
12,400-at; a Szent-Márk temploma Velenczében
7000-ret; a Mária Einsiedeli szintén 7000-ret.

(Rsz.) — (Az emberi köröm növéséről) egy
franczia orvosi lap következőket mondja: A kö-
röm leggyorsabban nő és fejlődik a gyermekek-
nél, sokkal lassabban a felnőtteknél, az aggoknál
pedig a leglassabban. Nyáron át továbbá sokkal
gyorsabb a köröm növése mint télen, ugy, hogy
mig ennek megújulására télen 132 nap szükséges,
addig nyáron 116 nap is elegendő. A jobb kézen
gyorsabban nő mint a balon; azonkívül még az
ujjakon sem egyenlő a köröm növésének ideje,
mert: leghamarabb nő a közép ujjon ; csaknem
hasonló gyorsasággal a mutató- s növendék-ujja-
kon, sokkal lassabban a kisujjon, leglassabban
pedig a hüvelykujjon.

(Rsz.) — (Az orosz császári háznak) a leg-
újabb hiteles adatok szerint 43,900 D mf. terje-
delmű birtoka van; — ez már szép kis jószág! !
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Ausztriánál pedig 3% szer.
— (A melegvíz mint szer a ragályanyagok el-

len.) Már több idő óta tudva van, hogy a ragály-
anyagok, még a pestisméreg, himlőméreg sat. is
60 Celsius fokú (48 Réaumur fok) melegen felül
levő hőmérsék által megsemmisittetnek, hatályta-
lanokká tétetnek. Ausztriában a katonai istálók-
ban a takonymérget (Rotzgift) azáltal tették ha- \

tástalanná hogy a jászlokat és az istáló falait forró
vizzel megmosták. Legújabb időben Hildebrand
magdeburgi állatorvos, ki hivatala gyakorlatában
két különböző alkalommal léptályogméreggel
szennyezte be magát, e ragályt azáltal szüntette
meg, hogy testét lehető forró vizzel megmosta.
Ezután a mérget a sebből kiöblitette, és erre
elegendő volt egy fekete szappanból készített kö-
tés, hogy a gyorsan terjedő daganatot rövid idő
alatt megszüntette. Ezen tapasztalás a legna-
gyobb figyelmet érdemli, minthogy egy aránylag
nagy tömeg az emberek között, évenkint léptá-
lyogméreggel beszennyezés következtében pusz-
tul el. Azon állatok megnyuzásánál, melyek lép-
tályogban esnek el, elég egy kis bőrledörzsölés a
kézről, egy kis karczolás s egy kis érintkezés a
mérges hullával, hogy az ember e ragályos és ve-
szedelmes betegséggel beszennyezze magát. Sőt
mi több, évenkint százanként, meg ezrenként es-
nek az emberek a fekete himlőbe és múlnak ki a
világból, mire nem kívántatik több, mint egy légy
csípése, mely elébb léptályogos dögtesten járt. A
forró víz alkalmazása a veszett kutya harapásánál
is .nagy szolgálatunkra lehet; de még sem kell el-
mulasztanunk, hogy egy ügyes orvos segítségét,
ha tehetségünkben áll, ki ne kérjük.

Vasárnapi beszélgetés.
(Zajos választások. — Kortes-nóták. — A tanulók —
Gesztenye és szőlő. - Favágók. - Városligeti tó ásás. -
Az ó- és uj világ csodái. — Reimer múzeuma. — A dömösi

szüret. — Fáklyás zene.)

Pest, október 7-kén.

„Municipális mozgalmak";—„megyei élet";
— „választások"; — „közgyűlések" stb.

Ezek azon rovatok, melyek négy éves, búj
számkivetésükből megtérve, ismét megjelennek
most a lapokban, s arról Ítélve, mint nőnek s
szaporodnak napról napra: föl kell tennünk, hogy
a szabad politikai levegő kedves egé-szségökre
válik. Bizony! mozgalmas, kurjongatós, zászlók-
kal lobogó, éljenektől s követválasztási nótáktól
harsogó, pártküzdelmes, szóval, majdnem restau-
rationalis napokat élünk Budapesten ugy, mint a
nagy haza minden vidékén.

Hogy e részben a testvér-főváros élénksége,
mely a számos követjelölt mellett és ellen buzgól-
kodók seregében nyilatkoziK, valamennyi választás
csatazaján túltesz: magában érthető. A Józsefváros,
mint 61-ben, ugy jelenleg is, legkeresettebb földje
a korteseknek. Mig a belváros nagynevű jelöltjé-
vel, Deák Ferenczczel, senki sem áll szemközt, a
nevezett városrészben, úgyszintén a Teréz-, Lipót-
s Ferenczvárosban több versenyző lépett a sorom-
póba, hogy nyíltan s alattomban híveket szerezze-
nek maguknak. A fütykösök s ólmos botok ős
alkotmányos érveihez ez ideig még egy fél sem
folyamodott, kivéve Abonyt és Váczot,°hol fájda-
lom! vérnyomok jelzik az alkotmányos mozgal-
makat, s remélhetőleg a többi választási háb >rut>an
csak a szőlő s a kalamáris vére fog folyni s leo--
fölebb még azon tulkoké s baromfiaké, melvek
sülve s paprikásán kerülnek a vendégeskedő jö-
vendőbeli honatyák bő asztalára.

Mig vidéken, szittya szokás szerint lóháton
s kifogyhatatlan kulacscsal, kifogyhatatlan szóval
mztat, lelkesíts kapaczitál az igazi, telivér kortes,
itt a fővárosban pallérozott és divatos „haran-
gueurok" (valahogy harangozónak ne tessék ol-
vasni) follobogózott bérkocsiban vonulnak át a
városon s tartanak hibátlan nyelvezetü, jól szer-
kesztett, higgadt beszédeket a populusnak, hoo-y
A a derék ember, B a lelkei magyar s Ca próbás
hazafi.

A mint ez ideig látszik, Pestmegye egykori
alispánjának s országgyűlési követének, Szentki-
rályi Móricznak van legalaposabb reménye a
józsefvárosi r képviselőségre, mig ellenjelöltjei,
Szilágyi é8 Érkövy, kevesebb kilátással birnak e
kitüntetésre. Pártjok ugyan széltében énekli:

Nem kell nekünk Szentkirályi,
Megszokott ő retirálni.
Mikor ember kell a gátra,
Akkor húzza magát hátra stb.

H V.ít6"* 5°fu l a t o s nótát jóval lenyomja az, melyet
a fehér-tollasok, Szentkirályi hívei hangoztatnak:

Szentkirályi a követünk
Jobbat náU nem lelhetünk - igaz a;
Erre figyelj, meg Deákra
így jön áldás a hazánkra — i g a z a!

^lien Szentkirályi Mór!

T Á A Z.
s e nóta szebb, már csak azárt is, mert nem a más
rovására dicséri emberét. Noha nem akarunk kor-
teskedni, az igazságnak tartozunk vele megemlé-
kezni itt arról, hogy Szentkirályi, a magyar
államférfiak egyik disze volt az, kinek Földváry
Gábor, Pestmegye néhai első alispánja után, leg-
inkább köszönhetjük azt, hogy nemzeti színházunk
van, valamin tő volt az, ki mint egykori országgyű-
lési jegyző, 1848 előtti legjobb magyar törvénye-
inket szerkeszté. A Józsefvárosban lakó magyar
színészek, hihetőleg tudják ezt. Azonban kiki sa-
ját meggyőződése és ízlése szerint!

Ezalatt az uj városi képviselőség is megtartá
már első gyűlését melyen nagylelkesülten foga-
dák Rottenbillert, a magyar főváros első polgárát.
A provisorium alatt lelépett tisztviselők közt,
ismét elfoglalt állomásán ott látjuk Thaisz Eleket
is, az erélyes és népszerű főkapitányt. Budavá-
rosnak volt képviselője, b Eötvös József, válasz-
tóinak egy fényes beszédben bemutatá magát, mig
a viziváros Lónyai Menyhértet tüze lobogójára.
Lobogó-szinek az ablakban, lobogó szivek a ke-
belben, pezsgő élet az utczákon, pezsgő vér az
erekben, körülöttünk és bennünk örvendetes jelei
a politikai föltámadásnak: a múlt hétnek ez a
szinezete, mely, már most erősen hiszszük, nem
fog többé elhalványulni.

Deák már falaink közt mulat s a nagy deák
után megérkeztek az aprók is, már mint a tanu-
lók, kezdve attól a kis embertől, ki elfogulva lép
a nagy terembe, melybon kétszázad magával fogja
hajtogatni a mensát, föl azon ifjúig, ki, lerázva
magáról a gymnáziumi élet porát, öntudatosan s
bottal kéziben állit az egyetembe, hogy a jogi
vagy orvosi tudományokat hallgassa. Már most
szabadon szivarozhat s a kávéházba eljárhat a
nélkül, hogy a száz szemű „curator" rajtérje s az
igazgatónak bejelentse. A mi időnkben legalább
igy volt; lehet, hogy már most máskép van.

A fölszaporult fővárosi lakosság által meg-
drágult a szállás is, és a lakbér azon arányban
fog fölebb szökkenni, mentői közelebb érjük az
országgyűlést; e nem óhajtott öregbedéssel lépést
tart nyilván az élelmiszerek ára is, mely még
most mérsékeltnek, sőt olcsónak is mondható.
Ezek és ezekhez hasonló jelenségek természetesen
a „fény árnyai".

Néhány nap óta, a szinte tavaszias verőfényt,
borongó idő váltja föl és különösen az utczák sar-
kán, csipős szél kapaszkodik belénk, mely, a városi
ember keserűségére s a gazda örömére, elvégre
ideszállitja a rég nélkülözött esőt. A tél fecskéi,
a pereczes és gesztenyesütő, vidám sipolással s
pergő olasz nyelven már versenyzenek a kofával,
ki előtt garmadába van fölhalmozva az ízes gyü
mölcs. Jóllehet gőzfürészgyárak működnek Pes-
ten, még sem léphetünk tizet, hogy ama derék
napszámosokba ne ütközzünk, kik mesés gyorsa-
sággal aprítják föl a fát;s mig nyáron az öntözők
tették próbára másfél éves tornászatunkat, most
a pincze ablakon berepülő fanyalábokon szökünk
át kecske ügyességével s egy ballerina kecséveL

A fogasról lekerülnek a budák s nyakig
gombolkoz-a, bucsulátogatást teszünk a város-
ligetnek, melynek tó-ásatási munkálatait e napok-

ban befejezik. A sodrony-sziget megnagyobodott,
de árán maga a tó jóval keskenyebb mint a mi-
lyen volt, a mit nem merünk nyereségül tekinteni.
Alkalmasint itt is a takarékossági szempont ha-
tározott , melyet azonban a közmulatságnak s
egészségnek szánt mű körül nem helyeselhetünk.

Fővárosunkban ez idő szerint az ős, vagy
mint a falragasz hirdeti, az ó világnak s a modern
civilisatiónak állatcsodált mutogatják, mindkettőt
a „fehér hajóban", mely e szerint, mig egyrészt
Noe bárkája gyanánt szolgál, másrészt divatos
gőzhajó szerepét viseli. Hoffmann ur a mammu-
thokat, ichtyosaurusokat s több özönvíz előtti
állatpéldányokat tüntet elénk kitűnő optikai mű-
szerek segélyével s ezzel járólag földünk külön-
féle átalakulási korszakait, a híg, a kréta- és
kŐ3zén-állapotokat is megismerteti velünk. Mig
itt az ősvilág csodáin merengünk, a szomszédban
Lelie tudós kutya fölolvasásain, azaz mestersé-
gein tűnődik a t. ez. közönség s méltán, mert ezen
müveit eb az előtte fekvő betűkből kívánatra bár-
mely nevet össze rak, kozákmódra kártyázik,
ügyesen dominóz, szivaroz, szóval polgárosodott
kutya a megszólalásig Egy füst alatt megemlitjük
Reimer boneztani múzeumát is, mely a „tigris"-
vendéglőben szemlélhető s a tárgyak természethü
voltánál fogva, hölgyeknek és uraknak külön. B
gyűjtemény, melyet Bécsből ismerünk, kétségte-
lenül megérdemli a megtekintést.

A dömösi szüretről csak annyit Írhatunk,
hogy az, noha résztvevők csekély számmal voltak,
fölségesen sikerült. Zene mellett indult el a vidám
csapat, énekszó mellett szüretelt, tánczolt, ivott,
evett 8 kaczagott, mint ezt jóravaló művészektől
s maecenásoktól nem is vártuk máskép. Váljék
egészségükre!

Az első fáklyás-zenét szerdán, esti 10 órakor
hallottuk Deák Ferencz ablakai alatt. Választói
tisztiek meg a nagy hazafit.ki az erkélyről meleg
szavakban köszöné meg e kitüntetést. „Politikáról
nem szólok ezúttal" — úgymond — „majd ha
polgártársaim bizalma folytán ismét azon helyet
jut elfoglalnom, melyet ezelőtt négy évvel: akkor
fogok beszélni. Köszönöm a megemlékezést."
Ezek voltak körülbelől Deák szavai, melyeket
még az este, szemünk láttára, nagyszabású tele-
grammokban sürgönyöztek föl a bécsi lapoknak,
kik ez egyszerű szókból, Isten tudja mily csodákat
fognak kidoktorkodni Az est hűvös volt, az erkély
kőtalaja meg hideg, s Deák rövid beszédének tán
részben ez is oka. Hasonló helyzetben volt egy-
szer, a sok közöl, Palmerston is, ki igy fejezé be
rövid beszédét, melyet azonban politikailag kiszí-
nezett kissé : „Uraim, a levegő huss az est leszáll.
Alkalmat veszek magamnak, önöknek jó éjszakát
kivánni." Az angol hallgatóság „cheer"-ekkel, a
magyar zajos éljenzésekkel vált meg legnépsze-
rűbb emberétől. El nem fojthatjuk itt azon meg-
jegyzésünket, hogy a budapesti dalárda tán jobb
dalt választhatott volna mint ezt, hogy: „Kimen-
tem én a szőlőbe, ráléptem a venyigére, venyigé-
ről venyigére, szivem keserűségére" stb. Csak
nem akarták, hogy Deák a balkonról vigasztalja
meg az epedő, bánatos szivet? Forgó János.



Gróf Széchenyi István emléke Tisza-
Dobon.

Ároktő, szept. 28-kán.
Tegnap a Tisza völgyén nagy és nevezetes

nap volt, mely egy nagy időkor emlékezetes napja
marad a későbbi nemzedék előtt is.

Gyönyörű szeptemberi őszi reggel volt, s a
szőke Tiszát minden oldalról koszoruzó fűz- és
nyárfák között örömtől dobogó kebellel haladtunk
Tisza-Dob alá, hogy a nagy Széchenyi István, mint
a tiszaszabályozás megkezdője s folyamában an-
nak lelkesitője iránt, e helyen is ujolag szivünk
mélyéből eredő nemzeti hálánkat s tiszteletünket
leróhassuk azon emlékoszlop előtt, melyet a nagy
hazafi emlékére a Tisza-szabályozó társulat saját
költségén emeltetett.

Ez emlék egy 3 és fél ölnyi magas, tömör
gránit-szobor, melyhez négy sor lépcső vezet föl,
s egyik oldalára a következő fölirat van vésve :

„Gróf Széchenyi Istvánnak, a Tisza-szabályo-
zás nagy müve megindítójának, a hol ö maga e
munkát megkezdte, hálás emlékül emelte az alsó-
saabolcsi Tiszaszabályozó-társulat MDCCCLXV."

A szobor déli részén, az ármentesitett terület
felől, a következő két dystichon van arany betűk-
kel bevésve, melyeket Szász Károly költőnk ké-
ezitett:

„Két hatalom versenge soká e róna bírásán,
Emberi szorgalom és a vizek ős eleme.

Széchenyi lett bíró; a Tiszát medrébe szoritá
Szózata, s a nagy tér im szabad és a mienk!"

A környék még távol részeiből is ez emlék
ünnepélyes leleplezésére érkező uri s közönséges
fogatok meg voltak telve a nemzet fiaival és haza-
fias érzelmű honleányokkal, hogy ezen ünnepély
nagy és dicső legyen.

Lévai püspök ő méltósága megérkezte után
csakhamar diszöltönyében az összegyűlt néptömeg
között fellépett az emlék talpazat-kövére s onnan
remek beszédben hiven ecseteié a nagy férfiú ér-
demeit s mindig a nemzet javára czélzó tevékeny-
ségét. Előadása mindnyájunk keblét örömmel
tölté el. Ennek bevégeztével a Szózatot énekelték
el s a mozsarak dörgő hangja messze hirdeté a
vidéknek ez ünnepély nagyságát.

Ennekutánna az itten rögtönzött igen terje-
delmes sátorban 200 teritékü ebéd volt, hol ismét
Lévai püspök s gr. Andrássy Gyula urak által
mondott remek áldomások vonták magukra a kö-
zönség figyelmét, s az egész lélekemelő ünnepélyt
szűnni nem akaró éljenzés fejezte be.

Egy tiszavidéki.

Irodalom és művészet.
** („Magyar dalnok") czimmel Heckenast

Gusztávnál egy csinosan kiállított versgyűjte-
mény jelent meg, mely a magyar költészet vá-
logatott termékeit, régibb s részint most is élő
költőink legszebb dalait, s szavalásra alkalmas
költeményeit foglalja magában. Első kötetét ké-
pezi ez egy uj vállalatnak, mely „Kis nemzeti
múzeum" czim alatt, irodalmunk s a külföldi je-
lesb irók müveit válogatott gyűjteményben a le-
hető legolcsóbb áron juttatja a közönség kezébe
8 igy nagy elterjedést érdemel. A 376 lapra ter-
jedő első kötet ára csak 50 kr.

•* (Veber világtörténetéből) közelebbről a 10
és 11-ik füzet is megjelent s ezzel a jeles történeti
mű második kötete, mely a középkort tárgyalja, be
van fejezve. Egy-egy füzet ára 40 kr.

— (Uj könyvek Debreczenböl.) A tevékeny
debreczeni könyvárus és kiadó, Telegdy Lajos kö-
zelebb időkben ismét több becses kiadványát hozta
az irodalom piaczára. Ilyen: „ Uti emléklapok és
rdazási kézikönyv, irta Csatári Ottó. I. kötet.
Északi Németország, Kajnavidék és Hollandia.
Ára 1 ft. 40 kr. — Továbbá: Ladányi Gedeon
debreczeni tanár két történelmi műve, a) Az ókor
történetei (2-ik jav. kiadás). 1. ft. — b) Az újkor
történetei. 1 ft. 20 kr. Mind a kettő értelmesen
irt, tetszetős előadásu iskolai kézikönyv.

•• (Stüler mellszobrát) a magyar akadémia
számára Izsó Miklós jeles művészünk már elkészi-
tette. A szobor fehér karrarai márványból van,
s a palota nagytermének bejáratánál lesz fölállítva.

= (Liszt Ferencz kimeritö életrajzára) hir-
det előfizetést Aldor Imre, mely mű Liszt életraj-
zán kivül, a zenedéi ünnepélyek leirását is tartal-
mazni fogja. Az 5—6 ivre terjedő gyémántkiadást
Liszt arczképe is fogja diszitni. Az előfizetési ár
1 forint, mely Emich Gusztávhoz küldendő. A
munka november 15-dikén jelenik meg.
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Egyház és iskola.
— (A magyarországi ág. hitv. egyház egyetem)

múlt csütörtökön kezdte meg Pesten ez idei köz-
gyűlését, b. Prónay Gábor egyetemes felügyelő
elnöklete alatt. Az első napi ülésen azon fontos
határozatot hozták, hogy egy küldöttséget indí-
tanak Ö Felségéhez mely folyamodást nyújtson
be az iránt, hogy Ö Felsége az 1859-iki ismeretes
protestansügyi pátenst teljesen megszüntetni mél-
tóztassék. A küldöttség egyúttal e tárgyban egy
terjedelmes emlékiratot fog a főkanczellár ő exc-
jának átnyújtani. A gyűlés második napján az
egyetem egy küldöttsége Budán tárnok ő excjá-
nál tisztelkedett.

** (A pécsi izraelita fömintatanoda) magyar
nyelven megjelent érdemsorozata szerint, a tano-
dát a lefolyt évben 196 gyermek látogatta. Tani-
tott 7 tanár és egy tanítónő. A magyar nyelv
ápolására különös gond fordittatott. Az iskolai
évet október 16-kán nyitják meg.

Kőzintézetek, egyletek.
** (A magyar tudományos akadémia) a szün-

napok után okt. 2-ikán tartotta első ülését, mely
a bölcsészeti, törvény- és történet-tudományi
osztályok ülése volt. Gróf Dessewffy Emil elnök
üdvözlé az akadémia tagjait s több érdekes ada-
tot közölt velők a palota jelen állapotáról; a töb-
bek közt, hogy az olvasóterem már teljesen kész,
de a könyvtár rendezése még három hónapot vesz
igénybe, azután megnyílik a közönség használa-
tára. A palota megnyitási ünnepélyére vonatko-
zólag ugy intézkedett, hogy a megnyitó közgyű-
lés deczember elején, az országgyűlés megnyitása
eiőtt néhány nappal legyen, hogy abban az akkor
nagy számmal jelenlevő kitűnőségek is résztvehes-
senek, és az ünnepély annál fényesebb legyen. —
Ezután a titkár jelenté be a legutóbbi időkben el-
hunyt akadémiai tagokat.Ezek: id.Bartal György,
Mészáros Imre és Baumgartner András, az akadé-
mia kültagja. Bartal felett Pauler Tivadar fog
emlékbeszédet tartani; a másik kettő emlékének
megünnepléséről ezután határoznak. — A szak-
osztályi ülés tárgyaira kerülvén a sor, Fabó An-
drás lev. tag harmadik közleményben Vitnyédi
leveleit ismerteté. — Kubinyi Ferencz a szomo-
lyai Kaptár-völgyben található szikla-fülkékről
szólt, melyekről azt hiszi, hogy a fülkék a huszita
remeték tartózkodási helyei voltak. Ugyanő több
bronzkori régiséget mutat be, melyeket gr. Kegle-
vich Gyula ajándékozott a nemz. múzeumnak. E
régiségek Pozsonyban a ni. orvosok és természet-
vizsgálók nagygyűlésén is ki voltak állitva s nagy
figyelmet keltettek. — Végül a titoknok több
rendbeli adakozást jelentett be az akadémiának-

** (Az első magyar átalános biztositó-társu-
lat) életbiztositási Il-ik főosztályának szeptember
havi kimutatása szerint biztosíttatott 201 darab
halálesetben fizetendő kötvény által 421,800 ft.;
104 darab életben fizetendő kötvény által 101,800
ft.; ezüstben 5000 forint. Ö3szesen = 528,600 ft.;
aranyban 8000 darab.

** (A magyar képzőművészeti társulat évköny-
ve) 1864-re, megjelent. Kiadta az igazgató választ-
mány. Tartalmazza: a társulat alapszabályait,
elnöki és titkári jelentéseket, adományok jegyzé-
két, bírálatokat, a tagok névsorát, a magyaror-
szági képzőművészek betűrendes névsorát, lak-
helyét stb.

** (A „pesti biztosító-intézet") szept. 28-ikán
választmányi ülést tartott, s az igazgatósági havi
jelentés ez intézetnek már is gyarapodását mu-
tatja. Az ország határain belől, a az örökös tarto-
mányokban összesen 1300 ügynököt foglalkoz-
tat a biztositások különféle ágaiban.

Balesetek, elemi csapások.
** (Tűzvész Pesten.) E hó 4-ikén délután 2

órakor az izraelita templom közelében tüz ütött
ki, mely egy földszintes épületet elhamvasz-
tott. A tüz tovább terjedését, a gyors segély
megakadályozta, a mi annál nagyobb szerencse,
mert tőszomszédságában gyár és raktár van,
melynek meggyuladása nagyobb szerencsétlensé-
get idézhetett volna elő.

** (Tüzeset). Zay Ugróczról irják nekünk,
hogy okt. 2-án dél előtt fél órával tüz támadt a
sétatérrel átellenben s erős déli szél által szitva
hirtelen oly irányt vett, hogy e helység több szá-
zad rombolásait kiáltott építményei: a várkastély
drága kincseivel, levél- és könyvtárával, templo-
mok, iskolák, papok és tanitók lakai félthetők
voltak. Az erélyea és bölcs intézkedésnek s az

ügyes oltók szorgalmának köszönhető, hogy a tüz
ily (szárazság idején négy háznál többet el nem
hamvasztott.

** (Elégett hajó.) Pozsony alatt a Dunán m.
hó 26-án este egy fával terhelt hajó meggyuladt.
A tűz a hajón rögtönzött kunyhóból támadt. Mi-
után a lángokat eloltani nem sikerült, a hajó el-
égett, A kár tetemes.

** (Tűzvész.) Dusnok közeégét közelebbről
az a szerencsétlenség érte, hogy gyújtás által 27
ház, majd szept. 28-án esteli 8 órakor ismét gyúj-
tás által, 42 ház s több mellék-épület elhamvadt.
Emberélet azonban nem esett áldozatul.

** (Tűzvészek.) A Kis Kanizsán múlt hd
18-kán Kanzsalics István házában ismeretlen mó-
don kiütött tűzvész, a nagy széltől élesztve, 5 óra
alatt 140 házat s számos gazdasági épületet
emésztett fel, a szenvedett kár 130,000 ftra rug,
s a kárvallottak közül kettő volt tűzkármente-
sitve. — Jáko és Gige községeket is hasonló sze-
rencsétlenség érte; az elsőben 49, a másikban pe-
dig 20 ház lett a lángok martaléka, s az egész.
11,110 ft. és illetőleg 10,320 ftra becsült kárösz-
szegből csak 150 ft. van biztosítás által fedezve.
— Vecsén Veszprémmegyében m. hó 10-én másfél
óra alatt 62 lakház égett le; itt a 100,000 ftnyi
kár csak annyiban mondható kevésbbé sujtónak,
mert a károsultak, mint a ,,S." irja, mind bizto-
sítva voltak.

Mi njság?
** (O Felsége névnapját) okt. 4-én nagy ün-

nepélyességgel ülték meg a fővároshan. A Budán
tartott isteni tisztelet után elébb az egyetem ta-
nácsa tisztelkedett Sennyey tárnok ő excjánál dr.
Wenzel Gusztáv az uj rektor magnificus által ve-
zetve. A tárnok ezután Pestvárosa küldöttségét
fogadta. E küldöttség Eottenbiller Lipót főpol-
gármester vezérlete alatt azon kérelemmel járult
ő excja elé, hogy Pestvárosa hódolatát és üdvki-
vánatait Császár ö Felsége trónja elé juttatni
kegyeskednék. — Este a nemz. szinházban dísz-
előadást tartottak.

** (Küldöttség Deák Ferencznél.) A pest-bel-
városi választók, e hó 8-kán, vasárnap d. e. 11
órakor küldöttségileg tisztelegnek Deák Fe-
rencznél, őt a belvárosi választókerület követsé-
gének elfogadására fölkérendők.

** (Adományok a magyar akadémiának.)
Ferdinánd császár Ő Felsége, a magyar tud. aka-
démiának újonnan 4000 ftot adományozott, és ezen
összeget, főudvarmesteri hivatala által, az akadé-
mia elnökének, gróf Dessewffy Emilnek kézbe-
sittette is.

** (Előzékeny város.) Az erdélyi országgyű-
lés alatt, mint a „Korunk" irja, Kolozsvár városa
az országgyűlési helyiséget, s a polgárság a kö-
veti szállásokat ingyen készül adni a képviselők-
nek. Bezzeg máskép gondolkoznak Pesten, hol az
országyülés hirére már is emelik a szállásbért

** (Bélyegmentes pörök.) A kisebb hatalmas-
kodási pörök, a helytartótanácsnak egy legújab-
ban leérkezett intézkedése értelmében, bélyeg-
mén tesek.

** (Pest város 1861-iki képviselő-testülete) e
hó 3-ikán gyűlést tartván, az öt választókerület
az öt városrész szerint lett megállapítva, az össze-
iró és követválasztást vezető központi bizottmá-
nyok tagjai pedig felkiáltás utján lettek megvá-
lasztva a következőleg: Elnök: Havas Ignácz,
alelnök: Balassa István: Bizottmány>i tagok a bel-
városban: Staffenberger István, Várady Károly
dr. Bene Ferencz, Perger Ignácz, Bajer Márton.
Póttag: Wimmer Antal. — A Lipótvárosban:
Némethy János, Fuchs Eudolf, dr. Grosz Ferencz,
Luczenbachar János, Giszriegl József. Póttagok:
Loisch Ede és Sacellary György. — Terézváros-
ban: Beliczay Imre, Strohmayer Ferencz, Szabó
Pál, Sebastiani Frigyes, Schimmer György. Pót-
tagok: Schmidlechner György, Ludvig János,
Zettner Károly, dr. Batizfalvi Samu, Káár Mátyás
— A Józsefvárosban: Gschwindt Mihály, báró
Podmaniezky János, Korcsák József, Nagy Pál,
Eöck Szilárd. Póttagok: Farkas Mihály,Gersten-
brein György, Radocsay Ferencz. A Ferenczvá-
rosban: Petrinyi Tamás, Morócz István, Kiss Ká-
roly, Dankos Ferencz, Gönczy Pál. Póttagok:
Freiszleder Ferencz, Locher Mihály, Faith István
és Lautter József. A jelenvolt bizottmányi tagok
mindjárt az esküt is letették. A jegyzőköny hite-
lesítésére felkérettek: Rock Szilárd, Káár Másyás,
Havas Ignácz, Tóth Lőrincz és Perger Ignácz.

x* (A debreczeni kertészeti egylet) elhatározta,
hogy küldeményei által résztvesz a Gyulán okt.
8—9-ikén, és a Nyíregyházán okt. 12-ikén tar-
tandó gyümölcskiállitásban.
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Melléklet a Vasárnapi Újság 41-ik számához 1865.
= (Kinevezések.) Sztankovánszky Imre Tolna-

megye főispánjává, idősb báró Wesselényi Ferencz
Közép-Szolnokmegye főispánjává, gr. Sztáray
Viktor Zemplónmegye főispánjává, Karácsonyi
László Torontálmegye főispánjává, Balajthy Ven-
del pedig a Jász-Kun-kerületek főkapitányává
neveztetett ki.

** (A debreczeni szinház megnyitására nézve)
győzött a közönség jobb véleménye, s ennek foly-
tán elhatározták, hogy látványosságok helyett
szellemi értékű művel ünneplik a szép szinház
megnyitását. Első nap „Bánk bán" drámát adják
Katonától. Második nap a „Szigetvári vértanuk"
első felvonása kerül színre Jókainé közreműkö-
désével. |

** (A Vörösmarty-szobor javára rendezett
hangverseny) Székesfehérvárott folyó hó l-jén
végbe ment, s a városi közönség ugyan nem a
legnagyobb részvéttel támogatta, mint irják a
szüreti elfoglaltatások miatt, de a megyéből szép •
közönség gyűlt össze, igy az eredmény kielégítő
volt. Közreműködtek: HorváthBöske k. a., Kenes-
sey Kálmánné asszony, Vojtits Eozina k. a. Ma-
daras Elek, gr. Schmidegg János urak. Ezek, va-
lamint Kendelényi Fanny k. a. s Szuborics Manó
ur Pestről és a Janny J. ur vezérlete alatti férfi-
kar, — kifogástalan müködésökért elismerő tap-
sok- s kihívásokban részesültek.

** (Botrányos kihágásokról) értesítenek ben-
nünket Váczról egyszerre többen is, mely kihá-
gások a kezdődő követválasztási mozgalmakkal
vannak összefüggésben. Tudva van, hogy Váczon
két jelölt körül csoportosulnak; egyik a köztisz-
teletben álló Drágfy Sándor, másik a szintén ismert
jó hazafi, b. Podmaniezky Ármin ; mindkettőnek
vannak a megválasztatásra érdemei. Az előbbinek
pártja azonban, bizonyosan az illető jelölt tudtán
kivül, mint irják, néhány rakonczátlan pártvezér
bujtogatására tettleges bántalmakkal lépett fői az
utóbbinak pártja ellen, nevezetesen okt. l-jén a
jelölt bevonulásánál a kocsiüléseket meggyujták
s kövekkel dobálva egy tisztes ősz öreg embert
veszélyesen megsértettek. Ily eljárás mellett óhaj-
tanunk kell, hogy hasonló szomorú esetek hazánk-
ban sehol ne ismétlődjenek, s a választók hazafias,
de egyszersmind higgadt megfontolással járjanak
el, ez által is megmutatva, hogy az alkotmá-
nyosságra minden tekintetben megérett nemzet

holdfogyatkozás) ideje alatt, — mely a

** (A pesti bírósági államvizsgálati bizott-
mánynál) a vizsgák ezen iskolai évben e hó 7-én,
azaz szombaton kezdődnek és a jogvégzettek szá-
mára az egész iskolai éven át tartanak kivéve a
hat utolsó hetet, mely a jogtanulókra van szánva.
A folyamodások a végett Szabó Imre hétszemély-
nöknél, államvizsgálati bizottmány elnökénél
adandók be.

** (Mérgezési kísérlet.) Egy Romer Antal
nevű rósz cseléd, ki urát, a két szerecsen utczában
lakó Ivanesics Menyhért szénkereskedőt, meg
akará mérgezni, gonosz szándokán rajta vesztett,
s törvény elé került. Urának ő szokta volt horda-
ni a reggelit egy közeli kávéházból, s kis fiuk ész-
revették, hogy e napokban a kapu alatt valami
folyadékot öntött a kávéba. Aztán elmondták szü-
leinek, kik azonnal közbevették magukat s meg-
előzték a balesetet. Kiderült, hogy a kávé csaku-
gyan vitriollal van vegyitve, s Eomernél egy üveget
találtak félmeszelynyi vitriollal. Kezdetben tagadta
bűnös szándékát, de utóbb kénytelen volt
bevallani.

** (A gőzhajók és várótermek leendő diszitmé-
nyei). A dunagőzhajózási-társulat egyik hivatal-
nokát megbizta, hogy a Donauwörthtől Galaczig
terjedő egész vonalon minden felötlőbb pontot le-
fényképezzen, mely képek később a hajó-kabinok

feldíszítésre fordittatnak. Életre

vagyunk.
•* (A

múlt szerdán éjjel 11 _ i ó r a k 8 z ö t t n á i u n k teljes
folyamában látszott-tiszta szép idő volt Pesten,
s gyönyörű fellegtelen éj kedvezett azoknak, a kik
szereük figyelemmel kisérni nagyszerű utján a
természetet A látvány szépségét növelte éjfél-
tájban a holdnak esőt jelentő nagy udvara. Sokan
gyönyörködtek benne.

** (A ™a,9yw gazdasszonyok) pesti árva le-
ány-háza a három dob-utezában már kész, csupán a
fölszerelés van hátra. Ennek fölszerelésére e ióté
kony egylet a legnagyobb köszönettel fogad a
ház, udvar, szobák, konyha és nyoszolyák fölsze
reléséhez való minden adományt, mely az egvlet
elnökéhez, Damjanics özvegyéhez küldendő.

nemzeti zászlót), melyet az orrszáireyü-

és várótermek
való terv.

— (Sajtóhibaigazitás.) A „Vasárnapi Újság" f. évi
39-ik számában megjelent „Zrínyi Boldizsár" czimű költe-
mény 4-ik versszakának hibásan nyomott 2-ik sora követ-
kezőleg olvasandó : Börtönélet éve.

Nemzeti színház.
Péntek, szept. 29. „III. Richárd". Szomorú-

játék 5 felvon. írta Shakespeare.
Szombat, szept. 30. „Észak csillaga". Opera 3

felvon. Zenéjét szerz. Meyerbeer.
Vasárnap, okt. 1. „Az idegesek". Vígjáték 3

felvon. Sardou után ford. Feleki Miklós.
Hétfő, okt. 2. „Menekültek". Dráma 5 fel-

vonásban.
Kedd, okt. 3. „Egy millió". Vígjáték 4 felv.

írták Labich és Delacour; ford. Szerdahelyi.
Szerda, okt. 4. „A zsidónö". Opera 5 felvon.

Zenéjét szerzetté Halevy. Uj szereposztással elő-
ször. — Ö cs. és apóst. kir. Felsége névnapja ün-
nepére a szinház teljesen ki volt világítva.

Csütörtök, okt 5. „Dinorah" vagy: „A ploer-
meli bucsu". Vig opera 3 felv. Zenéjét szerzetté
Meyerbeer.

7896. Lelket a népbe ! Nem tartjuk sikerültnek a
hangot, s az alkalom sincs eléggé jókor megválasztva.
Mást kérünk.

7897. IV. Várad. O. Gy. Legezélezerűbbnék tartot-
tuk, a panaszt az illető helyen bemutatni s az orvoslatot a
természetes utón kikérni. Határozott ígéretet nyertünk
hogy az illető föügynökség utján el fog a dolog intéztetni!
Reméljük, hogy a czél igy legbiztosabban lesz elérve. Az
igért tudósításokat kérjük.

7898. Sz. (írót. N. Zs. A fényképekből néhány pél-
dányt kérnénk, de nagyobb alakban s némi festői elrende-
zéssel. Igy azután könnyen megalapithatnók a feltételeket.

7899. A Vasárnapi Újság régi példányai. Csorba
Ákos ur (Arad, öt pacsirtauteza 2. szám) tudatja, hogy nála
a„Vas ; Újság" és „Polit. Ujd." 1855., 1856., 1857. és
1858-dik évi folyamai tisztán és csinosan bekötve, egy-egy-
évi folyam 5 ftjával, megkaphatok.

SAKKJÁTÉK.
301-ik sz. f. — Pap D e z s ő t ő l

(Miskolczon).
Sutét.

rts
j

) ,

r Ö m G » vá-
• -'i xf-u- < u ,- a m i n t n e k ü n k panaszolva
írjak a fobiro bevétette. Pedig hiában akarják
elrejteni némely helyen; kedvező szél lengeti már
azt Magyarország szerte!

*• (Névmagyaritás.) Tenczer Károly, volt
építészeti felügyelő, kis korú árvái Vilma, Ilka
Gusztáv és Károly, vezetéknevöket felsőbb enge-
dély mellett „Lejtényi"-re változtatták.

** (Nő részvényesek.) A középdunai gőzhajó-
társaságnak 200 nő részvényes tagja van.

Szerkesztői mondanivaló.
7890. Pozsony. Sz. J. Itt van a másik rész is. A hely

talán már a jövő számban meg fog nyílhatni. Újra sajnál-
juk, hogy vagy 4—5 nappal elébb nem kaptuk az első
részt Most akaratunk s érdekünk ellenére várnunk kell.
A megjelelt lapra nézve a kivánt adatokat meg fogjuk
küldeni, mihelyt egy kis időt nyerhetünk.

7891. Hanva. A veres krétás írásra vonatkozólag csak
a jövő hétig várunk. De csak is addig.

7892. N. Enyed. Sz. K. A legújabb látogatójegyet
vettük. Már csakugyan nem marad egyéb hátra, mint a
dolgot egy magánlevélben széliében hosszában megbe-
szélni. A Kisf. társaság igazgatója különben azt izeni,
hogy várja a kéziratot s akkor minden rendben lehet.

7893. Zenta. Gy. I. Üdvözöljük az elhagyott sorom-
kivánatot teljesíteni fogjuk, a

Világos indul,

d e f g
Világos.

s 8-ik lépésre matot mond.

296-dik számú feladvány megfejtése.
(Zagyva Imrétől, Debreczenben.)

Világos.
1. Vcl—f4
2. Vf4-d4*

Sötét.
Hf7-e5A)
K 5 d 4Kc5-d4:

8. Pg5—e3tmat.

Világos. A) Sötét.
1 Ff6-e5
2. Fg5-e7f tetsz. sz.
3. b2—b4fmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Miskolczon : Czenthe József — Kecskeméten : Keller
Lajos. — Pozsonyban : Csery Gábor. — Pesten: Cselkó
jyörgy. — A pesti sakk-kör.

Rövid értesítés. Debreczen. Z. I. A küldeményt kö-
szönjük. A nagy fontosságú kérdésre „igen"-nel válaszol-
hatunk.

Nyilt tér.*)
— (Nyilvános köszönet.) A Vas. Újság

36-dik számában özv. Frics Józsefné és családja
f ölsegélésére történt felhívás folytán Debreczen-
böl Frics József városi nyomdai ügyvfezető ur
az elhagyatott névrokona — 5 ftot volt kegyes
átadás végett hozzám küldeni. — A szives ado-
mányt a szerencsétlen nőnek kézbesítettem s tu-
dattam vele, hogy azt férjének egy névrokona
küldi nyomorának enyhítéséül. A nő ugy maga,

ugyan nem birunk elegendő térrel, de megteszszük, a mit mint szerencsétlen gyermekei nevében is a leg-
. Lu_„i_^„„i, m„™n<«,w.k. mélyebb köszönettel vette a könyöradományt. —

Puszta-Pótharaszt, Pestmegyében, szept. 28.
Ballá Kálmán.

az tőlünk függ.
7894. Csesztreg. W. E. Ily hosszú czáfolatokra

a körülmények megengednek
7895. Sárospatak. Dr. S. J. Tudtunkra a beküldött

czikk mind megjelent s az eredmény csak az elindulás
kedvező alkalmára várt. A szóbahozott lap nincs oly álla-
potban, hogy nagyobb czikkeknek helyet adhasson. A to-
vábbi szives fogadást Ígérjük.

•) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóhatd-
ság irányában vállal lelelosséget a szerk

-SeL. H E T I - N A P T Á R.
Hónapi- éi

hetinap

81 Vasár
Hétfő

Katholikas és Protestáns
naptár

Görög-orosz
naptár

Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.

14 Szomb.

Október
18 Brigitta
nes, Földes

Borg. Ferenez
í ílomilla szúz
Miksa püsp.
Kálmán, Eduárd ííáhnán
Kalliszt püsp. Szerencs

Izraeliták
naptára

|í Szept. (ó)
AlíPelagia 26 C 18 János
Földes
Gedó
Ede
Miksa

27 Kaliszt
(28 Kariton
29 Cyriacus
30 Gergely

1 Október
2 Cyprián

Tisri
18 Abdon
19
20 Abdenag.
21 Palm. un.
22 Gyűl. ün.
23 Tör. ör.
24 Sabbath

N a p
hossza | kél | nyng.

6. P-
11 15
11 13

10 57

6. P .
6 9
6 10
6 12
6 13
6 14
6 15
6 17

<s. P.
5 24
5 23
5 21

1L
hossza

H o l d
tál | nyög.

5 14
Holdfényváltozások. # Ujnold 19-kén 5 óra 43 perczkor délután

ö. p.
12 45

|12 47
12 51
12 54
12 57
12 59
13 3

6. P .

8 2
8 57
9 55

10 56
11 58
* «
1 1

6. p.

10 20
11 23

0 19
1 4
1 45
2 21
2 50

TARTALOM.
Báró Saguna András, metropolita (arczkép). - őszinte

sző.— A lhurzo nádorok kora (folyt.). — Csokonainak
egy ismeretlen költeménye. — A tigrisek Singaporebaa
(képpel). — Pesly Ignácz, néptanitó (arczkép). - Hunyad
vármegyében talált római régiség (képpel). - A dohány
Qlolyt.). — Miről lehet a jó tojó tyúkokat megismerni? ~
Jigyveleg. — Tárház: Vasárnapi beszélgetés — Gróf
bzéchényi István emléke Tisza-Dobon. — Irodalom ésmü-
veszet. — Egyház és iskola. - Közintézetek, egyletek. -
öalesetek, elemi csapások. — Mi újság? — Nemzeti szin-
ház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Nyílt
tér. — Heti-naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak.magyar-utczal.sz.)
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HIRDETÉSEK.
Nagyszerű

vászonáruk végképeni eladása,
METH S.-nél Bécsben,

egy csődtömegből átvett valódi rumburgi, hollandi és sziléziai vásznak, továbbá rum-
"burgi asztalkészületek, törülköző-kendők, szines kanavásznak, 2000 tuczat a legszebb

vászon- és batiz-zsebkendök, 22,000 db. legújabb minta szerint készített kitűnő

^0F" férfi- és női-ingek, ""Vfi
hogy azok minélelőbb pénzzé tétethessenek,

U S * a gyári árakon alól 50° 0-tel olcsóbbért *=%Z&
a vászonáruk hamisitlan s valódisága biztosítása mellett, áruba fognak bocsájtatni.

Levélbeli megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy postai utánvét mellett a
lehető leggyorsabban s a leglelkiismeretesben eszkö:öltetnek, — s kívánatra mustrák
is küldetnek.

8BT" A leveleket kérjük e czim alatt küldeni:

„S. METH, Rothentharmstrasse Nr, 2 9 In Wien."
Férfi-ingek megrendelésénél a nyakbőség pontos mértéke szükségeltetik.

Fehér sirting férfi-ingek, franczia mell betétellel, igen finomak 2 ft., 2 ft. 50 kr. a leg-
finomabbak.

Szines férfi-ingek a legszebbek s legújabb franezia kelmékből, darabja 2ft.—2 ft. 50 krig.
Férfi-ingek a legjobb rumburgi vagy hollandi vászonból, darabja 2 fi. 50 kr., 3,4—5 ftig

a legfinomabbak, melyek azelőtt még egyszer annyiba kerültek.
Férfi magyar gatyák valódi rumburgi vászonból darabja 2ft., félmagyar gatyák lft. 60 kr.
Női-ingek, rumbwgi vagy hollandi vászonból, simák, darabja 2ft., hímzettek 2 ff. 80 kr.

3 ft. 40 krig a legfinomabbak, ezek ára azelőtt szintén még egyszer annyi volt.
1 tuczat kisebbszerú fehér vászon zsebkendő, előbb 2—4 ftig, most csakl ft. 20 kr.—2 ftig,
1 tuczat nagyobbszerű fehér finom zsebkendő előbb 4—8 ftig, mostcsak2ft. 50kr.—4f ig.
1 tuczat legnagyobbszerü finom rumburgi vászon zsebkendő előbb 10—15 ftig, most

csak 5 — 7 ftig.
1 db. gyapot abrosz ára most csak 50 kr.

1 damasz asztalterítők ára 6 személyre most csak 5, 6, 7—8 ftig a legfinomabbak.
1 damajz asztalterítők ára 12 személyre most csak 10,12,14,15—16 ftig a legfinomabbak.

1 tuczat jóféle cseléd- vagy konyhakendő ára most csak 2 ft. 50 kr.
1 tuczat damasz asztal- vagy törülközókendő ára most csak 5, 6, 7 — 8 ftig a leg-

finomabbak.
1 vég S0 röfös fehér fonalvászon előbb 18 ft., most csak 9 ft.

1 vég 30 röfös kitűnő kreaszvászon előbb 22 ft., most csak 11 ft.
1 vég 37 röfös kézi fonat-vászon előbb 28 ft., most csak 14 ft.
1 vég 30 rőfös rumburgi vászon előbb 80 ft., most csak 15 ft.

1 vég 40 rőfös hollandi czérnavászon előbb 28 ft., most csak 14 ft.
1 vég 38 rőfös rumburgi czérna-vászon, előbb 35—40 ft., most csak 15—20 ftig.

1 vég kitűnő jó rumburgi vászon 8 inghez, előbb 30—40 ft., most csak 15—20 ftig.

1 vég 50 rőfös hollandi vászon, előbb 40-50 ft., most csak 25—30 ftig.
1 vég 50 rőfös legfinomabb irlandi vászon, előbb 50 60 ftig, most csak 25—30 ftig.

1 vég 54 röfös legkitűnőbb rumburgi vászon ára most csak 25, 27, 29, 33, 36, 40- 50 ftig
a legfinomabbak.

Mesés olcsó áron adatnak még el V* és 9/* rőf széles vásznak lepedőkre, varrás nélkül,
vászon és pamut csinvat, kanavásznak, a legszebb cachemir asztal- s ágyteritők minden

színben, kávéskendők, perkálok, matrózcsinvat, fehér és sárga nankinok.
Egy rakás a legszebb s legnehezebb-féle őszi ruhakelmékből röf számra 35 krval, cache-

mirok minden szinben */s rőf szélesek, rőfszámra 60 krért. 1317 (3—6)

Kvciikinl 38 húzásra játszhatni
Iminden Ausztriában létező állam- s magánsorsjegyre, 1 badeni 35 ftos sorsjegy

hozzáadásával

évncgyedeiikinti 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, 8 melyek nyereményeire az őt megillető nyereményrészlet kiszolgáltatik.

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 rendkivülileg le van-
nak szorítva, s néhány év leforgása alatt legalább is az előbbi álláspontot elérniök
kelletik; csaknem egész bizonyossággal feltehető, hogy az ezen társulatokbani
részvét (228 húzásra) a legroszabb esetben csak is néhány"csekély forintba kerülhet.

Stf Az ily társulatbani belépés nem tételezi fel a többi társtagokkali közle-
kedést , és á részletfizetéseken kívül egyszermindenkorra csakis 63 kr. bélyegdij
leszen fizetendő.

ÍGÉRVÉNYEK.
2 ft. — kr.
1 ft. 25 kr 5 0

2 ft. - k r Y b é i y e g d i j

1 db. 1864-iki 100 ftos sorsjegyre (húzás decz. 1-én)
1 db. 1864-iki 50 ftos sorsjegyre (húzás decz. 1-én) .
1 db. Pálffy-sorsj egyre .
1 db. Credit-sorsjegyre . 3 ft. 50 kr.

5 db. Ígérvény egyszerrei vételénél 10°/o engedtetik.
Bank- és pénzváltóüzlete
Pesten, Dorottya-utcza,
uj háznégyszög 3. sz. a.

Vidéki megrendelések gyorsan teljesittetnek. 1225 (15-0)
HERZBERG A.

ülinden gyomorbaj és váltólázban szenvedőknek na*
gyön ajánlandó

D R . P E A R C E E D W . 1 2 6 7 ( 3 3 )

szabadalmazott

GYOMORSZESZE
(Magén-

mint kitűnő segédszer, úgymint: elromlott gyomor, étvágyhiány,
gyomor-émelygés, rögzött gyomorgyengeség és rósz emésztés,
savanyképzés, gyomorégetés, felfúvódás, gyomorgörcs, fejfájás

(ha t. i. ez a gyomorból származik), váltóláz 8tb. ellen.
Főraktár egész Magyar-, Erdély-, Horvát-, Tót- és Dalmát-

országokra nézve:
PESTEN TÖRÖK JÓZSEF

gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik szám alatt, kihez mindazon vidéki gyógy-
szerész urak, kik raktárt kivannak átvállalni, szíveskedjenek fordulni.

BÉCSRE és a többi koronaországokra nézve a főraktár WEISS JÓZSEF
gyógyszerész urnái létezik Bécsben, Tuchlauben Nr. 27.

C2P^ Azokon kívül még léteznek raktárak következő gyógyszerész uraknál:
Aradon: Szarka János.
Baán: Bartovics István.
Báttaszéken: Pasch Lajos.
Brassóban: Stiehler Ede

„a fehér templomhoz".
Csaczan : Bsntsáth Fidél.
tJzirczen: Vekerle János.
Debreczenben: Borsos F.
Egerben: Ertingerlgnácz.
Eszéken: Karolovics M.és

Deszáthy István.
Daruvár- fürdőben: Ku-

scbevitcli A. L.
Göllnitzben: Brujmann K.

Ede.
Gyöngyösön : Kocziano-

vich J.
Győrött: Némethy Pál.

Jászkán: Ody Károly.
Jolsván: Maiéter Béla.
Kolozsvárit: Hincz D. és

Wolff János.
IjHtcoson: Kronetter F.
Magyar - Ó vartt: Sziklay

Antal.
Makón: Nagy Adolf.
Miskolczon: Balogh Istv.
Módoson: Jezovits Zsig-

mond.
Monoron: Demtsa Kon-

stantin.
Munkácson: Gottier Lip.
Nagy-Lakon: Lenhard J-

Pozsonyban: Pisztory B.,
Schneeberger D.

Rimaszombaton: Hamal-
járK.

Rosnyón. Posch J. J .
SárbogárdonTrsztyánszki

Károly.
Szegeden: Aigner Károly

és Meák Gyula.
Szent-Miklóson: Haluska

Péter.
Szinér-Várallyán: Gerber

Ödön.
Szikszón: Aichmann Józs.
Temesvárit: Pecher J . E.

Bertalan.
Uajdu-Dorogkon: Tanács I Nasiczban(Szlavóniában):

Mihály.
Illőkön : László Frigyes.
Jánosházán: KossáGuszt.

Nagy-Mihályban: Czibur j Tokajban: Krbtzer Ágost!
D"~*"1"~ Tornallyán: Lipthay J.

Ungváron: Bene L
Uj-Bányán: Nickel Ödön.
Varasdon: Lellis Ede.
Zágrábban: Mittelbacb. Zs.

Mernyik András.
Orosházán: Székány Istv.
Pécsett: Nendtwich Vilm.

Ára egy üvegcsének, használati utasítással együtt, 1 forint.
Postán küldve a pakolásért 20 kr. több.

Isméti eladóknak illendő engedek adatik.
A s z á m o s , ezen szesz jeles hathatóságát elismerő b i z o n y í t v á n y között ujabb

korban érkezett be a következő levél :

T. ez. TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnák Pesten.
Bécs. június 13-án 1865.

Kénytetve vagyok uraságodat felkérni, hogy nekem azon kitfinö dr. Pearce-
féle gyomor-szeszből néhány üveggel szíveskedjék ismételve küldeni, s különös
örömre szolgál önnel tudatni, hogy gyomorbántalinaimnál e szesz a lett jobb
hatást eszközölte. miért is kötelességemül ismerem azt mindenkinek tovább
ajánlani. Tisztelettel P A R T I S C I I ,

szállitmányos Schuller és Bondi uraknál, Seilerstatte Nr. 2.

• Cs. kir. kizáról. szabad.

FÜGSZIVARRAK
legújabb, s mint legjobbnak elismert

s legkényelmesb szer
m

minden neme ellen
egyedüli feltalálója: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész Pesten, király-uteza

7-dik sz. a.
Ezen fog-szivarkák, kényelmes alkalmazásuk s biztos hatásuk végett

~ átalános használatra
minden magasztalás nélkül maguk-magukat a legjobban ajánlják. — A fogfájásban
szenvedő azon pillanatban meggyőződést szerezhet magának, hogy egy jeles és oksze-
rűleg összeállított készitménynyel — mely a czélnak tökéletesen megfelel — van dolga.

Ára egy skatulyának 1 ft., 1/2 skatulyának 50 kr. Postán küldve
10 krral több.

Ismételadók illendő százalékban részesülnek.
Középponti elküldési raktár: a fenérintett gyógyszerésznél. Megrendelhető

továbbá a Magyar- és szomszédországok, valamint az összes cs. kir. osztrák tartományok
minden gyógyszerészénél. 1339 (1—12)
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Csász. kir. szab.

UDITÜ-NEDV
(Restitutions-FIuid)

~ lovak számára
KWIZDA FERENCZ JÁNOSTÓL

Korneuburgban.
Első Ferenez József ausztriai császár Ő Felsége által, az ausztriai államok összes

területeire nézve— megelőzőleg annak gyakorlati használatát illetőleg s a magas császári
kir. ausztriai egészségügyi hatóság által tortént megvizsgáltatása folytán — egy kizáró-
lagos szabadalommal láttatott el, s a londoni világkiállításon éremmel kitüntetve— ő fel-
ségeik az angol királynő s porosz király udvari istállóiban, dr. Knauert fö-lóorvos hozzá-
járultával történt hivaialos megállapítás folytán, a legnagyobb eredménynyel ha-znál-
tatik; ezen üditönedv a lovat legnagyobb megerőltetéssel járó munkában a késő korig
folytonosan vidám s jó erőben fenntartja, s különösen terhes munka előtt s után erősítő-
leg hat.

Valódi minőségben kapható:
PESTEN : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, királyoteza 7. sz. a.

Továbbá:
B.-Gyarmaton Omaszta F.,— Breznóbányán Göllner S. és fia, — Debreczenben

Bignio J., — Deftán Braunmüller J., — Eperjesen Zsembery, •-- Eszéken Deszáti, —
Esztergomban Bierbrauer J. C, — Gyöngyökön Koczianovich J., - Győrött: Lehner
F., — Isperen Flamm J., — Kassán Novelly A., — Késmárkon Genersich, — Kolozs-
várit Wolf J , — Komaromban Ziegler A. és fia. — Lngoson Kronetter F., — Miskol-
«zon Spuller J A., — Nagy-Becskereken Haidegger, — Nagy-Kanizsán Fesselhoffer
és Rosenfeld, — Nagyszombatban Smekal és fia, — N.-Váradon Jánky A , - Pakson
Flórián J., — Pápán Beermüller W.. — Pécsett Háy E ,— Pozsonyban Schertz F. és
Hackenberger testv., — R.-Szotnbatban Hamaliar A., - Rosnyón Poós J. J„ — Sza-
badkán SztojkovitsD, - Szekszárdon Hutter A , — Sziszeken Dietrich A., — Szol-
nokon Scheftsik, - Székesfehérvárit Kovács P. és Légmánn A., — Sopronban Müller
és Mezey, - Trencsenben WeiszL., — Tepliczen Weisz L.,— Varazsdon Halter F.,
Veröczén: Bősz J. K., — Zágrábban Mihics Gr., — Zala-Egerszegen Hulinszky A.

Ejfy pal»*cik HVH 1 fi. 4 0 kr-
Két^palaczknál kevesebb nem rendelhető meg, a pakolásért 30 ujkr. számittatik

O v Á S Összetévesztósek kikerülése tekintetéből, más hasonnevű nem
. "CT» szabadalmazott gyártmányokkal, — tisztelettel kérjük arra figyel-

mezni, hogy a cs. kir. szab. flditő-nedv palaczkjai czimképein a szabadalmi okirat, a
londoni érem es a korneuburgi kerületi gyógyszertár ezégje van nyomva, ez utóbbi még
a palaczkokra is beégetve. 1297 (4—10)

HARRER ÉS SCHMOLLINGER
P e s t e n ,

a váczi-utezában, (nemzeti szálloda),
ajánlják hölgyek számára épen most érkezett

kész zekék és köpenyek
nagyszerű raktárukat

gyapotkelméből, selyem- és bársonyból.
Nagy raktárt tartanak továbbá

| a n p l és berlini Long-Sfmwl és váII-kendflkMI,|
valamint

beszövau franczia és bécsi

Long-Sliawi-okból. "( °
Mindezen tárgyak igen olcsóért adatnak el.

DOBLER JÓZSEF A.
váczi-uteza 5. sz. a, a „naplioz"

czimzett rövidáruk- és szalag-kereskedésében minden a divat
körébe vágó megrendelések postai utánvétel mellett elfogadtatnak.

Ugyanott kaphatók nemzeti zászlók nagyobb készletben,
megrendelésre és utánvétel mellett különféle nagyságban ké-

szíttetnek következő árakban:
1
2
3
4
5
6
7
8

10

rőf hoszaságú a rúddal együtt 2 ft. 80 kr.
3 ft. 80 kr.

» 5 ft. 25 kr.
6 ft. 75 kr.
8 ft. 50 kr.

„ 10 ft. 50 kr.
„ 13 ft. _ kr.
„ 15 ft. - kr.
,, 20 ft. - kr.

1332 (3-6)

Mindenkinek leletté fontos.
A gróf Harracii-féle

vászon-áruk gyári raktárának
utolsó készlete, a vászonáruk valódisága és teljes rőfmérték biztosítása mellett,

a gyári árakból 50%-tig terjedő leengedéssel,

a v é g k é p e n i e l a d á s
még csak rövid ideig fog tartani.

A Magyarkirályságból érkező levélbeli megrendelésekre, készpénz beküldés
vagy postai utánvét mellett az áruezikkek postán, vasúton vagy gőzhajón bárhová
megküldetnek.

A pakolás és mustrák beküldése ingyért teljesittetik.
Több ezer rőf gyári vászonmaradékból fehérnemüek készíttettek, képesek va-

gyunk azokat olcsó árért áruba bocsátani, ugyanis:

1 d b . v á S Z O n f é r f i - i n g n e k az ára (jóféle rumburgi vászonból) csak
3, i—5 forintig a legfinomabbak

1 d b . ÍS£en C S i n O S V á s z o n n Ő Í - i n g , kivarrva s himezve 3, 4 - 5 ftig
a legfinomabbak.

A férfi-ingek megrendelésénél a nyakbősége kívántatik.
(Magyar vagy német gatyák 1 ft. 20 kr.—2 frtig a legfinomabbak).

1 vég 30 rőfös vászon ára most csak 9 ft. 50 kr., 12, 14, 16, 17-19 forintig —
igen finomak.

1 vég 42 rőfös vászon ára most csak 15, 18, 20, 22—25 frtig a legfinomabbak
(12 inghez)

1 tuczat fehér vászon és czérna batisz-zsebkendő ára most csak 1 ft. 90 kr.,
3, 4, 6, 8, 10—12 frtig a legfinomabbak.

Jó hirben álló s Ausztriában a legjobbnak elismert és hamisitlan vászonkészitmé-
nyeink, a magas papság s uraságok által oly kedvelt 50 és 54 rőfös kézifonat vász-
naink ára most csak 25, 30, 35, 40, 50—60 frtig, az ugyneve»ett batisz-vásznak,

melyfk ára azelőtt 150 ft. volt — most csak 65—75 frtig.

Törülköző-kendők, szines vászon- és asztalkendők tuczatja, asztalteritékek 6 sze-
mélyre 1 abrosz és 6 asztalkendővel, mindezeknek ára csak 6, 8 — 10 forintig,

12 személyre még egyszer annyi.

_ 80 forinton felüli megrendelésnél 1 finom damasz nagy abrosz és ken-
dőkből álló 18 ft. értékű asztal-készület adatik ráadásul.

$KF" Az e tárgybani leveleket kérjük ekép ezimezni: 1278(8—12)
„An den Leinenwaaren-Ausverkauf, Stadt, Freiung, Bank-Bazár,

neben dem graflich Harrach'-sehen Palais in Wien."

Credit-sorsjegyek,
melynek húzása

200,000, 40,000,20,000,10,000,5000 sat. forint
nyereménynyel folyó évi október l-jén történik,

kaphatók alólirott pénzváltó-irodájában készpénzfizetés mellett a bécsi börzei napi
árfolyam szerint, s havonkinti 5 forint vagy évnegyedenkinti 8 forint részletfize-
téssel ; továbbá:

g T ÍGÉRVÉNYEK. -38£
1 Pálffy-sorsjegyre 2 ft. 50 kr.-) „ , ,
1 Credit-sorsjegyre * 3 ft 60 kr.f BelJ®K*
5 db Credit-igérvény ára csak 19 ft. — kr.í '~!f
10 db. „ „ ára c-ak 3« ft. - k r j o u kr'

mindennemű sorsjegyekre akép előlegeztetik , hogy az összeg
a teljes napi árfolyam szerint s/olgáltatik ki, a visszafizetés ha-
vonkint történik.

1283(8 0> MORGENSTERN A. és TÁRSA.
Pénzvál tó- irodája P e s t e n , nagy-hidi i ícza 9-ik HZ. a.

fg(P" Levélbeli megrendelések gyorsan teljesittetnek.
A sorsjegyek bevásárlását i'letőleg, valamint a részletfizetések és sorsjegytár-

sulatok ahtkitá ára vonatkozó programmok — kívánatra ingyért szolgáltatunk ki.

Csak 4 forint fizetendő
évnegyedenkint,

kik az általunk 20 részvevőre alakított sorsjegytársulatban ré<ztvenni óhaitanak I
20 db. minden ausztriai sorsjegyre egy 35 forintos badeni sorsjegv hozzáadásával
melyekre évenkint ' ' '

38 h n z á s e s i k .
25 évnegyedenkinti részletbefizetés után 4 ftjával egy részletiegvre az összes sors-
jegyek a 20 részvevők birtokába jutnak. Bélyegdij e^yszermindenkorra 68 kr.

Ajánljuk továbbá részvény-jegyeinket 20 hitelintézeti sorsjegyre 25 évnegye-
denkinti részletfizetéssel 8 forintjával. Bélyegdij egyszermindenkorra 1 ft. 30 'kr
10 db. 1860-iki és 10 darab 1864-iki 100 forintos sorsjegyre, 25 évnegyedenkinti!
részletfizetéssel 6 ftjával. Bélyegdij egyszermindenkorra 99 kr. E sorsjegytársu-1
latokba egyenkint mindenki beléphet, anélkül, hogy egyik részvevő a másikával
törődnék. , I

MORGENSTERN A. és TÁRSA
pénzváltó-irodája Pesten, nagjhid-utcza 9. szám alatt.

„ ^ • Levélbeli megrendelések gyorsan teljesittetnek; részletes programmot i
kívánatra ingyért szolgáltatnak ki. 1282(8—0)

M .1
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Gyermek vászonneinií-készletek,
u. m. : ingek, lábravalók, korsettek, ellenzők, piqué-takarók, kötött fokotok s a t.

Keresztelö-vánkosok és ziibonykák
fonott vagy vas bölcsök, egészen felszerelve minden áron.

Női vászon-készletek,
ágyneműek,nappali és éjjeli ingek,nadrágok,kors< ttek, fésülö-köpenyek,zsebkendők,

szoknyák s a t. asztalnemüek, törülközők s a t.

Kész mennyasszonyi készletek
bármely áron, mennyasszonyi ruhák selyemből vagy illusioból, és mirtus koszorúk.

Finom hímzések, fehérnemüek, csipkék,
gallérok és kézelők, főkötők, hálók, szövetek, szélek és betétek s a t.

Függönyök és függönyszöveteket
ajánl

TÜRSCII F.
Pesten, váczi-utcza 19-ik szám a., a nagy Kristóf mellett.

Megrendelések postai utánvét mellett gyorsan teljesittetnek. *^H1
Részletes árjegyzékek bérmentve. <"V@ 1319 (2—0)

Legolcsóbban kapható:
1 koncz sima 16 hüv. magas, 20 hüv. széles hólyagpapir 1 ft. 40 kr., 1 koncz kétszer
nagyobb csak 2 ft. 70 kr., isméti eladók 8%-tól 10 perczentig vételük szerint jutalmaz-
tatnak. Természetes hólyagpapir is kapható egy áron. Nagy gazdálkodásra pedig 100

nagy üveg kötésére való bőséges darabok csak 30 krért.
100 db. 8-ad levélpapír . . — ft. 45 kr.
100 db. vastagabb . . . . ft. 65 kr.
100 db. vastag angol . . . 1 ft. — kr.
100 db. legvastagabb . . 1 ft. 10 kr.
100 db. szines zománczos . 1 ft. 10 kr.
100 db. szines csipkés szélű . 1 ft. 50 kr.
100 db. szines sima . . . 1 ft. — kr.
100 db. szines gyászszegélyű 1 ft. 20 kr.
100 db. legfinomabb . . . 1 ft. 50 kr.
1 másoló gép könyvestől min-

denestől 6 ft. — kr.

100 darab 8-ad levelekhez való borítékok
25 kr.-tól 1 forintig választhatók tetszés
szerint.

100 dombor nyomás csak 12 kr.; ugy papí-
rokra mint a borítékokra szines nyomás
vagy monogram-betűkkel 100 nyomása
80 kr.

100 dombornyomásu látogatójegyek 80 kr.
100 fekete finom kőnyomat 1 ft.
Minden külön sorért 50 kr. jár.

Mindennemű irópapirok, rajz- és Írószerek legjutányosabban kaphatók

Haris Pálnál
1260 (7-0) Pesten, nagyhtd-utcza 15-ik szám alatt.

Viz által légzárolt szoba-ürszékek,
letesen elzáratik, darabja 5— 8 ft., kettős zárral, csinos szerkezetű 15 ft.

| 4 P V 7 Í l l P T m eb* minden árnyéksiékhez alkalmazható, s mely által a légvonal és
I \ L k 3 A U I U l j bűz tökéletesen eltávolittatik, darabja 10 ft.

E két tárgy királyi szabadulommal láttatott el.
Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott

melyek alkalmazása által a füst a konyhából é*
j lakhelyiségekbőlnyomtalanul eltűnik, dbjalOft,

A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 ft. számittatik.
Felnőttek számára fürdőkádak 13—15 ft., háztetözések s más egyéb ércimun-
kálatok uj s régibb épületekre a legjutányosb áron számittatnak, s még a legcse-
kélyebb tárgyak is kijavítás végett elfogadtatnak. 1245 (6—6)

MIKSITS KÁROLY,
bádogos-mester.

RAKTÁRA: rózsatér 2-ik szám, a városháza mögött.

BELHAZY S.
első magyar petróleum-lámpák gyári raktára

Pesten, szénte'r, az uj evang. iskola-épületben,
ajánlja jól rendezett konyha, asztali, fali- s függő-petroleum-lámpáit és csillárait
nagyban s részletbeni eladásra a legjutányosb árakon.

Az ezen gyárban készített petróleum laposlánggal égő lámpák a cs. kir. szab.
államvasut világítási bizottmánya által, a kül- s b< lföidi gyártmányokkal össze-
hasonlittatván, azokat a legjobbnak ismerte el és a társaság által használatba is
vétettek. Különös figyelmet érdemlenek eddig egyetlen és egyedül e gyárban ké-
szült laposlánggal égő lámpák 18'" sziles béllel, melyek lángja világító erőre
[nézve a legerösb légszesz-lánggal egyenlő, anélkül, hogy költsége magasabbra rúgna
mint egy stearin-gyertyáé.

Ezen lámpák előbbeni jó hirét fenn akarván tartani— csakis legjobb minőségű
!olajakat tartok raktáramban s a legolcsóbbért adatnak el.

A t. ez. közönség nagyobb kényelmére Moderateur-'ámpák átalakítása s kijaví-
tása is a legolcsóbb árért eszközöltetik s legfinomabb Moderateur-lámpaolaj szol-
gáltatik ki. — Gyár ó utc?a (Altgasse) 38. sz. a. 1249 (5—6)

Lakások bérbenadása és fölvétele.
Azon t. ez. háztulajdonosok s lakók, kik kisebb vagy nagyobb szállásokat a

jövő országgyűlés alkalmával kiadni szándékoznának, tisztelettel felkéretnek azokat,
mielébb az

„Orsz. eng. ügynökségnél"
(Pest, nagy hid-uteza 6. sz., a .,fehér hajó"-hoz czimzett házban) előjegyeztetni f
szintúgy fölkéretnek a Pesten szállást kereső t. ez. vidékiek ebbéli megbízásaikat &
fent nevezett intézethez beküldeni. 1325 (4—4)

Ezen intézet kisebb s nagyobb szállások egész bebútorozását is elvállalja.

hamburgi keresk. akadémia
nemcsak az ifjúságnak, hanem a meglett
koruaknak is a lehetőségig alkalmat nyújt
a divatnyelvek, valamint az egyetemes s a
jelen idő kereskedelmi és irodai isme alapos
és gyors megtanulására — minthogy az nem
csak egyedül elméletileg tanit, hanem egy-
úttal azon tudalmak is, melyek a szerkő által
nem érethettek el, egy az ezen intézettel
kizárólag összeköttetésben álló üzleben ke-
rülnek valóságos kifejlődés s bevégzés alá.

Azon ifjak, kik már gyakorlatilag szor-
galmasak voltak, képességükkez mérve az
intézetben jutányosb tan-dijakban részesit-
tetnek, valamint számukra olcsó és jó szál-
lásokról gondoskodva leend s megengedtetik
nekik, hogy az akadémiát bármely idöbon
meglátogathatják. E tárgybani bővebb fel-
világosítást az alólirt igazgató s a kiadó-
hivatalunkban letett prospektusok nyúj-
tanak. 1328(1-6)

SCIIRÖDER L.,
akadémiai igazgató Hamburgban.

Bérbe adandó

a) egy nagy lakás.
A m. t. Akadémia-palotája 1-só emeleté-

ben egy nagy és igen kényelmes lakás, mely-
ben 4 két ablakos utczai- és 4 tágas udvari-
szoba, előszoba és konyha van, sz. Mihály
naptól számítva egy vagy több évre bérbe
adandó. 1324 (3—3)

b) Nagy raktári helyiségek.
A m. t. Akadémia-palotájának pincze-

helyiségeiben igen tágas, világos és száraz
raktárak, melyeknek térfogata 227 D öl, és
melyek két alagút által a rakparttal közvet-
len összeköttetésben állnak, egy vagy több
évre adandók bérbe.

Közelebbi tudósítást nyerhetni a m. t Aka-
-demia palotájában, az épitészeti hivatalban.

vn

A*zegegyházi pusztán, egy órányi távol-
ságban a tiszai vaspálya ujfehértói állomá-
sától, gyepen hízott 101 db. meddő tehén
eladó. Alkudhatni iránta ugyanott az ura-
dalmi kasznárral. 1334 (2—2)

NEÜBDEGI MIRHAPOP.
marhabetegségek g marhavész ellen

valódi minőségben kapható: 1296 (5—12)
PESTEN Török József gyógyszerésznél, király-uteza 7. sz., Thalmayer A- ;s tár*; .
Halbauertestvérek,Glatz J.,Rakodczay A. - BUDÁIM: az udvari gyógi rtár-
ban, — Aradon : ProbstF. J., Tones és Freiberger, — Brassóban: Heszheimer . társa,
Gyertyánffy és fiai, — Debreczenben: Bignio J., Csanak J., — Detlán : Braunminler J.,
— Eperjesen: Zsembery ,T., — Eszéken: Deszáthy J., — Esztergomban: Bierbrauer
C.J.,—Egerben: TschöglJ.,— Gyöngyösön: Kocziánovich, —Kassán: NovellyA.,—
Kofozsvartt: Wolf, — Komáromban: Belloni A., Ziegler és fia, — Mohácson: Kögl,
— Nagy varadon: Janky A., — Nagy-Kanizsán: Feszelhofer és Rosenberg, — Pan-
csován. Rauschan és fiai és Gráf,— Pozsonyban: Scherz F., Hackenberger testv.,
Waritsek, Kovács J., — Rozsnyón: Pósch J., — Sopronban: Pachofer L., Mtiller P.,
Mezey A, — Székesfehérvárit: Legmann A. L., Kovács P., — Szegeden: Aigner, —
Selmeezen: Dimák, Zelenka, — Szepesvárallyán: Fest J.B , — Szolnokon: Scheftsik
István, — Sziszeken: Dietrich A., - Temesvártt: Maxer és Sailer A., Babusnik, —
Trencsénben: Kulka és Weisz, — Váczon: Bodendorfer, — Varazsdon: Halter F. és

Koterba. — Veszprémben: Láng J. és Tuszkau M. — Veröczén: Bész J. K.

Lég-viz (Luftwasser)
mint hűsitő ital azok számára, kik aranyérben szenvednek — rendes haszná-
latra ajánltatik, megbecsülhetíen hathatóssággal bír továbbá rögzött főfájá-
sok, fejköszvény, mellszorongás, emésztési bajok, altesti bántalmak, lépkór
és dugulások eseteiben és az epe elkülönítés megtámadásainál.

1 palaczk ára 40 kr.
Valódi minőségben kapható: Pesten, TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái,

király-uteza 7-dik sz. a. 1299 (7—8)

A PATKÁNYOK ES EGEREK
biztos és gyors kiirtása

y csász. kir. kizár, szabadalm. Irtószer által. — Gyertya-alakban 1 darab ára 50 kr.

Valódi minőségben kapható:
PESTEN: Török József gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik sz. a.,

továbbá:
Csáktornyán: Kárász A. — Keszthelyen: Wünseh F., — Kolozsvárit: Wolf J. —
Pozsonyban: Scherz Fülöp. — Sopronban: Pachhofer,— Varasdon: Halter D. F., -

V ö é Bé J K kál 1298 ( 7 1 5 )p p o a ,
Veröczén : Bész J. K. uraknál.

1298 (7-15)

kik a köszvény- és csúzos-bántalmaktól ma-
gukat távol — vagy az ellen egy hatható*
házi óvszert kezüknél készen tartani óhajta-
nak, szerencsém van jelenteni, hogy a valódi
Lairitz-féle erdeigyapot gyárt-

mányok és készítményekből
egy jól rendezett raktárt taitok. Ezen gyárt-
mányok üdvös hathatóságáról több mint 150
hiteles bizonyítvány áll a t. ez. közönség
rendelkezésére, hasznalati utasítások ingyért
szolgáltatnak ki. Valamint az e tárgybani
tudakozásokra egész készséggel kellő fel-
világosítással szolgálok; minélfogva a fen-
érintettek a t. ez. közönség szives figyel-
mébe ajánltatnak. 1320 (8—6)

S I G M U I V D J.,
városház-uteza 1-ső sz. a. Pesten, a „zöld

koszorúhoz."

Titkos

BETEGSÉGEK,
újonnan keletkezettek

8 nap alatt
minőségre nézve

48 óra alatt
meggyógyittatnak

dr. Pux J.
23 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-uteza, 24. sz. a. 1-ső
emelet 1193 (9—12)

IVógrádinegyében
Becskén egy 208 holdból álló tágositott
szép részbirtok lak- és gazdasági épületek-
kel s 80 kilányi őszi vetéssel több évre illő
feltételek mellett azonnal bérbe adandó. Ér-
tekezhetni bérmentve Pajor István
1333 (2—2) ügyvéddel B.-Gyarmaton,

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

Tizenkettedik évfolyam.

tnsm
B^~ Előfizetési föltételek 1865-dik évre: a Vasárnapi U>atc 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.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november 1-től kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba;
htroBUzor- 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-gazdaszati ügynökség is. József-tér, 14 sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás titán 30 ujkr.

A mult héten egy nevezetes vendége
volt Budapestnek, a török császári hadse-
reg föhadvezére, a világhírű Omer basa.
Kézzel fogható, szemmel látható változása
az időknek! A hajdani hatalmas basák, bé-
gek és agák után, kiknek nyomában harcz
és háború, bitorlás és hódolat járt, kiknek
zászlója másfélszázadig ott lengett ős Buda-
vár fokán, azok mai utódja egyszerű láto-
gatóként sétál Budapest közhelyein s békés
utazóként élvezi színházi páholyából a mai
polgárosodás élveit. A férfias katonai alak
méltó figyelmet ébresztett mind azon körök-
ben, a hol megfordult, s a félig meddig „ha-
zánkfia" iránti régibb érdekeltség az ő sze-
mélyes megjelenése által ujabb tápot nyert,

A véletlen ugy hozta magával, hogy
a Vasárnapi Újság legislegelsö száma
1854-ben, midőn Omer basa épen legna-
gyobb szerepei egyikét játszotta el a világ
színpadán, épen az ö tábornoki képével
indult meg; s olvasóink bizonyosan szi-
vesen veendik, ha e férfiú emlékét ne-
hány sorban most újra fölelevenitjük

Omer basa 1806-ban nov. 24-én szü-
letett az ogulini horvát határőrvidéknek
Plaszki nevű falujában, nem messze Fiú-
métól, tehát Sz. István koronájának te-
rületén. Eredeti családi neve Lattasz
Mihály. Egy hazájabeli katonai iskolá-
ban nevekedvén, utóbb mint hadfi (ka-
dét) az ogulini határörezredbe lépett.
Az ifjú Lattasz leginkább szép irása s
ritka mathematikai ismeretei által tűnt
ki társai között. Előmenetele az ezrednél
igen lassú lévén, nem elégitette ki remé-
nyeit s hatáskőre nem is volt tehetségei-
nek megfelelő; mindössze is annyit
nyert, hogy utépitészeti felügyelő mellé
tették segédnek. Elégedetlenségében, s
miután semmi kilátása nem nyilt, hogy
az osztrák hadi szolgálatban boldogul-
hasson, átment Bosnyákországba (honnan
egyébiránt családja is származott) s egy
ottani török kereskedőhöz állott szolgá-
latba. Azon időben még mulhatlan föltétel
volt mindenkire nézve, a ki Törökországban
rangra es előmenetelre számot tartott, hogy
a török vallásra térjen át

Lattasz Mihály i s n e m s o k á töprenke-
dett, hanem csakhamar fölvette az izlam
hitet Csak most nyerte el igazán török
pártfogója teljes bizalmát, s e z most már

O m e r b a s a .
örömest rá bizta az uj renegátra gyerme-
keinek nevelését.

Ezen török kereskedő gyermekeivel te-
hát 1833-ban Konstantinápolyba költözött.
Azon időben ott mindenféle európai szel-
lemű reformok behozataláról volt a szó, s

| különösen az volt a czél, hogy a török had-
sereget európai mintára alakítsák át. Ez
okból igen sok európai katonatiszt tartóz-
kodott ekkor Konstantinápolyban, kik taná-
csaikkal segítették az uj törekvéseket.
Lattasz Mihály is — most már Omer — mint
volt osztrák katonatiszt, szintén ily utón
kötött ismeretségeket a török főváros legbe-
folyásosabb köreiben, s igy történt, hogy
csakhamar tanárnak lőn kinevezve egj tö-

OMER BASA.

rök katonai iskolába. De különösen meg-
nyerte Kozru török tábornok rokonszen-
vét. Ezen nagy befolyású öreg ember oly
hathatósan ajánlá Omert magánál a császári
udvarnál, hogy Mahmud akkori szultán
Abdul-Medsid fia (a későbbi szultán) mellé
irástanitóvá nevezte ki. így jutott a hatalom
és befolyás első lépcsőjére, honnan azután
igen gyorsan emelkedett mindig magasabbra.
Nemsokára egy kivégzett jancsár-aga leá-
nyát, a török főváros egyik leggazdagabb

hölgyét vette nőül s a lengyel eredetű Chrza-
novskyval együtt a török hadsereg átala-
kításában fáradozott. — Látszik ezekből is,
hogy Omer működése ez időben kiválólag a
közigazgatás terén mozgott, s ott maradt
még több évig, melyeket fölmérésekkel és
topográfiai munkálatok között töltött Bul-
gáriában és a Dunafejedelemségekben.

Első hadi próbáját a szyriai háborúban
tette le, hol Ibrahim basának egy számra
nézve túlnyomó csapatát szerencsésen szét-
ugrasztotta. E vitéz tettét a magas porta
azzal jutalmazta, hogy Omert tábornokká
nevezte ki. — Kevesebb szerencsével műkö-
dött a Libanon vidékén, ellenben ismét si-
kerrel végezte feladatát Albániában, hol

1843-ban a kitört fölkelést fegyveres
erővel nyomta el; egymásután nyerte a
győzelmeket s nem sok idő múlva je-
lentést küldhetett Konstantinápolyba,
n°gy egy felkelő sincs többé Albániában.
Két izben fojtotta el a fölkelést Bosz-
niában is, 1849-ben és 1850-ben. Épen
igy járt el utóbb a kurdok ellen.
1848-ban Bukarest ellen indult hasonló
czélokból, itt azonban a fegyvernek ke-
vés dolga akadt.

Ellenben a Montenegró elleni hadjárat
1852-ben igen komoly kezdett lenni.
Omer basa egyik győzelmet a másik
után nyerte meg, midőn egyszerre Ausz-
tria diplomatikai beavatkozása véget
vetett a török vezér hadi működésének.

Omer basa azon időkig minden hadi
vállalatából győzelmesen tért meg, azon-
ban az eddigi győzelmeket nem lehet az

. európai szempontokból megítélni, mi-
után gyakran igen vitéz bár, de az ujabb
hadviselésben teljesen járatlan vezérek
és seregek állottak ellenében. Hogy
mennyire képes egy polgárosult állam
hadseregének ellentállani, azt csak ké-

sőbb, az 1853-ban kiütött orosz-török hábo-
rúban mutatta meg.

Az európai közvélemény ezen kemény
háborúban csaknem egészen a törökök részén
állott. S Omer basa, a Dunafejedelemségbe
az oroszok ellen küldött török hadsereg fő-
vezére, ekkor mondhatni átalános rokon-
szenv tárgya volt. Még az első ágyulövés is
alig dördült el, midőn már hangos dicsére-
tekkel halmozák el Omer basa nevét. S va-
lóban e hadjárat első sikerei a legjobb szinbe

Pest október 15-én 1865.


