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GYOMORSZESZE
szabadalmazott

(Magén-

Essenz)

mint kitünö segédszer, úgymint: elromlott gyomor, étvágy hiány,
gyomor-émelygés, rögzött gyomorgyengeség és rósz emésztés,
savany képzés, gyomorégetés, felfúvódás, gyomorgörcs, fejfájás
(ha t. i. ez a gyomorból származik), Vttltóláz Stb. ellen.

Főraktár egész Magyar-, Erdély-, Horvát-, Tőt- és Dalmátországokra nézve:

PESTEN TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnái, király-utcza 7 i k szám alat!-, kihez mindazon vidéki gyógyszerész arak, kik raktárt kivannak átvállalni, szíveskedjenek fordulni
BÉCSRE és a többi koronaországokra ne'zve a főraktír WEISS JÓZSEF
gyógyszerész urnái létezik Bécsben, Tuchlauben Nr. 27.
Azokon kivül még léteznek raktárak következő gyógyszerész uraknál:
Jászkán: Ody Károly.
Pozsonyban: Pisztory B.,
Aradon: Szarka János.
Jolsvnn: Maiéter Béla.
Baán: Bartovics István.
Schneeberger D.
BáHa8zéken: Pasch Lajos. Kolozsvárit: Hincz D. és Rimaszombaton . HamalBrassóban: Stiehler Ede
Wolff János.
jar K.
„a fehér templomhoz".
Lngo«on: Kronetter F.
i ROMI von. Posch J. J.
Csaczán : Bcntsáth Fidél. Magyar-Övarít: Sziklay SárbofrárdonTrsztyánszki
C/.irczen: Vekerle János.
Antal.
Károly.
Debreczenben: Borsos F.
Nagy Adolf.
Szeneden: Aigner Károly
Egerben: Ertingerignácz. M«kón:
Miskolcion: Balogh Istv. . é s M e i S i l Gyula.
Eszéken: Karolovics M. és Módoson: Jezovits Zsig- Szent-Miklóson:
Haluska
Deszáthy István.
mond.
i Péter.
Darnvár-fíirdöben: KuMonoron: Demtsa Kon- s z | n éi-Varallyán:Gerber
schevitch A. L.
stantin.
'
•'•
Ödön.
G&llnitzben: Brujmann K.
Munkácson: Gottier Lip. Szikszón: Aichmann Józs.
Ede.
Nagy-Lakon: Lenhard <J- Temesv«rtt: Pecher J. E.
Gyöngyösön : KoczianoNagy-Mihalyban: Czibur Tokajban: KrötzerÁgost.
vich J .
Bertalan.
Tornallyán: Lipthay J.
Győrött: Némethy Pál.
Hajdn-Doroghon: Tanács ! Naslczban(Szlavoniaban): Ungváron: Bene L
Uj-Bányán: Niekel Ödön.
Mernyik András.
Mihály.
Orosházán: Székány Istv. Varasdon: Lellis Ede.
Illőkön: László Frigyes.
JánOHháscnn: Kossá Guszt. Pécsett: Nemlt-wiih Vilm. Zágrábban: Mittelbach Zs.

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

Isméti eladóknak illendő engedek adatik.

ÜDITO-NEDV
(Resti(utions-FInid)

lovak számára
KWIZDA FERENCZ JÁNOSTOL
Korneuburgban.
Az ausztriai államok összes területeire nézve ÖFeleége I-ső Ferencz József császár
által — megelőzőleg annak gyakorlati alkalmazását, s a cs.kir. ausztriai magas egészségügyi hatóság általi megpróbálását egy kizárólagos szabadalommal láttatott el, kitüntetve
a londoni világkiállítási éremmel, ő falsége az angol királyné udvari istállóiban, valamint
dr. Knauert, 6 felsége a porosz király összes udvariistállók fő-lóorvosa hivata'os gyakorlatában a legnagyobb eredménynyel használva, bebizonyulván annak rendkívüli hathatósága különösen bénaság, csúzos bajok, ficzamodások, megrándulások sat. eseteiben, — a
lovat még a legnagyobb erőltetéssel járó munkában is a legkésőbb korig fenntartja,
kitartóvá s vidámmá teszi, a lovak merevségét gátolja, s erősitőleg szolgál különösen a
a terbesb munka előtt s után.

Egy

üveg ára 1 ft 40 kr.

Ezen üdítő-nedv valódi minőségben kapható :

PESTEN: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-utcza 7. sz. a.
Továbbá:
B.-Gyarmaton Omaszta F.,— Breznóbányán Gölln^r S. éefia,— Dehreczenben
Bignio J.,
Dettan Braunmüiler J., — Déva: Lengye J., - Eperjesen Zsembery, —
Eszéken Deszáti, — Esztergomban Bierbrauer J C, — GyftngyflsŐB Koczianovich J.,
— Győrött: Lehner F., — Isperen: Flamm J., — Kassán: Novelly A., — Késmárkon:
Genersich, — Kolozsvártt: Wolf J , — Komáromban : Ziegler A. ésfia,— Lngoson:
Kronetter F., — Miskolczon: Spuller J. A.,— Nagy-Becskereken: Haidegger, —
Jíagy-K" 1 1 '* 8 " 1 1 1 Fesselhoffer és Rosenfeld, — Nagyszombatban: Smekal és fia,—
N.-Váradon: JánkyA.,- Pakson: Flórián J., — Papnn: Beermüller W., — Pécsett:
HáyE.,— Pozsonyban: Schertz F. és Hackenberger testv.,— R.-Szombatban: Hamaliar A., — Hosnyón: Poós J. J., — Szabadkan: Sztojkovits D , - Szegszardon:
Hutter A , — Sziszeken: Dietrich A., — Szolnokon: Scheftsik, — Székesfehérvárit:
Kovács P. és Légmánn A., — Sopronban: Müller és Mezey, — Trencsenben : Weisz L.
— Tepllczen: Weisz L., — Varasdon : Halter F., - Verftczén: Bész J. K., — Zág
rabban : Mihics Gr., - Zala-Egerszegen. Hulinszky A.
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Echte 1865-er Probsteier Saatgerste und
Saathafer
^ ^

17-ik

Tizenharmadik évfolyam.

szám.

unter Garantie der E«'li<li<*it in plombúten Oiiginal-Sííckt-n a 1 To> ne, ungefáhr
2'/j n • ö. Metzen. — Gei-eb'sitzte Auftiage auf diese vor zii gli c hs t en und be w iihrten
Sa a t g e t r e i d e , we'che latit vorlicgenden Fechsungsberichten, die wir auf Verlangen
g r a t i s zusenden, 25- bis 35-facheii Ertrag liefern, erbtfen wir uns rechtzeitg unter
BeitUgung von 10 fi. Oc. AV. Angabe per Tonne. Die Effectuirung der Prhaltenen AufIriige eifolgt, so Inngc. Vorrath. 14 Tagé nach Empfang der Ordre. — G ekhzeitig erapfehlen wir unser Láger von allén Sortén

Klee-, firas-, Fntter-Pflanzen, Futter- und llunkelrüben>
Oekonomie-, Handels-, Waldsamen,
insbesondere Quedlinburger und Magdeburger Zuckerrübcn, Burgunder Mastrüben,
rothen (brabant r odev steirischen) und weis3i-n Klee und französischen Luzerner,
Timothe'e, Wicken, Buchweizen, amerik. Pferdezahnmais, Lupinen, ital., engl., franz.
Raigras, echt 1865-er Rigaer, Percauer Kron Sae-Leinsamen, ocht amerikanisrhe
Saaíkartoffeln, sowie von echt engl. Portland-Cement, echt eng ischen SteinkohlenTheer, echten Peru- und Baker Guanó, Leim, Sliírke, Oelkuchen, Paraffin, belgischen
Wagenfetten, als auch sonstigen Landcs-Produkfcn und Materialien fiir die Landwirthschaft und landwirthscliaftliche Fabrikationszweige.

Brüder Franki, Prag,

Schillingsgasee (Poric) 1074—11, Hotel „Englischer Hof".
Nincs többé Dorsch májolaj l

GRIMAUIJ és TÁRSA gyógyszerészrk

JÓDTARTALMÚ RETEK-SZÖRPJE
PARISBAN (Rue Richelieu 45).

1S94 (16-32)

Azon sok nemű szerek közt, melyek javaslatba hozattak, hogy az oly kellemetlen
izil s formája által a betegre nézvu oly kiállhatlan hal májo'aj másssil pótoltassák, tagadhatlanul eddig a Grimault-féU jódtartalmú retek-szörpje bizonyult ba a leghathatósbnak
s a czélnak tökéletes! n megfelelőnek. Annak jótékony hatása különösen mellbetegségekben, asikór, an'ámi, lymphati és skrofulabántalmakban mindenkor igajolva lón; a gyomrot nem rohanja meg, az étvágyra ingerlóleg hat, s különösen gyermekeknél a bór szintelség s ernyedtsége eseteiben, melyhez gyakran a nedvek megromlása is csatlakozik,
valamint a nyakmirigy kifejlődése ellen eredményűvel használtatik.
A retek-szörp a párisi orvosi gyakorlatban nem rég vétete t alkalmazásban s ms
már a legkitűnőbb orvosok által naponkint mint víitisztitószer a legkiválóbb eredménynyel rendeltetik
A jódtartalmú retek-szörp alapja a kerti zsázsa r.edve (nasturtium), a reteké, a
torma (cochleria) mindkettő elismert tulajdonságú antiscorbutféle növény, meyek természeti állapotban iblstnyt s kénkövet tartalmaznak, s melynek reve a készítmény hathatóságáról s a bevevés könnyüségéröl a megnőtteknél ípen ugy mirít a gyermekeknél
elégséges biztositékot nyújt. Bazin s Cacenave a „St.-Louis ' kórház orvosai Parisban a
jódtartalmú retek-szörpöt, támaszkodva az azzal tett számtalan sikeres gyógyeredményekre — különösen a bőrbetegségek minden nemében ajánlják. — Ára 2 ft. 50 kr,
A főraktár létezik TÖRŐK JÓZSEF gyógyszerésznél, Pest király-utcza 7. sz. a.

Marhabetegségek s marhavész ellen
eredménydús használatra talál

a korneubnrgi marhapor,
engedvényezve a magas cs. kir. ausztriai, kir. porosz s a kir. szász kormányok által r
kitüntetve a hamburgi, londoni, párisi, müncheni és bécsi érmekkel, s a legnagyobb eredménynyel haszüáltatik ó felsége as angol királyné, valamint ő felsége a porosz királyi
összes udvari istállóiban.
Valódi minőségben kapható:
PESTEN Török József gyógyszerésznél, király-utcza 7. sz., Thalmayer A. és társa T
Halbauer testvérek, Glatz J., Rakodczny A. — Budán: az ndvari gyógyszertárban, Aradon: Probst F. J , Tones és Freiberger. — Abony : Lukács A. — Brassóban: Heszbeimer és társa, Gyertyánffy és fiai — N-Becskcrck: Nedelkovics. — De»
breczenben: Bignio J., Csanak J. -- Dettán: Braumiiller. — Déva. Lengye.— D.-Földvár: Nadhara P. — Eperjesen: Zsembery J. — Eszéken: Deszáthy J . — Esztergomban: Bierbrauer C. J. — Egerben: Tschögl J. — Gyöngyösön: Kocziánovich.
— Kassán: Novelly A. — Kolozsvártt: Wolf. - Komáromban: Belloni A., Ziegler
és fia. — Kőszeg: Bründl J . — Mohácson: Kögl. - Altmann. — Nagyváradon:
Janky A. — Nagy-Kaniz«án: Feszelhofer és llosenberg. - Nyiregyh.íza: Keich és
Pawlavits. — Pancsován: Rauschan és fiai és Gráf, — P a k s : Flórián J . — Pozsonyban: Scherz F , Hackenberger testv., Waritsek, Kovács J. — Rozsnyón: Pósch J . —
Sopronban : Pachofer L., Müller P., Mezcy A. — Székesfehérvárul Legmann A. L.,
Kovács P. — Szegeden : Aigner. — Selmeczen Diraák, Zelenka, — Szepesvárallyán:
Fest J . B — Szolnokon: Scheftsik István. — Sziszeken: Dietrich A. - Temesvárit:
Maxer és Sailer A., Babusnik. — Trencsenben: Kulka és Weisz. — Váczon: Bodendorfer. — Varasdon : Halter F és Koterba. — Veszprémben : Láng J. és Tuszkau
M.
Verócze: Bész J. K. — Zeliz: Steyrer A.
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GRIHIAULT és TÁRSA gyógyszerészek

vastartalmú

china-szörpje

PARISBAN (Rue Richelieu 45).

1396 (18-32)

Ezen gyógyszer, tiszta, kellemes alakjában, egyesiti a gyógyázat kincsének két
eghatalmasb zsongitó anyagait: a vas,mint vérünk alkatrészei, s a clíina, mint legerősebbzsongitó szer, melyet egyátalában ismerünk. Már az első kisérletre a fentebb érintett
készítmény összeállítása sikerülvén, az Parisban csakhamar ismeretessé len, s a legjelesborvosok, mint: Arnat, Royer, Trousseau, Pelpeau naponkint china-szörpót, mint leghathatósb gyógyszert rendelik a vérszegénység ellen, s azon esetekben, hol a megdöbbent »
f°g v a t ' t 0 I ^ ! ' n a k induló erők i«méti felélesztéséről a testben, továbbá szintelenség, sápkor,
gyomor s emésztási tehetlenség, a havi folyás rendetlensége, görvély sat. eseteiről van
szó A china-szörp előmozdítja az étvágyat s emésztést, erő'iti egyátalában a test alkatrészeit s mint igen hathatós, de semmi esetre bántalmazó gyógyszer a legjobban ajánlható. Ezenlétszitmény létezik továbbá még vastartalmú chinabor alakban is. — Ára % fr.
A főraktár létezik TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerésznél Pest királyuteza 7. sí. a.

Kiadó-tulajdonoi Hcckmait GusEtáy. — Nyomatott »aját nyomdájában Pesten, 1866 (egyetem-ntcia 4-ik siám alatt).

Pest, aprilis 29-én 1866.
Előfizetési föltételek 1866-dik évre: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csnpán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpan Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január 1-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatasnü 10 k r t a ;
Mromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba szamittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Haascnstein és Vogler. — M.-Frankfurtban:
Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

B e s z é d e s

József.

(1789-1851.)

Őrizzük meg emlékét azoknak is, kik lassankint megismerkedvén, Beszédes József
hazánk anyagi érdekeinek emelése körül, a mint kitűnő, szorgalmas és ügyes modorú
közlekedési eszközök szaporítása, vizek sza- ifjú ezek pártfogása által jutott a gróf Kábályozása s átalában a természeti, égalji és rolyi-házba mint nevelő, s egyúttal tanulföldviszonyok javítása által vezérszerepekre | mányait a magyar királyi egyetem nyilvávoltak hivatva. Ily férfiú volt a jelen század nos előadásaiban folytatta.
Bölcsészeti tanulmányait végezvén, s a
első felében azon nagy képzettségű s nagy
számtan
és rajz lévén legkedvenczebb fogtevékenységű mérnök, kinek képét ide
lalkozási
tárgyai, hajlama szerint a legbiziktattuk.
tosb
tudományi
tételeken alapuló mérnöki
Beszédes József született 1789-ik évpályát
választá,
és a korában nevezetes
ben Ó- (Magyar) Kanizsán Bácsmegyében.
Schmidt
György,
földés vízmérési egyeSzülővárosában elvégezvén az elemi tanulmányokat, a szülök mint legidősb fiokat a gazdasági pályára
szánták; azonban az ő vágyai
az iskolák felé vonzották, s a
szülők beleegyezésével Szegedre
ment, hol magát a kegyesrendü
tanároknál bemutatván, a híres
Dugonics András pártfogása
mellett, tiszta és csinos rajzolása miatt a rajziskolába fölvétetett s oktatásra tanítványokat
is nyert, minélfogva szülőinek
terhére nem esett s önkeresményéböl élve, a 4 osztályú iskolákat Szegeden elvégezte.
A gymnáziális osztályokat - T ^ J
Temesvárott az akkori püspök
pártfogása mellett igen jó sikerrel bevégezvén, mint szegény
sorsú tanulónak idejekorán kellé
határozni jövő életpályája fölött. Sok aggodalma közepeit,
a püspök ajánlatára a növendékpapok közé bevétetett:
ezzel leginkább édesanyja óhajának kivánt eleget tenni, ki
igen kívánta, hogy annyi férfigyermeke közül egy a papi pályát válaszsza. Mint kitűnő tanuló a bölcsészeti tanulmányok
hallgatására az egri érseki papnöveldébe rendeltetett, de itt,
B E S Z É D E S J ÓZ S EF.
ugy találván, hogy a zártkörű
élet nem felel meg lelke vágyainak, csak temi tanár vezetése alatt két év alatt a tanegy évet töltött, s a szülök tudta nélkül a folyamot nagy előmenetellel bevégezte.
-papnövendék-házat elhagyva, a bölcsészeti
A mint a mérnöki szigorlatot letette, több
tanulmányok folytatása végett a pesti egye- pártfogója s barátja ajánlatai folytán 1809-ik
tembe jött. Pest városában a szegénységgel évben a sárvizi kir. biztossági szabályozásküzdő ifjúnak sok nehézséggel kellett meg- hoz mint működő vizmérnök vétetett fel.
küzdeni. A tanárokkal s más tudós férfiakkal Simontornyán szállásolván, s helyzetét ál-

landósítani kívánván, igy lett grófEszterházy Károly minden urodalmainak föld és
víz-mérnöke. Ezen időben történt Pozsonymegyében a Fekete és Csádé-mocsárok szabályzása, Diószegen a Dudvághon négy kerekü alulcsapó vizi malom építése, Tolnamegyében a simontornyai határon az urodalom költségén a pálfai határtól a malomgátig ezer hold bozót kiszárítása, mű- és
csatornaásatás stb. — mind Beszédes József eredeti tervei nyomán. —- 1820-ik
évben Sátor Dániel sárvizi igazgató vizmérnök elhunytával gróf Zichy
Ferencz kir. biztossága alatt,
sárvizi főigazgató vizmérnöknek
kineveztetvén, a szabályozást,
az 1772-ik évben Bőhm Ferencz
akkori nevezetes vizmérnök által a víz félreszoritása (derivatio) okrendén alapult terv szerint, 1826-ik évben tökéletesen
végrehajtotta, mely szabályozási
csatorna főherczeg József nádor
emlékére, és a közjóra törekvő
államférfiu érdemeinek elismeréséül Nádor-csatorna nevet
nyert. E társaság ugyanezen
név alatt jelenleg is létezik. A
x
~ -sárvizi malmok építése Fejérmegyében szintén az ö müve.
Ezek után nyilt meg reá
nézve országos és tudományos
működésének nagyobb tere:
nevezetesen a dunai átmetszések,
Tolna- és Baranyamegyében a
dunai töltések; a Kapós, Sió és
Balaton szabályozása; — a siói
vizi-malmok és zuggók építése,
a Fekete-viz szabályozása Baranyamegyében; — a bodrogközi
szabályozás Zemplénben, az
Ipolyé Hontmegyében, a Fehéres Fekete-Körös csatornázása, a
fehér-körösi malmok építése
Aradmegyében s ezekhez készített nagy vizosztó. — A linz-budveisi lovas
vasút építése az ő igazgatása alatt indult meg,
nemkülönben a magyar központi (pest-bécsi)
vaspálya építését 1848-ik évig mint főigazgató öl vezette. Az említetteken kívül meg
számtalan vizimü létezik az országban, me
lyek Beszédes József terve szerint hajtatt
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régre. — A bevégezetlenek közül fennmaradt a duna-tiszai nagy csatorna Pesttől
Szegedig, a kolozsvár nagyváradi vasút stb.
Tudományos utazásai között nevezetes
az , melyet 1829—30-ban a nagyemlékű
gróf Széchenyi Istvánnal a Vaskapun keresztül Konstantinápolyig, a Dardanellákon át
az Aegei tengerbe tett. Itt szerzett tapasztalatait is a hazai érdekek javára érvényesité.
Beszédes élete végéig mindig dolgozott és
fáradott, s mondhatni, a csatatéren halt meg,
midőn hivatalos működése áldozatja lett.
1851-ik évben a paksi dunai töltések helyezetét vizsgálván, őszi esős időben átázva, ma
gát meghütötte. 1852. év febr. 29-én idegláz
vetettvéget életének. Porai a dunaföldvári
sírkertben nyugosznak.
A haladó kor azóta nagy változásokat
s tisztázottabb eszméket teremtett a mütani
téren is, de Beszédes József azon férfiaink
közé tartozik, kik igazán úttörők valának
nálunk s érdemeiről az utókornak megfeledkeznie nem szabad.

Egy könyv olvasása közben.
(1865.)
Midőn ezt a könyvet kitárod:
Hívd egybe nőd, fiad s leányod,
Mind, a ki lelkeddel rokon!
Komoly hangon olvasva nékik,
— Mig által-érzik, által-értik —
Mi írva áll a lapokon.
Becses könyv; — bár szerkesztve gyorsan;
De minden szó- s mindannyi sorban
Hevít a tűz, mely benne ég;
Csak egyszerű ecset-vonások,
De hogy megint csudáivá lássuk
A bajnokok képét: — elég.
Sokáig állt hüvelybe' szablyánk,
Holtnak hittek, midőn csak alvánk
A tespedő idők szerint;
Mig álmunk, — a kürt-szóra — széledt,
És a világ az árva népet
Mint hőst látá s félé megint.

És a remény, és a dicsőség
A hont s a honban el-betölték'
A szíveket s a levegőt . . .
De közbeszólt a sors kajánul,
S a ránk-omolt é s z a k sulyátul,
Mi volt megszűnt, mi állt ledőlt.
S lőn némaság, — lőn éj, gonosz, vak, . . .
Elestünk mint a zsibbadott tag,
Szivünk maradt csak melegen;
Mig elnémult ajkunkon a szó:
Fenn-volt, mint a beteg-virasztó,
A vérző, mély honszerelem.
Kuruzslót, írt kerülve titkon:
Tűrve győztünk fájdalmainkon;
Használt, mi súlyos volt s fanyar . . .
A m é l y s e b é t nyaló oroszlán,
A z t uj meg uj vérzésbe hozván,
Nem óhajt gyógyulást h a m a r . . .
S élünk! — Ébren vagyunk mindnyájan,
Köszöntve a kétes homályban
Már feltetszett szürkületet;
Bár e nép még romokra térdel:
De meglágyul, kit ajka kérlel,
Ki Ur idők, ég s föld felett.
Bár hős árnyak a nagy csatából,
Zord lelkek a martir-halálból
Lengnek köztünk, járnak velünk:
S e közelség, ez a lehellet
Éget, fagyaszt, — már mégis enged
Munkálnunk és reménylenünk.

Midőn ezt a könyvet beteszed:
A történelem egyik fő magyarázója a
Sóhajts, de szűnjék csüggedésed!
földisme; mert az eseményt csak akkor értJelen van már a pillanat:
hetjük tökéletesen, ha a helyiséget, melyen
Hogy a sors urnájába nyúlni
történt, és annak viszonyait közelebbi vagy
Él atre vagy halálra húzni
távolabbi szomszédságához, ismerjük, a törE nemzetnek lehet, szabad!
ténelmet tehát a geograpbia köti a földhöz
Tompa Mihály. és tünteti fel határozott alakban. De a föld-

4 magyarországi legújabb régészeti
fölfedezések.
Dr. Henszlmann Imrétől.
IV.
(Római kori régiségek.)

Menjünk vissza a középkortól a római korig és lássuk azt is, mivel gazdagitotta legújabb időben a magyar vizsgálódás
az átaláiios archaeologiai tudományt.
1865-diki april 22-kén Sárosmegyében
az Eperjes és Szeben városok közt fekvő
Osztrópataka helységben régi ríói-úrt találS mint vérhollót a sólyom vagdal:
tak, melynek korát egy abban fölfedezett
Vivák, tépték gyors támadattal
római érem a III-dik század második felére
Az ellent a bajnok fiák;
határozta. Tisztán római aranyékszereken
Harczolni sebben, éhen, fázva,
kivül voltak e sirban oly női aranyékszerek
Győzni s halni nevetve, játszva:
is: u. m. nyakgyürü vagyis násfa, és karOly könnyű volt mindannyinak!
perecz, melynek készitésén nem igen látszott
a római gyakorlott és ügyes kéz, hanem
Teli bajnokit mig küzködének:
még e tárgyak is elárulták a római művéÓvák, rejtek a sziklabérczek,
szet befolyását. Ezeken kivül tökéletes római
Tetszést rivalgva hangosan; —
műre lehetett ráismerni több darab igen
Mieink a sik-térre szálltak,
vékony, erősen megaranyozott ezüstlemezHol mint a szélnek, a halálnak
ben, melyen női mellképek és sphinxek
Egyenes és gyors útja van.
képezték a diszitményt. 1790-ben ugyanezen
helyiségen, az ujabban talált sírtól pár
Ez volt az év! Csudáknak éve!
lépésnyi távolságban szintén női sirt fedezRege-hősek láttattak élve,
tek föl, mely még sokkal gazdagabb aranyMinőkről álmodunk csupán . . .
ékszereket rejtett magában; mert mig a
A történetben a mi fényes,
későbben talált" sir arany ékszerei csak 87
Szörnyű, dicső, nagy s ünnepélyes:
aranyat nyomnak, a régebb fölfedezettek
Következett egymásután.
arany súly a 346; ez utóbbiban a valóságos
Mily nép . • • mily harcz . . . mily hősi szellem!római (mert itt is voltak barbár tárgyak)
ékszeren kivül volt egy ezüst csésze, mely a
Felkölt a Hun s i t t volt a Hellén,
görög művészet legjobb korából származik.
Láttuk Zamánál Scipiót;
A régebb talált sir tárgyai Bécsbe jutottak
Thermopilae és Aquiléa
és le vannak irva Arneth „Die Gold- und
Szemünk láttára védve, víva;
Silbermonumente des k. k. Münz- u. AntikenS bősz Amurád megdöntve volt.

Gyorsan gyűlt a maroknyi tábor,
Az ellenség haladta százszor, —
De annak népe h az a fi . . .
És a fegyver szörnyű sebet vág,
Halált hord az, ha a szabadság
S a hon szerelme húzza ki.

kabinetes" czitnü munkájában , az ujabb
fölfedezett sir tárgyai ábráit és leirását
közzé tettem az 1865 diki „Archaeol. Közlemények" utolsó füzetében.
Az imént érintett kettős fölfedezés a
következő kérdéseket idézi elő : Hogyan
kerülhettek ezen római és görög müvek oly
távol földre, hol soha római telep nem létezett, és miféle körülmény adhatott alkalmat
ama vidék barbár lakóinak közlekedésére a
rómaiakkal? E kettős kérdésre feleletet adnak a sárosmegyei opálbányák. Plinius természettanának XXXVII-dik könyvében beszéli, hogy Antonius számkivetésbe küldte
Nonius senatort, mert ez vonakodott Antoniusnak átadni nagybecsü opálgyürüjét.
Innen kitetszik, hogy a rómaiak ismerték
és igen nagyra becsülték opálunkat, és
hogy a szóban levő opál magyar opál volt,
az kitetszik abból, mint irja le átalánosan
Plinius az opált, leirása tökéletesen ráférvén
a vörösvágási opálra. De ezenkívül vannak
még más, ezen ügyre vonatkozó tapasztalataink. Különös az, hogy ezen vidéken, a
Tarcza mentében és völgyében külön helyeken különféle római császárok érmei találtatnak, ugy, hogy ebből az opálbányák
tulajdonosai lakhelyűknek idönkinti változtatására kell következtetést vonnunk, s e
lakhelyek közt az osztrópataki mindenesetre
a legkiesebb volt. S ime az archaeologia
hazánk oly vidékének ősrégi viszonyáról
világosit fel, melyről, ha az opál és a régiségtan nem létezik, mit sem tudhatnánk.

isme az egymásra következett külön korszakokban változott, változott legalább az emberre nézve, ki lakhelyeit és az azok közt
közlekedő utakat különféle időben különféle
helyre tette. Innen következik a régészeti
földisme roppant fontossága. Pannónia, vagy
hazánk egyik részének geographiáját a
rómaiak korában nagyjában ismerjük ugyan
(itt már archaeolog eldődeink az utat meglehetősen kiegyengették): de vannak mégis
számtalan oly pontok, mik az elöhaladt
tudomány értelmében ujabb felvilágosítást
követelnek. E tekintetben nálunk legújabb
időben kevés történt. Sacken földeritette a
lövői ásatások nyomán e helység és környékének földtani viszonyát és meghatározta
azon római utvonalat, mely Pettauból, a
római Poetoviaról, Lövőn, a római Salle-n
át vitt Petronellbe, a római időben nevezetes Carnuntumba. A „fehérvári ásatások
eredménye" czimü munkámban törekedtem
egy más római utvonalat meghatározni,
melynek egyik ága a Balaton nyugati partját követte, másika ettől elszakadva, a Rába
felé tartott, igyekeztem azonosítani a régi
római, nevök után ismert városokat a mai
helynevekkel, de mind ezt nem tehettem
külön helykutatás nyomán, mert ilyen csak
nagyobb költséggel vihető véghez; igy tehát
nézetem oly hypothesis, mely a tüzetesebb
vizsgálódás erősítését várja.
De ha nálunk ebbéli nagyobb figyelmet
gerjesztő kutatás nem történt legújabb időben, túltettek rajtunk e tekintetben az erdélyi tudósok, nevezetesen Ackner és Torma,
az előbbi déli, az utóbbi északi Erdélyre, a
rómaiak Daciájára nézve, s itt említendő
Tormának 1863-ban tartott székfoglaló beszéde a magyar akadémiában, melynek
czime: „Adalék észak-nyugati Dacia föld-és
helyiratához"; továbbá 1864-ben megjelent
„Az alsó-ilosvai római álló-tábor s müemlé-
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kei" czimü helyirati vázlata, végre legújabb nak tere Kolozsváron túl fekszik, fóképen a nem birván a Rajna torkolata és Gravellin közt
terjedő 8 a virágzásnak már jelentékeny fokára
czikke az Archaeologiai közleményekben, i Szamos pariján; fölfedezéseinek egyik cso- emelt hazájukat a tenger gyakori kiáradásai ellen
Ide tartozik Ackner és Müllernek „Die portja Kosály és Somkerék közt nyúlik el megvédeni, azt oda hagyták és Szászországban
römischen Inschriften in Dacien" czimü az alsó-ilosvai álló római tábornak kellő kö- telepedtek le. Alig pár évet tölthetvén itt a nagy
munkája is. E könyvnek 976 római felirata zepén. E tábort Torma legnagyobb szorga- szárazság miatt, mely Németországot akkor inközt igen sok van ismételve, mely alkalmul lommal és pontossággal felásatta, de semmi séggel sanyargatta, kényszerítve látták magukat
szolgált Erdély érintett déli része régi föld- oly körülménynyel nem találkozott, mely Szászországot is uj s jobb hazával cserélni fel.
Erdély délkeleti tájéka a kunok és bessenyők
tanának pontosabb meghatározására. E után régi nevét meg lehetne határozni. A
gyakori
betörései miatt még ekkor igen lakatlan,
meghatározás már ezelőtt a bécsi közép- régi helységek másik csoportja Kolozsvár puszta és műveletlen volt. Ismervén Bélus nádor
ponti régészeti bizottmány egyik évkönyvé- északnyugati táján fekszik; ebben a főpont — a kiskorú II. Géza mellé rendelt kormányzók
ben jelent meg. Főpontjai a következők: A a mai Moygrad, s ezt Torma aromái Pa- egyike — ezen vándorló szászok vitézségét é«
mai Bánságból a régi római ut, megfordított rolissum nevű gyarmatvárossal azonosítja. szorgalmát, behivá őket az országba és megtelementében, a Marost követvén, érte el Erdélyt, Moygradon kivül vannak e csoportban még pitvén őket Erdély e lakatlan vidékein, nevezes Vezel mellett a rómaiak első erdélyi álló- nyolcz más római tábornak romjai, s ezek tesen a Maros, Olt és a két Küküllő közt, északpedig Besztercze téjékán, kötelességükké
táborukat építették. Ezen ut Dédács szom- közt Torma a mai Zudor mellettit a régi keleten
tette,
az
erdőségeket kipueztitani, a földet saját
szédságában más úttal találkozott, mely a O-ptatianá-nak ismerte el, a mai Vármező-it hasznukra mivelni és tartományukat a vad népek
Dunától a Vaskapun keresztül vezetett Er- Largianá-nak és a Magyar-Egregy-it a régi rohanásai ellen lehetőleg megvédeni, mely kötedélybe. Az utóbbi volt a fővonal, mert annak római Lersie-nek. De itt még nincs vége lezettségűkért Géza viszont megajándékozá őket
mentében feküdt a mai hátszegi völgyben a Torma érdemének; ezt főképen ama római kiváltságokkal és szabadalmakkal, milyenekkel
tartomány fővárosa, a dákok Zarmizegethu- sáncz-erösitésnek (vallum) fölfedezése teszi, szokás volt akkor a bevándorlottakat fölruházni.
A szászok már a keresztes hadak alkalmával
zája. a rómaiak Ulpia Trajana Colonia, azaz mely az imént érintett táborcsoportot nyutett
átutazásokból,
boldog hazával kecsegtetőnek
gyarmatvárosa. E hely régóta ismeretes gat felé körülveszi, a római urodalomnak
ismervén
az
országot,
örömest engedtek a fölszó
igen nagy kiterjedése, nagyszerű romjai, határait képezvén a szomszéd barbár népek litásnak; de midőn a kijelelt helyeket megszállták,
oszlop- és márványtöredékei, mozaikjai s (alkalmasint a Jazyges Metanastae) felé. átlátták, hogy véres munkájukba kerülend a bolm. e. után; azonban Ackner itt sok ujat s Ezen határsáncz Tormánál kétszeresen van dog lakhelyt megszerezniök. A merre csak fordufőleg addig nem ismert felírásokat fedezett kimutatva maradványaiban és egy czikké- lának, kopár hegyek, rengeteg őserdők és mocsárok váltakoztak. De nem csüggedtek el s hajdani
föl s tett közzé fennemlitett munkájában. ben közlött nagyfontosságu köfeliraton.
hazájuk utáni sohajtozások között, a jövendő
Észak felé fekszik Kis-Kalán meleg fürdőiS itt Torma kérdést, vagyis inkább in- jóllét reményében hozzá fogtak a fárasztó munkável, a rómaiak „ad aquas-a." A Dédács táján dítványt tesz, miszerint meg kellene tüzete- hoz ; miközben nem egyszer cserélték fel a fejszét
egygyé vált két útvonal észak felé tart sen vizsgálni, vájjon ezen római határsáncz a karddal, mely kezeikben az ellenség vérétől
Gyula-Fehérvárnak, mely a rómaiak alatt nem terjedt-e el Magyarországba, és nem párolgóit.
Apulum név alatt ismert gyarmat volt. veszi-e körül Nagy-Váradot, melynek meleg
A későbbi bevándorlások által számuk és
Gyula-Fehérvár nyugatán vannak Erdélynek fürdőit ismerték a rómaiak is? E kérdéssel erejök tetemesen növekedvén, a kifejtett szorgaleggazdagabb aranybányái; a nevezetesebb összeköttetésben lenni látszik még az úgy- lom mindinkább diadalmaskodott a nagy nehézbányavárosok Zalatna, Abrudbánya, Veres- nevezett Csörsz árka kérdése is. Nem mintha ségeken, mig végre tartományuk virágzásnak
patak és Nagyág. Ezen egész vidéket a a Csörsz árkát római műnek kellene tekin- indult s ott hol előbb mocsárok és erdőségek terültek, most kalászok lengedeztek, gulyák lerómaiak Aurariae Daciae-, azazDákia arany- teni, mert ez ellen szól, hogy a római vallu geltek, és hol előbb csak a vadak orditásai hangbányáinak nevezték, azonban a bányákban mok őrtornyokkal voltak ellátva, minőnek zottak, most a falu harangja terjeszté intőszózatát
talált feliratos fatáblákon még más nevek is semmi nyomát nem találhatni a Csörsz a hívőknek. De a mennyire emelkedtek jóllétben,
fordulnak elő, melyek közt Maassmann az árkában: de másrészt ezen utóbbi mégis a ép oly arányban növekedett ellenségeik száma is,
Alburnum májust a, mai Verespatakkal azo- római határsánczok több más jellegeivel kik val<5szÍDÜleg megsemmisítik vala a vírulásnak
nosította. 1856-ban Ackner még nem volt bírván, az árok készítésénél mindenesetre indult telepet, ha II. Endre királyunk czélszerü
által nem gondoskodik vala védeltisztában sem Abrudbánya, sem Zalatna volt befolyása a római eröditési elveknek; intézkedés
mükről.
római neve iránt, de legújabb munkájában miért is valószinü, bogy midőn "hazánk akEndre ugyanis 1211-ben behiván a német
már az előbbit, kisebb, Alburnum minus-ixak, kori barbár lakói, leginkább a Jazyges Me- lovagrendieket, hogy a szászoknak védbástyát
az utóbbit több azóta e városban talált kő- tauastae, árkukat készitók, alkalmasint nem képezzenek, átadá nekik a mostani Brassó vidéfelirat nyomán, Ampeja-nak nevezi, mit az éltek ellenséges lábon a római világurakkal. két (Burzeníand), és megengedé, hogy várakat
ottani, még ma is Ampoi nevű patak erősít. A Tisza és Duna közti vidéken csaknem le építhetnek biztosításukra a határszéleken; kiköNagyágnak római nevét még ma sem ismer- az úgynevezett római sánczig nem találunk tötte azonban Endre, hogy váraikat csak fából
jük. Gyula-Fehérvárról három ut vezetett, ugyan a Csörsz árkán kivül építményt, me- építhetik és a kiaknázandó arany és ezüstnek
felét a királyi kamrába tartoznak szállítani; egyaz egyik északnak, a másik kettő keletnek; lyet rómainak lehetne nevezni, de akadunk szersmind biztositá őket a jogról, miszerint vámaz észak-keleti vonal Segesvár, a római Ste- számtalan cserépedények lelhelyére. E cse- mentes vásárokat tarthatnak és csak a király
narum felé tartott, és Segesváron tul Ud- répedényeket sokáig római előttietuiek tar- közvetlen Ítélete alá tartoznak.
varhely táján rögtön dél felé fordulván, tották, és vannak köztök a rómaiaktól egéDe miután ezek is vidéküket uj német munHéviz mellett egyesült a másik keleti vo-'. szen elütök is, de másrészt nem ritkák kásokkal benépesítek s földjük mivelésével jóllétnallal, mely Gyula-Fehérvártól a mai Nagy- olyanok sem, melyek idomukban világosan és hatalomra vergődtek, melylyel tartományukat
Szeben városán keresztül Hévizet érte; elárulják a római minták utánzását; tanú- a Duna felé a kunok rovására már szélesbiteni is
kezdek, mindinkább megfeledkezének a feltéteezen délkeleti útnak mellékága a Vörösto- ságául annak, mikor készültek, és bogy ké- lekről, a mik alatt Endrétől földjüket kapták, s
rony szoroson keresztül Kis-Oláhországba szítőik és Pannónia s Dákia római lakosai nem sokára elkezdenek kővárakat építeni és pénzt
vezetett. Ackner nem meri elhatározni azon közt nem csak hadi, hanem békés közleke- veretni.
Endre többszöri intésének s fenyegetésének
vitát, mely a régibb archaeologok közt a dés is létezett.
az lett következménye, hogy a német lovagrenfölött folyt, vájjon Nagy-Szebenben a régi
Az itt felhozott kevés példa mutatja, dieket 1225-ben országából kikergette, kik a páZiridava, Cedonio, Praetorio vagy Castra
hogy
az archaeologiai tudomány nem épen pához folyamodtak segedelemért, s miután kérelTrajana nevii városra, telepre vagy gyaritt megtagadtatott, Konrád mazoviai herczeg
parlagon hever nálunk, de mutatja azt is, mök
matra kell-e ráismernünk.
meghívására Kulm vidékében telepedtek meg.
mennyire szüksége van a történelemnek az
A II. Endre alatti zavargásokat növelték a
Erdély északi része ismertetésével tüze- archaeologiára, hacsak az utóbbi nem akar szászok hatalmasbjai is, kik a többieket elnyomni
tesebben foglalkozott Torma Károly. Tor- csupán hadi és dynastiai krónika maradni. törekedvén, saját testvéreik közt idéztek elő elédára nézve az archaeologok egyetértenek,
gületlenséget, s a nép, mely a vad ellenséggel
megküzdött, nem volt képes saját faja hatalmasez a rómaiak „Salinae^-je; mert a sóbányát
kodásait
megtörni, s nem birván a szokatlan nyoitt már a rómaiak is mivelték, egyetértenek
Az erdélyi szászok.
mást
tűrni,
mig egyrésze az emiitett Brassó viaz archaeologok az iránt is, hogy a mai Ko
dékbe költözött; a hátramaradtak keserű panaszi.
lozsvár és Szamos-Ujvár helyén már állott
szal fordultak a királyhoz, és kérték Gézától
Történeti visszapillantás.
a rómaiak alatt nevezetesebb két telep,
nyert jogaik visszaállitását.
melyet Napoca- és Patavissa-n&k. hívtak, de
Endre kedvelvén szász alattvalóit, az aranyMajdnem nyolcz évszázad óta laknak Erdély
egyik része Kolozsvárt Napocának, Szamos- ország keleti s déli vidékem, őseiktől öröklött bulla kiadása után két évvel szabadságlevéllel
Ujvárt pedig Patavissának tekinti, mig másik szokásaikat híven fenntartva, a szászok; az óriási ruházá fel őket, melyet ők „aranyszabadságlevélrésze megfordítva Patavissát Kolozsvár mel- német törzsnek egyik ága, mely hazánkban talált nek" szoktak nevezni. E levél főbb pontjai körülbelül következőket foglalnak magukban:
lett keresi. Az „Arch. Közleményekében állandó lakhelyet.
A Draas és Broos (a mostani Szászváros)
Mielőtt
velők
közelebbről
megismerkednénk,
megjelent czikkében Torma egész biztosságlássuk röviden, mit jegyzett fel róluk a történet. közt lakó nép ezentúl egy megyei közönséget fog
gal a római Napoca gyarmatvárost azonoAzon időben, midőn Németországban Hohen- képezni, melynek legfőbb bírája a szebeni gróf
sitja Kolozsvárral, függőben hagyván még, staufi III. Konrád uralkodott, szt. István koronáját leend. a községi birákat pedig a nép saját belávájjon a régi Patavissa megfelel-e a mai pedig a még fiatal II. Géza viselé, az erdélyi tása szerint szabadon választandja. Hataraikon
Szamos Újvárnak? De Torma vizsgálódásá- szászok elődei, egy Flandriából eredt német telep, belől semminemű vert pénzben nem történik vál-
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tozás; a miért ők adó fejében 500 márka ezüstöt kai, mint velők egy hazában lakó testvérnemzettartoznak fizetni. A háborúba, ha az védőháboru, tel, anyagi jóllétüket: ugy oszták ők is a szenve500; ha támadó, 100 embert tartoznak küldeni; de déseket a nyomorokat, melyek az országot fájdalmindig csak oly föltétel alatt, ha a sereg vezetését masan sújtották.
A keserű emlékezetű | sajói ütközet megásá
a király személyesen viszi; mert ha mágnás áll
a hadsereg élén, akkor csak 50 embert kell kiál- Magyarország sírját, melybe a szomszéd fejedelitaniok. Papjaikat szabadon választják, kik a delem hálátlanul tanúsított részvétlensége mellett
tizedet háboritlan élvezendik. Legeltetésre s favá- talán el is temettetik vala, ha a gondviselés nem
gásra egyenlő joggal birnak az oláhokkal és bes- könyörül rajtunk s ha Oktai nagy khán halála
eenyőkkel azok erdőiben (a mai fogarasi vidéken). következtében a tatárok országunkból ki nem taKereskedőik vámmentesen szállíthatnak mindent karodnak. Egy része e vad csordáknak a vissza— tartományukban ugy, mint az egész or- vonulás alkalmával a szlszok tartományának
vévé útját, melyben mint mindenütt pusztulásnál
szágban.
E szabadságlevélen alapszik a szászok alkot- és vérnél egyebet nem hagyott maga után. Azok,
mánya, mely királyainktól biztosíttatott s melynek kik az erdőségek s várak falai közé rejtőzve, élebirtokában anyagi és szellemi jóllétre emelkedhet- töket megmenthetek, nem csüggedtek el a romboló vihar átvonulása után, hanem erélyesen mivelék
tek s mai napig fennállhattak.
Az előny, mit e levélben nyertek, világos, s újra — elpusztított tartományukat, mignem azt
hogy mennyire könnyittetett ez által rajtuk az előbbi helyzetébe vissza nem állították.
Az Árpádház kihalta után (1301) az Arjouk
adóztatás: tudnunk kell, hogyII.Endre idejében a

hoztak be hazájukba először (1519) Luther-féle
iratokat, melyek buzgó olvasókra találván, csakhamar elhintek az uj tan magvait, s daczára a kath.
papság erélyes intézkedéseinek, melyekkel a térítési izgatásokat elnyomni törekedtek, napról
napra növekedett Luther tana nyilvános követőinek száma s a reformatio 1554-ik évben a szászok
közt már teljesen meghonosultnak volt tekinthető.
A mohácsi vész után 26 évre Erdélyország
is az osztrák ház uralma alá esvén, ép oly fontos
a szászokra mint egész Erdélyországra nézve az
u. n. Leopold-féle diploma, mely Erdélyország éa
az osztrák ház közti alap szerződést s azon jogok
elismerését 8 biztosítását foglalja magában, melyeket eddig a három nemzet, u. m. magyar, székely és szász élvezett.
Fehér
Jákó
(Vége kSvetk.)

Spielberg vára. Brünn mellett. (Kazinczy Ferencz fogságának helye.)

közadóztatásnak egy neme volt az u.n. kamrai nyeremény (lucrum camerae), mely abból állott, hogy
főleg az ezüst pénz, mely ekkor vékonyra veretvén, hamar elromlott, gyakran összeolvasztatott
és újra veretett s az olvasztási költség fejében a
népnek bizonyos összeget kellett fizetni, mi nagy
jövedelmet hozott a királyi kamrának. Miután a
király a gyakori pénzszorulásban sokszor önkénytesen újra verette a pénzt 8 a beváltok kedvök
szerint nagy nyereségeket húztak; ezen eljárás
az országban valóságos kin volt, mely alól a száezok magukat az aranyszabadságlevél II-dik
pontja értelmében, csekély összegért megváltották.
Az anyaországgali egység jeléül Endre következő felirattal ellátott pecsétet adott nekik:
„Sigillum provinciáé Cibininensis ad retinendam coronam." (A szebeni tartomány pecsétje
a korona fentartására.)
Valamint a magyarok megoszták a szászok-

foglalák el Magyarország trónját, kik nem kevésbbé szerették szász alattvalóikat, mint az Árpádok.
Károly s Nagy Lajos uralkodása alatt találjuk először a szász tartományt hét székre felosztva.
Innen vevéia Hétszék (Sieben Stühle) elnevezését is.
Minden szék élén egy polgármester és egy
szolgabiró (Stuhlrichter) állott, kiket a nép választott s kik ősi szokás szerint az Isten szabadege alatt a legöregebbekkel együtt tanácskoztak
közös ügyeik fölött.
A történetnek a következő lapjait trónvédelmi harczok, török háborúk s az erdélyi fejedelmek viszálkodásai töltik ki, melyek következtében, minthogy a szászok, mint Erdélyben leggazdagabbak igen súlyosan adóztattak —jóllétök
nagyon hanyatlott.
E zavargások között beszivárgott a szászok
közé is a reformatio. Nagyszebeni kereskedők

Spielberg vára.
Egy régi vár képét mutatjuk be olvasóinknak, mely noha hazánk határain kivül fekszik,
mégis nemzetünk néhány fiának, 8 köztök nem
egy jelesnek sorsával szomorú összeköttetésben áll.
Spielberg vára Morvaországban fekszik; keletkezése a középkor homályában vé3z el, s nevét
csak a 13-ik századbeli okmányokban találjuk
először. 1578-ban tüz által elpusztittatván, a törökök fenyegető közeledésére a várat újra fölépiték s megerősítették, ugy hogy már 1594-ben újra
mint nehezen megvívható vár szerepelt. A vár
fenntartása Brünn városának, mely azt egy tanácsosa által kormányoztatta, sok költségébe került, mig az 1620. nov. 8-án történt fehérhegyi
ütközet után, az eretnekség büntetése gyanánt a
várostól elvétetett, s ez időtől fogva mint állambörtön használtatott, természetesen először a

Az emberiség erkölcsi s értelprotestánsok ellen. Hogy az oda
mi fejlesztése körül, akár egyezárt eretnekeket annál biztosabsek, akár testületek által időnkint
ban meglágyítsák, a lelki felügyetanúsított buzgalom mindenkor
let 1629-ben a jezsuitáknak ^ adaigényt tarthat a közméltánylatra:
tott át, kik hatalmukat a várban
s azért csak kedves kötelesséegész e rend eltörléséig túlbuzget teljesítünk, midőn a Hajdugón gyakorolták.
Böszörmény város közönsége álA svéd és török háborúk alatt
tal a tetemes költséggel és díszeSpielberg egy ideig ismét mint
sen építtetett s 1865-ik évi okt.
erősség szerepel a történetben.
29-kén ünnepélyesen felavatott
Midőn 1663-ban a török-tatár
gymnáziumi épület keletkezéséhadak Morvában egész Brünnig
nek történetét röviden megismerkalandoztak, 30,000 embert leölve
tetjük.
e 20,000 lelket rabul hurczolva
Hogy mily fenkölt nemes érmagukkal, a brünniek a császárzet vezérelte a böszörményi vához a svédek által megrongált
rosi közönséget ez épület létreSpielberg megerősítéséért folyahozásában, mutatja az 1865. okt.
modtak, a mi csakugyan meg is
25-én kelt alapítványi oklevél,
történt.
melynek főpontjai igy hangzaAzonban e vár történeti hírét
nak:
fölülmúlja az, melyre mint állam„Mi Hajdu-Böszörmény vábörtön tett szert. Ha e börtönfaros tanácsa és közönsége, stb.
lak szólni tudnának, bizonyára
stb., ezennel határoztuk, a mint
eok nemesnek szenvedéséről tenkövetkezik:
nének tanúságot. Hosszú volna
,,1-ör. Miután megvagyunk
elsorolni azok neveit, kik nevezegyőződve, hogy elvész az a nép,
tes szereplés után e börtönben
a mely tudomány nélkül való, s
szenvedtek testi lelki gyötrelmeazért nekünk oda kell törekedket. A komor falak nagyrészt ponünk: hogy a hajdú nép gyermelitikai foglyoktól népesültek, kikkei egy jól rendezett iskolában
nek szomorú sorsában nem egy
jó hazafiakká, hasznos és értelmes
hazánkfia osztozott.
polgárokká neveltessenek; ezen
Itt hunyt el a hires vezér,
uj iskola-épületet, mely mind az
Trenk, 1749-ben, ki végóhajtása
elemi
fiúiskolák, mind egy hatszerint, rabbilincseivel együtt teosztályu
gymnázium befogadámettetett el a kapuczinusok kosára van fölszerelve, ugy a mint
lostorában. A Martinovics-féle isáll, a tanszobákkal, azoknak fölmert összeesküvés következtében,
szerelvényeivel , 9 bolttal és az
a nagy Kazinczy Ferencz és Verazok alatt levő 11 pinczével s a
seghy, e börtön falai közt voltak
boltok és pinczék jövedelmeivel
1794-ben mint foglyok elitélve.
együtt adjuk és ajándékozzuk a
1805 ben francziák szállták
h. -böszörményi ref. egyháznak
meg Spielberget, rajta jelentételjes és szabad rendelkezési jogkeny erősítéseket tettek, a csak
gal, nem tartván fel magunknak
a pozsonyi békekötés után, 1806.
ezen épületre s annak jövedeljanuárban hagyták el azt. Azonmeire nézve a hazai törvényekban 1809-ben újra hatalmukba
Erdélyi szász menyasszony (Besztercze vidékéről). — (Fénykép után.)
ben és helyhatósági szabályokkerítek s minden erősitéseit szétban és százados gyakorlaton
rombolták annyira, hogy ez időtől
alapuló
felügyelési
jogon kivül semmi egyéb
kezdve Spielberg, mint vár, hadtani szempontból
A hajdú-böszörményiek áldozatminden fontosságát elvesztette s ezután csak
jogot.
készsége,
mint állambörtön és fegyház szerepelhetett.
„2-or. Szivünkön hordozván városunk s a
hajdú
nép anyagi felvirágzását is, s fejleszteni
a nevelés és tudomány ügyében.
1820-ban Spielberg kivétetett a katonai korkívánván
a mezei gazdaságot, ipart és kereskemányzat alól s a következő évben rajta uj épitdelmet,
az
ezekhez vezető segédeszközök ny ujA mivelődési törekvések s hazafiui áldozatkezések történtek, falait magasbra emelték, ugy
tása
által
és
e czélból városunkban már az isko akészség
teréről
ismét
egy
szép
tényt
jegyezhehogy akkor nyerte a vár mostani alakját, a mint
épités
iránti
intézkedésekkel egyidejűleg egy
tünk
lapjainkba.
azt képünk mutatja. Egyszersmind ugyanekkor
takarékpénztár
olasz politikai
^
felállítását hafoglyokkal töltározván el: az
tötték meg, kik
uj iskolaépületközt Silvio Pelnek nyugat felico, gr. Pallalől a nánási útvicini György,
félen eső áron
gr. Arese Fe•
• xöglet-helyisérencz, stb. isurét, mely fölé
meretesek.
már fel van irva
1835-ben a
H
„Takar éklengyel fölkelés
•jiénztár" elnetölté meg e vávezés, és a mely
rat áldozatokhárom kisebbkal.
nagyobb helyi*íá Végre 1855T
ségből áll —
ben a foglyomegtartjuk makat Spielberggunknak a taből más várakkarékpénztár
ba Bzálliták s
részére, — oly
azóta e vár
kijelentés melmegszűnt állett, hogy ezen
lambörtön lenhelyiség mindig
ni. Most : egy
a megnevezett,
csapat gyalogczélra forditság lakja s az
tassék ; azon
egykori börtöesetre pedig,
nök leginkább
ha netalán a
posztóraktárul
takarékpénzszolgálnak s bar
tárt jónak láta vár külseje
nánk valamikor
most diszes sémáshova áthetahelylyé van
lyezni , avagy
alakítva, azért
az intézet megfalaihoz fűzőszűnnék létezdik folyvást a
ni, azon esetre
multak szomoés időre fennru emléke.
tartjuk
maHajdu-Böszörményi uj iskolaépület. — (Vecsey épitész terve szerint.)
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gunknak ezen helyiség iránt teljes jogunkés aka- hatjuk fel például, minthogy az egy igen régi
(1476) megjött. — 1831. e fának körülete 13 láb
ratunk szerint intézkedni.
3
gyökérnek összefont hajtásaiból áll.
9 hüv. volt, mely évenkint l 4 vonalnyi vastago„3-or. Midőn az előadottak szerint a dicső
A 38—42 láb körületü, 90-120 '. magas- dást mntat. E fa egy nyilvános piaczon áll, azért
emlékezetű Bocskay fejedelem által őseinknek ságú babérfák Madeirában jóformán — mintliogy
adományozott a azokról reánk szállott hajdu-ado e fa igen lassan női, — tanúi voltak a sziget föl- csak lassan növekedhetik.
A neustadti hárs a würtembergi királyságban,
mányos javakból a nagy fejedelem és a vitéz fedezésének (1419). E szerint még régibbek mint
valószínűleg
még időssb, mint az előbbi; s a széles
hajdu-ősök nevének örökítésére, mint ezt az épü- az imént emiitett fenyő- és gesztenyefák.
levelüek fajához tartozik. Már az 1229. évben igen
let következő homlokfelirata is: „A tudományokDe Candolle egy óriás babérfát emlit, mely
nak emelte H.- Böszörmény város közönsége és a 1814. G-iegeauban Montpellier és Pezenas közt nagynak kellett lennie, mert régi okiratok tanúsíthajdú birtokosság, 1865'' — igazolja; a nevelés állott; a földszinén 6 1. 4 h. körülettel birt s 450 ják, hogy a város a háborúban történt elpusztítása
után ezen évben épittetett fel újra. Ekkor változszent ügyének ily áldozatot hozunk, bizton remél- éves volt.
tatott meg e város elébbi Helmbunt neve Neujük és elvárjuk: hogy a h.-böszörményi ref. egyRatzeburg egy bikkfát említ, melynek kerü- stadttá, s ugy emlittetik: „Neustadt beidemgrossen
ház és annak igazgató testülete az egyháztanács
lete 173 hüv. átmérője 5 láb volt; a héj és a leg- Baume." — 1664. ágai alá 82 kőoszlopot alkalaz uj iskolában jó tanerőkkel ellátott hatosztályu
szélső 20 évgyűrű épen egy hüvelyket tett. Ha maztak támadékul; jelenben 106 ilyen támasza
gymnáziumot állitson fel, s ezért az épület alatti
most az évgyűrűket átaiában ily vastagságuaknak van. A legrégibb bevésések 1558, 1562, 1583-ból
boltoknak és pinczéknek jövedelmeit az adón és
veszszük, *- minthogy az átmérő héj nélkül 2&3/i stb. valók. A hárs körülete 1831. 5 láb 6 hüv. a
az épület fentartási költségein kívül, tisztán és
hüvelyk — az évgyűrűk száma 535-öt tenne. A föld felett 37 1. 8 hüv. 3 vonalt tett würtembergi
egyedül a nevelés ügyének előmozdítására fogja
belső gyürük közt azonban bizonyosan vannak mérték szerint. Fájdalom, már halni készül, talán
fordítani, s igy ezen épület jövedelmeiről és
erősebbek is. Teljes valószínűséggel tehát a gyü- még néhány esztendő, s az őszi viharok kidöntik
kiadásairól évi számadádaiban külön rovatot nyirük összege nem lehet több 500-nál, mely szám a tisztes régiséget.
tand s az iskolaépület jövedelmeiből fennmaraugyanannyi éves életkort jelent. A törzs egészen
Nevezetes továbbá a Nürnbergi várudvaron
dandó többletet tőkésíteni s ennek kamatait is
üres, mindamellett a fa igen szép koronával bír, létező vén hár3. Csak 60 láb magas ugyan, de a
tisztán és egyedül iskolai és nevelési czélokra
és még néhány nemzedéket túlélhet.
törzs, melynek ürege oly nagy, hogy keresztülfogja fordítani."
De Candolle egy 576 éves veresfenyőt, egy lovagolhatni rajta 45 lábnyi körülettel bir, s koroEzek az oklevél főpontjai. Erezzük melegét 630 éves narancsfát és 700 éves olajfát is emlit.
nája a várudvar nagy részét beárnyékozza. Korát
azon lelkesedésnek, mely e díszes középület létreIgen régi jegenyefák vannak a thüringiai körülbelül 1000 évre teszik. A kadizi temetőben
hozása s megnyitása alkalmával a városi és egy- erdőben. 1837-ben e-zközölt pontos fölmérése a van egy 40 láb körületü, s Grafenburg mellett,
házi főbb tisztviselők, s a hajdú lakosság keblé- legnagyobb 4 jegenyének a következő eredményt nem messze Nürnbergtől egy 42 láb körületü hárs.
ben élt, s hiszszük, hogy örök emlékként leend e mutatta:
Még sok és nagy régi hársat lehetne idézni, de
nemzedék s az utókor szivébe vésve azon nagy- 1. jegenye (2' a föld felett 18' 5" körület) 145' magasság korukat, adatok hiányában közelebbről nem lehet
szerű áldozat, a mit böszörményi közönség ez in- \
meghatározni.
"
"
22'„
150'
„
tézet életbeléptetése által a népnevelésnek s tu 3- "
22'
4"
„
150'
A tölgy is igen nagy kort képes elérni, és
domány művelésének hozott. Azok pedig, kik e di- 4- „
26' 10"
„ 160'
valóban az eddigi adatok szerint nem lehet egész
E fák köbtartalma:
ezes mű bevégzésére mint bizottmányí tagok egész
bizonyossággal eldönteni, vájjon a keleti boglárerélylyel hatottak, legyenek jutalmazva keblök 1. jegenye 1608 köbJáb ragy 22 % öl )
fát, a hársat vagy a czédrust tegyük- e e tekintetben
2
nemes öntudatában, s örvendjenek minél elébb s l
:
2M2 ;:
; 8 % ;; > ™ k»bi.b.™i első helyre. — De Candolle 800, 1080 éves tölminél hosszabb ideig a közművelődési intézet si- 4»
3810 „
., 62"/it ., )
gyeket emlit, sőt az ardenni erdőkben egy 1500
kerének, mely nemzedékről nemzedékre fogja terAz évgyűrűk szerint e fák 350 — 700 évesek éves is találtatott. Az úgynevezett Ciovis- tölgy,
jeszteni jótékony áldását. — A gymnáziumi épü- lehetnek. A még élő jegenyék máig is folyvást daczára öregségének nem igazolja azon állítást,
let Vecsey építész és társai terve szerint s fel- vastagodnak s a sebeket beforrják. — Nem messze mintha Francziaország legelső királyai alatt ülügyelete alatt a városi közönségnek a munka fe- ezektől van egy ősrégi 56 láb magas csonka jege- tettetett volna.
lett nyilvánított teljes megelégedésére készült el. nye, melynek felső része vihar által leszakittatott
Westphaliában a Körtlinghauseni vár közelé1849. Üresét lehámzott törzse fatetővel van elben
van
egy tölgy, melynek törzse 39%, s malátva és egy ajtó által bezárva, messziről egy fagassága
80
rajnai láb. Egy lépcső vezet fel két
köpenyegnek látszik, s az erdészeknek s° erdei
A f á k életkora.
munkásoknak természetes menhelyül szolgál ; betetőzött s korláttal ellátott nyughelyhez atöJgy
mintegy 8 személyt képes magába fogadni ;°fája ágai között. A törzsnek kiégetett üregében 24 em(Vége.)
igen erős és meglehetős kemény. E jegenye 22 1. ber képes fennállni. A fa, mint mondják, ezer
A fa-ismeretek mezején sokat köszönhetünk 6 h. körülete (18 h. a föld felett) 2538 köblábat, éves lehet. Még nagyobb volt a pleisehwitzi óriás
tölgy, 1% mföldre Boroszlótól, a törzs körülete
dr. Sch'/cht tanárnak, ki sok régi fákkal ismerte- vagy 35 76 öl fát tartalmazott.
42 láb, magassága 14 láb; mig az egész fa magastett meg bennünket, s tőle veszszük át jó részét a
Ratzef'urg szerint Birkenfeld mellett egy 150 sága 78 lábat tett. A fa belső üregében 25—30
felhozandó példáknak.
láb miigHS 217 hüv. körülatüjegenye áll, melynek embert fért el egymás mellett. Az évgyűrűk szeA Rudolstadt melletti berekben létező régi fatartiilmát 25- 28 porosz ölre teszik.
rint azonban nem volt több 700 évesnél. A fa nem
fenyők gyűrűit Schncht megszámlálván, ezeket
De Cnndoll", egy 720 éves diófát emlit, min- életerő hiányában, hanem az ágak tömegének (a
280—300-ra teszi. Ugyanő beszéli, hogy az uro- den közelebbi ismertetés nélkül.
legnagyobb 16% láb körületü) a belülről mind
dalmi fővadász elbeszélése szerint, néhány év
Konstantinápoly szomszédságában Bujuk- jobban enyésző törzshez való aránytalansága köelőtt oly fenyőket vágtak itt ki, melyeknek ma- dere mellett egy tágas sikon keleti boglárfák
vetkeztében dőlt ki. Egy korábban a vihar által
gassága 150 láb , átmérőjük mellmagasságban (platanos) államok, melyek alatt Bouillon Gottletört ága 14 öl fát adott. A pleischwitzi fa azon3% láb vala. E fák meglehetős távolságban álla- fried 1099. palaestinai útja közben táborozott. A
ban azt bizonyítja, hogy a tölgyfánál a törzs vasnak egymástól; törzsük mintegy 80 láb magassá- törökök csak^ a „negyven fa1' névvel nevezik
tagságát nem lehet mindig az élethossz mértékefii
gig ágnélküli, koronájuk gazdag és széles. E pom- őket; de szintén a „hét testvér" névvel is. Három
tekinteni.
pás fenyők, a mint törzsük átmetszése mutatja, közülök elkülönzötten áll; a többi 4 gyökereikkel
A tiszafa az angol és franczia szigeteken az
80-ik evőkig igen gyér növekvést tehettek, akkor s törzseikkel annyira össze vannak fonódva, hogy
azonban hirtelen erősebb, vastagabb évgyűrűk kettőnek nézné őket az ember; koronájuk kiterje- imádás egy nemében részesül, mely a legrégibb
mutatkoznak rajta, melyek lassankint ismét egé- dése mintegy 150—170 lépés. Korukat nem lehet időkig vihető vissza.
Ily fákat igen sok falusi templom mellett leszen elfogynak, ugy hogy az utolsó 100 évi fa- kipuhatolni. Göppert szerint a legkitűnőbb példány
het látni 150 éves koráig az évi növekedés körülképződés még gyengébb, mint az első 80 évi vala. köztük 100 láb körülettel bir.
belül 1 vonalnyi, később azonban kevesebb. Evelin
A fák nagyobbrészt még épek, egészségesek,
De Candolle a libanoni czédrusokat 800 éve- és Pennant Angliában, 1214, 1287, 2588, 2880
ámbár növést már alig mutatnak.
seknek tartja. E hires hegyen levő kis erdőcske vonal átmérőjű tiszafákat mértek meg, mely száDe Candolle egy szilfát emlit, mely Sveicz- néhány száz czédrusból áll, közönségesen 365-re mok ugyanannyi évszámot föltételeznek. Egyike
ban, Morgesben élt, s 335 éves volt, midőn ki teszik számukat. — E fák egyik legídősbjének ezen fáknak a kenti grófságban 1660-ban 58 láb
vágatott.
belsejéből, mely üres volt, s 14 rőf körülettel birt, 4 hüv. körületü volt. Ha még ma is élne, 3000
szobát
alakítottak, melybe létra segítségével, igen évesnek kellene lennie.
Sziléziában Nesselgrund vidékén 4, sőt 5 láb
fáradságosán
juthatni be. Egy másik, valószinüW
átmérőjű (3 lábnyira a föld felett mérve) fényük
A fák nagyságát illető minden képzeletet
vannak, melyek legalább 300—400 évesek. Ugyan- a legidősb 21 rőfnyi körülettel bir. Csak 12 czéd^ fölülmúl azonban a Gigantea Wellingtonia a caott van a híres királyfenyő, mely még sokkal ré- rus származik a legrégibb időkből, a többi későbbi laverusi grófságban Kaliforniában , melynek
gibb lehet; magassága 156 láb, körülete (% lábra eredetű. Göppert pedig épen azt hiszi, hogy léte- legkitűnőbb példánya (a sydenhami kristály palolök a keresztyén időszámítás legszélső határáig
a föld felett) 22 láb 2 hüvelyk; 4 lábnyira a föld
tában) a talajnál 31 láb; 100 lábnyi magasságban
nyúlik, miután Syria minden vallásfelekezetei
15 láb átmérőjű volt; 140 lábnyi magasságig töfelett pedig csak 3 láb 6 hüv. A törzs egyenes, s előtt a legmélyebb tisztelet tárgyai.
kéletesen ágtalan; a terjedelmes korona 363 lábmintegy 40 lábnyira ágtalan. Megközelítő számíHogy a hárs igen nagy kort képes elérni, nyira emelkedett. E fa az ő keskeny évgyűrűi
tással a törzs mintegy 11 öl (72 lábas) fát, s a
nem igen erős ágak mintegy 2 ölet tartalmaznak. mindenki tudja. De Candolle szerint Sveitzban után 3000-4000 évesnek becsültetik.
Schacht szerint a kanári fenyők TenerifFában Freiburg mellett van egy hárs, mely 1813. négy
Még nagyobb tÖrzsterjeáelemmel bir (124
többnyire az Istenanya képével vannak díszítve a lábra a föld felett 36 lábnyi körülettel birt. A spanyol láb) az ősrégi Taxodium distichum Meximeghódítás idejéből. A fák tehát a 15. szárad monda szerint 1476. a morati csata idejében nagy kóban, melynek magassága azonban nem jelentéi
elejéről származhatnak s mintegy 440 évesek. vastagsága miatt nagy tiszteletben tartatott. Föl- kény.
Madeirában és Teneriffában vannak még óriási téve az évenkint 2 vonallal csökkenő növekvést,
A Vertfoki kaobab fa, Adanson szerint,
1835-ben, midőn De Candolle látta, 817 évesnek 5000—6000 éves lehet. Adanson látott egy ilyen
gesztenyefák 32— 36 lábnyi körülettel, s valókellé lennie; V/ vonalnyi gyarapodás mellett pedioszínűleg a hóditás idején ültettettek a 15. század több mint 12004 évesnek; és ha De Candolle szerint fát, melybe angol utazók 300 évvel ezelőtt betűelején, minthogy a gesztenye nem honos, csak a az első 4 századra 1% vonalt, a következőkre 1% ket véstek. Egy bemetszés e fába csakugyan igafoglalók által honosi^ott fának tartatik. Madeira vonalt veszünk, a mi legvalószínűbb, nem keve- zolta, hogy a betűk a 300 külső évgyűrű alatt
legnagyobb gesztenyefája (Campanarióban) ám- sebb mint 1600 év jönne ki. — Hasonlókép De voltak. E 300 évgyűrű átmérőjének megmérése,
bár üres, de pompás koronája van, s rnég most is Candolle mondja, hogy Freiburg városában való- és néhány fiatalabb kivágott fa gyűrűinek megtömérdek gyümölcsöt hoz évenkint. Az Aetna színűleg most is áll egy vén hárs, mely azon ana- számlálása lehetővé tette a kaobabfa évi növekehegyén létező hires gesztenyefát itt nem hoz pon ültettetett, melyen a morati győzelem hire désének kiszámítását, és csakugyan e fa közel
6000 évesnek találtatott. Schacht azonban azt ál-

litja, hogy ezen fa igen szaporán nő, és puha fája
évenkint jelentékenyen gyarapszik, s e szerint ő '
ezen afrikai faóriás korának meghatározását igen
magasnak állítja. Szerinte Sta. Cruzbaa egy 40
éves kaobabfa 10 lábnyi körülettel birt.
A cziprusfa, mely az és ;akamerikai egyesült
államokban és Mexikóban átalánosan el van terjedve, élettartamra nézve semmivel sem látszik
hátrább állani a kaobabfánál. Oaxaca mellett van
egy 57% 1. átmérőjű 1001. magasságú cziprusfa,
mely alatt már Cortez Ferdinánd táborozott a
foglalók kisded seregével. A bennlakók babonás
módon imádják.
De Candolle azok szerint, mik a cziprusfélék
növekvési viszonyairól köztudomásra jutottak,
igyekezett azoknak életkorát meghatározni, és
azt közel 6000 évre terjedőnek találta. Ezek szerint tehát e két utóbb emiitett fanemben természetes és élő emlékeit találnók még régibb időknek, mint a melynek az egyiptomi mesterséges
monumentumok tanúi valának.
A barkóczafa az egyszikűek közé tartozván,
nem bir évszámokat jelző gyűrűkkel, ugyanazért
kora nem is könnyen határozható meg. Teneriffa
szigetén Orotawában létező barkócza-törzs Le Dru
szerint 74 láb köraletü s 38 1. 1% hüv. átmérőjű.
Le Dru szerint, ki azt 1796-ban látta a spanyol
foglaláskor(1402) már ép oly vastag és üres volt,
mint ma. Életkora bizonyosan túlterjed minden
történeti időszámláláson.
Ámbár a hildesheimi dom kriptájánál levő
rózsatő életkora nincs meghatározva, s nem ia lehet a fölemlített régi fanemek sorába állítani,
mégis megérdemli, hogy fölemlítsük e helyen. A
monda szerint kegyes Lajos ültette. E rózsafának
a földből alig kilátszó törzséből, mely 10 hüv. átmérőjű, több 2 hüv. vastagságú hajtások nyúlnak
ki, melyek mint venyigék fedik a kápolna falát. E
ritka példányt Schacht után idézzük, ki hozzáteszi, hogy e fa tűz miatt már sokszor majdnem
egészen semmivé lett, de mindig újra kihajtott,
és még most is ép és egészséges ágakat hoz.
Ez átnézetben mi csak azon régi fapéldányokat hoztuk fel, melyekről közelebbi tudomásunk
volt, kimerítő, teljes átnézetet e téren nehéz volna
adni. E rövid átnézet annyiban is hiányos, a
mennyiben igen kevés fapéldányok időkoráról ad
felvilágosítást, és ez a kevés is nem mindig tökéletesen hiteles.
Nagy örömünkre szolgálna, ha szakértők e
tárgyban minél bővebb és tökéletesebb adatokkal
gyarapítanák ismeretciiket, — különösen hazánk
egyes vidékeiről.
Kiss Elek.

Képek az állatvilágból,
ív.

A vad macska.
A derű borúval, a napfény árnynyal váltakozik, az illatos rózsának tövise van; ne csodálkozzunk tehát azon, hogy az erdő— költői ábrándaink e kedves helye — virágok, tarka lepkék
s dalló madarak mellett vérszomjas, ragadozó
állatoknak is tanyájául szolgál, hisz ekként van
ez mindenütt a világon, a szép mellett a rut, a jó
mellett a gonosz áll . . .
A mi földrészünk erdei nem dicsekedhetnek
a tropikusok erdeinek nagyszerű pompájával, de
irtózataival sem bírnak. így ezekben a forró égöv
rettegett macskáit, a tigrist, oroszlánt, párduezot,
sokkal kisebb, gyöngébb rokonaik a már majdnem
kiveszendőben levő hiuz és a vadmacska képviselik. Ez utóbbi is, az előhaladó kultúra elől hátrálva, naponkint kisebb térre szorul és észrevenetőleg gyérül. Hazánkban leggyakrabban fordul
elő a máramarosi, hátszegvidéki és székelyföldi
erdőségekben.
A vadmacska kinézése visszatetsző, mit főleg
eárgazöld szemeinek, mérges tekintetének s magaviseletének féktelen vadsága okoz. A házi macskánál jóval nagyobb, majdnem akkora, mint a
róka. Feje széles, homloka domborult, lábai rövidek, farka vastag s hosszú szőrmével fedett. Színezete sárgásszürke, hátán fekete hosszvonal
húzódik végig s oldalain keskeny fekete keresztvonalok nyúlnak le; hasa fehér vagy világos
szürke, farka szürke fekete gyűrűkkel; ajkai és
talpai feketék.
Több természetbúvár még most is azt állítja,
hogy ezen vérszomjas dúvadtól származik a házi
maeska. Ezen tudós urak nézete által megvesztegettetni ne engedjék magukat kedves olvasónőim
közül azok, kik egy kedves cziczussal bírnak, s
üe vonják meg attól kegyüket, mivel biztosan

állíthatom, ho ry e hasznos háziállat őse a szép
nubiai macska.
A vadmacska legörömestebb tartózkodik
sűrű, csöndes erdőkben, hol elhagyott róka, borzlyukakban, faodában, vagy bokrokban üti fel
tanyáját. Falánk, vérengező állat, a mely minden
vadat, a melyhez hozzá férhet, és a melylyel megbirkózni képes, megtámad. A hegyi patakok és
tavak partjain levő bokrokba s csatéba rejtőzve
lesi a halakat és vizimadarakat; a fák vastag
ágára lapulva hiúz módjára mozdulatlan leselkedik gyanútlanul közeledő áldozatára, 8 a mint
egy vigyázatlan nyúl, őz vagy zergegidó leshe
lyéhez közeledik, villámgyorsan ugrik reá, ha
azonban elhibázta czélját, nem üldözi menekülő
áldozatát, jól tudva, hogy a neki iramúit vadat
beérni nem képes. A mogyoró-tyúkot, sü^et- és
nyirfajdot fészkén, vagy háló-helyén lopja meg.
. . . Télen át éhségtől űzetve belopózkodik a falvakba, hol nappal a csűrök és pajták héjjain rejtőzve tartózkodik, éjjelenkint pedig a baromfiak
között gazdálkodik. Az embert csak sebesülten
támadja meg, de akkor is csak azon esetben, ha
utjából nem térhet ki, a vadászebek ellen elkeseredetten védi magát élte utolsó perczeig, s a
harcz közötte s az ebek között irtózatos látvány.
A macska ilyenkor a düh megtestesült undok
képe. Megtámadva, menekvésre gondolni sem
akar; egyedüli vágya, minél érzékenyebben megsebezhetni elleneit; szemei villognak, fogait csattogatja, mérgesen fú, köpköd, szája tajtékzik,
teste remeg, a hafágtól tikkadott s igy rohan
elleneire; minden rohamára érzékeny sebet kap
egy-egy ellene, de azért az ebek nem hagynak
fel a harczczal, ők is fölingerelve, elkeseredetten
törnek rá, a macska már több sebtől vérez, mármár szédeleg, elbukik, nyilván utolsó perczeit éli,
de a gyűlölet erőt kölcsönöz neki, még egyszer
összeszedi erejét s mialatt a haldoklót egy-két eb
ide-oda czibálja, karmait valamelyiknek orrába,
szemébe vagy fülébe vágva, görcsösön szorítja
össze ujjait s ekként, dühtől remegve fújja ki
utolsó leheletét.
Az ily harezok rendesen hosszasan tartanak,
mivel a macska rendkívül szivós életű, s csak
akkor végződnek halálával, ha legalább 3—4erős
és kitartó eb támadja meg; egy-ket ebbel, ha még
oly erősek is, könnyen elbánik.
Vadászata nem jír ugyan veszélylyel, mivel
az ember elől, ha szerét teheti, menekül, hanem
mégis fordulnak elő esetek, a mikor a vadászra
nézve is veszélyessé válhatik e mérges állat. Saját
vadász élményeim közül mondok el egy ilyen
esetet. Még nagyon fiatal és szenvedélyes vadász
koromban egy reggel kopóimmal egy kis erdőt
meghajtattam. Alig eresztettem el kutyáimat, s
azok pár hangadás után, kevés távolra tőlem, egy
fa alatt kezdettek el ugatni, vonitni, szóval pokoli
zajt ütöttek. Sejtettem oká% és sejtelmem nem
csalt; kutyáim egyike jókora vadmacskát vert fel,
mely előtte fára menekült. Oda sietve megpillantottam a diivadot egy vastag ágra lapulva. Sietve
czélba vettem s lövésemre vadam hanyatt-homlok
zuhant alá.
Ez volt az első ily nemű vad, mit lőttem, s
így képzelhető, hogy hevem által elragadtatni engedve magamat, elfeledkezve minden elővigyázatról, rohantam életjelt nem adó zsákmányomhoz, de
mire oda értem, macskám kábultából kiocsúdott s
nekem ugorva egész erejéből kapaszkodott karmaival jobb°lábamba. A bajt még növelek kutyáim, a
melyek oda szaladva tépni kezdek, mire a dühös
állat csak annál mérgesebben vágta karmait húsomba. Csak nagy nehezen birtam vadászkésemmel leszúrva menekülni tőle a karmai által okozott
sebhelyek nyomait majd egy évig hordám.
Házi életéről még nem nagyon sokat tudunk;
az eszélyes állat az ember vizsga szemét ügyesen
kikerülvén. Párosán élnek, az erdők legzajtalanabb
részében. April hóban 4—5 kölykök van, amalyeket gyöngéden szeretnek s gondosan ápolnak. A
vadmacskakölykök vido-, eleven állatkák, de a
vadság velők születik s kis korukban is bizalmatlanok s mérgese* karmolnak. Lenz, igy ide vonatkozó esetet igy ir le természetrajzában:
„1856-ban ácsmesterem a lakásomtól 5—600
lépésre eső sürü csenderesbe menve, macska kölykök nyávogását hallotta. Miutánép kevéssel előbb
óhajtott tőlem egy pa r ö a t a l macskát kapni, igen
örült fölfedezésének és a vacskot kiásva, abban
három, patkánynagyságu kölyket talált. Anyjok
jól látta, midőn az ács fiait elviszi s habár minden
mozdulatát figyelemmel kisérte, legkisebb kísérletet sem tőn kölykei megmentésére. Az anya macska
nyulnagyságu volt s színezete kétségtelenné tette,
hogy nem elvadult házi eziezus. A kölykök színe-

zete is tanúskodott eredetükről. Figyelmet érdemlő
jelenség volt az, hogy ez állatkák, parányiságuk
daczára minő vadak voltak; mérgesen köpködtek,,
haraptak, karmoltak a mint valaki hozzájuk közeledett. Hasztalan volt minden igyekezet, őket
megszelídíteni, nem fogadták el a tápot s a szóvalódi értelmében halálra dühöngték magukat."
A nyáron múlt egy éve két vadmacskakölyköt szereztem a létesülendő pesti állatkert számára s gondozás végett az ottani állatőrre, Angelora biztam. Ezek elfogadták a tápot, hanem vad
természetüket, pár hónap múlva bekövetkezett
halálukig ezek is megtartották.
A valódi vad macskától meg kell különböztetnünk az elvalult házi-nucskát. Ez, vérszomját
illetőleg nem marad messze mögötte az igazi vadmacíkának, azonban soha nem oly nagy és színezetében is többé-kevésbbé eltér attól.
A mongol sivatagokban a közönséges vadmacskát egy közel rokona, a Manul (Catus manul)
helyettesíti. Ez jóval nagyobb nálánál, természetére hozzá hasonló, színezetre sárgásbarna.
Lázár Kálmán.

Egy falusi malom az alföldön.
Szemben biró uram házával áll az utcza
malma.
Vén gólyapár fészkel a te'őn, ki tudja, mi-'
óta?. Az évek jönnek-mennek, hanem a gólyapár
mindig megjelen az újuló természettel. Gyönyörűség nézni, a mint megérkezik tavaszszal. Körülkerengeli a falut, azután leszáll az ősi fészekbe.
Hallgassátok meg azt az örömkerepelést, midőn
ismét birtokába veszi ősi házát. Nézzétek, mint
száll a biró uram lakára, venyigét vinni a házélről, hogy kitatarozza megrongált fészkét.
Bizony, nevezetes a malom faluhelyen. —
Itt jelöltetnek ki a presbyterek; a kortesek jól
tudják: mit tesz az, ha a mai >mban mint kedves
vendéget ugy fogadják az embert. Ha faluhelyen
a nép közt valami jó, életrevaló eszme születik,
annak bölcsejét nem a faluházban, hanem valamelyik malomban kell keresni. — Rósz is ered
biz innen elég, s nemcsak a malomtetőre kerül a
sok kigyó-béka. A malomházba is hord a hír gólyája eleget.
Érdekes egy malomház belseje. Télen-nyáron
tele füsttel, akár csak egy tatár-sátor. A gerendákat s a falakat szépen kifestette a korom fényes feketére. A falat helybeli művészek freskói
s fiirmányos mondatai tarkítják. A garad-oldalra
„Argyélus és Tündér Elona" van kiakasztva.
Ezen képet a kis molnár fiu „pikturiázta" s a boldog apa nem akará véka alá rejteni a remeket.
Középütt padka előtt tűzhely, e körül ivalakban sárpad. — A tüzelőn vígan recseg-lobog
a galy, melynek czélja egyébiránt nem az, hogy
égjen, hanem hogy füstöljön s a pipák számára
parazsat tartson. — A tűzhely melletti padkán
a falurész legértelmesebbje foglal helyet, a ki elnököl, 8 kinek szava döntő, s ki a tüzet is piszkálja, ha nem ég. A körpadkán a többiek telepednek le, s pipaszónál döntik a falu sorsát; mig
künn egy suhancz a gerendelyre kuporodva művészi fűtyöléssel tünteti ki magát a kútra járó
leányok előtt — kik jól tudják, miért tesznek
kerülőt a malom felé — s közbe-közbe jókat
huz a kereket húzó „fakó"-ra meg a „nyergesére.
A küllő kótog-csattog , a garad bug-zug,
a tetőn meg a gólya megunta már párját várni, 8
fél lábra állva nagyokat nyújtózik, majd egyet
ásit a maga nyelvén.
A venyige-fészek aljában vigan csiripelő verebek bujkálnak, boszantva az öreg gólyát, ki is
végre — sok a mi sok! — türelmét vesztve, méltóságteljesen csapkod le hosszú csőrével, rendre
intve a fecsegőket.
A malomház végénél ifjabbak kártyáznak.
Asztalul egy felforditott véka feneke szolgál, melyen csak ugy kong a zsíros kártya. Ne gondolja
azonban senki, hegy a játék pénzre megy. Nem,
malom alatt a „filkósdi" járja. A filkók ha lehet
utoljára hagyatnak s csak ugy „veri agyon" az
„apjok" (makk-felső) szegényeket. Van aztán
kaczagás, mikor valamelyik félnek le kell rakni a
kalapot vagy egy csillagot kell ragasztani a homlokára. Néha alig látszik — egyik vagy másik játszó homloka a sok papír-csillagtól.
.
Az eresz alatt tisztaságkedvelő fecske épített
házat s csicseregve motollál a légben, nem sokáig
kell neki repdesni, csakhamar akad egy szúnyogfiókra s repül megrakodva, kicsinyeihez.
Majd elvégződik benn a tanácskozás 8 az

öregek künn a malom előtti padon foglalnak helyet.
Meghányják-vetik, miért nem kellett vón nekik
a „commassátió"; — vissza-vis8zasóhajtanak az
elmúlt jó időkre; — megforgatják a haza állapotát. Előkerül az adó, forspont, exekutió s
F
efféle.
No de máskép lesz ez — szól egy — még
csak ezután lesz a jó világ; megjövendölte volt
azt Csokonai. (A nép kezén kereng egy hosszú
időkre terjedő jövendölés, melyről azt állítják,
hogy a Csokonai sírjában találtatott volna. A
nép nagy része szentül hisz benne s van, ki könyvnélkül tudja az egészet.)
Ezzel aztán Csokonaira megy át a beszéd.
Csokonairól meg — hogy s hogy nem? — a gabonára, így az időjárás, ugy az időjárás . . .
Majd átsétál tiszteletes uram is egy selmeczivel s újra a politikára megy a beszéd. Tiszteletes
uramat buzgón hallgatják, ő legjobban tudja,
hogy s mint áll a világ sora rendi.
. . . Lemenőben van a nap. Jön már a csorda
is, meg a csűrhe is. Van porfelleg, bőgés, mekegés.
Az éhes malaczok három kunkorgóra csapott
farkkal löktetnek haza felé, félig panaszos, félig
követelő röfögéssel adván honn tudtokra, a kik-
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^ illik, hogy bizony szeretnék ám azt az árpát
látni Kis Péter uram is feláll, meg Nagy Péter
uram is. A beszéd is megszakadt már, haza kell
menni. A tornáczban fel van már állítva a három
lábú szék, beterítve tiszta verescsíkos abroszszal.
Az étel is megfőtt már. Az anyjok meg kezd
zsörtölődni.
Végre megoszlik a társaság. „Békességes nyugodalmas jójczaKát" kivan kiki. Az őrlő is
kifogott a malomból, a verebek elültek... . Esteledik, alkonyodik. . . .
Hej, nehezen várják már a gyermekek, hogy
elcsendesedjék a malom. Óvatosan settenkednek
oda s nagy jártassággal kúgznak fel a kakasülőbe, hogy fészkeikben lepjék meg a nyugvó
verebeket. Hanem a malomgazda pulykáit kihagyták a számításból, melyek éktelen lármával kelnek ki a nyugalomzavarók ellen. A szegény verebek sietnek is menekülni, sejtve a veszélyt.
Bíró uram fia boszut esküszik a pulykákra,
azután ügyesen lecsúszva a sima karfán, eltávozik a kis klubb is, dugó-bogarat fogni.
A faluyégen megszólal a napraforgó duda:
. . . „Este van, este van, ki-ki nyugalomra."
—
Szivos Géza.

T A R H Á Z.

Vörösmarty Mihály szobrának
•zab. kir. Székes-Fehérvár városában 1866. évi májú;
6 dikán tartandó

leleplezést ünnepélyére megállapított sorrend

I
11 •

1. Az ünnepély a zircz-czisztercziek templomában reggeli 9 és fél órakor a főtisztelendő
szerzet nagyságos Apátja által tartandó szent
misével veszi kezdetét. A nevezett templom a
gyülekezési hely, melyben a jobb oldalon levő elaő
osztályú padok a m.tud. akadémia és a Kisfaludytársaság küldöttjei, a főrendüek, a képviselőház
alelnöke, országgyűlési követek és az irodalom
képviselői által foglaltatnak el; mig a baloldalon
levő első osztályú padok első sora a Vörösmartycsalád,satöbbi sorok: a szoboregylet-bizottmány
tagjainak, a megye s város tisztviselői- és a város
képviselőinek lesz fenntartva.
2. Az egyházi ájtatosság végeztével a menet
a szobortérre indul. A nagy- gymnáziumi ifjúság
nyitja meg a díszmenetet; az ifjúság után az
énekkar következik. Ezek után nemzeti, megyei
és városi lobogók elővitele mellett a szoboregyletbizottmány — elnökeivel élén — vezeti a meghivott küldöttségeket s a Vörösmarty-családot. A
nevezettek után következnek a főrendek, a képviselőház alelnöke, országgyűlési követek, az irodalom képviselői, minden vallásbeli lelkészek, megyei s városi tisztviselők és a város képviselőtestülete.
3. Az előirt sorrend szerint, a menet az ünnepély színhelyére érkezvén, a tanuló ifjúság s az
énekkar a szobor hátterében félkörben fog elhelyezkedni; a jobb oldalon emelt díszsátort a küldöttségek és az ünnepelt költő családja foglalandják el; a baloldali díszsátor a főrendek, a képviselőház alelnöke, országgyűlési követek és az
irodalom képviselői rendelkezésére álland. A
szoboregylet bizottmánya, a rendezők, a megyei
s városi tisztviselők és képviselők, a lelkészek, a
szobor előtti tért foglalják el.
4. „Isten áldd meg a magyart" eléneklése
után gróf Zichy Jenő egyleti elnök tartandja a
leleplezési beszédet, — az általa adott jelre a
ezobrot-takaró lepel lehull, mire a „Szózat" első
vers-szaka énekeltetik. Az elnök folytatja beszédét, 8 annak végével Fekete János, a szoboregylet jegyzője adja elő a szobor történetét.
5. Következnek a magyar tudományos Akadémia és a Kisfaludy társaság részéről tartandó
szónoklatok.
6. A város hölgyei által kitűzött jutalmat
elnyert alkalmi költemények felolvastatnak.
7. A városi hatóság elnöke kihirdeti a köz-

gyűlés határozatát, melynélfogva a szobortér !
a költő halhatatlan nevéről „Vörösmarty-térnek'
fog neveztetni.
8. Az ünnepélyt a „Szózat" három vers-szakának eléneklése zárja be.
9. Délután 2 órakor közebéd a lövölde u
teremében, a melyhez a közhirré tett utón vált
hatók jegyek. A felköszöntések sorát br. Splény
Henrik, a szoboregylet-bizottmányának elnöki
nyitja meg.
10. Délutáni 4 órakor a népünnep kezdete a
„Vcrösmarty-téren", este a térnek és a szobornak
ünnepélyes kivilágítása; —9 órakor pedig tánczvigalom a városi lövölde uj vigadójában, a jövedelem felerészben a szobrot környező kertrácsozat javára.
A szoboregylet bizottmányának éa a rendezőségnek tagjai nemzeti jelvény által lesznek
felismerhetők, hogy a t. ez. vendégek utasitái
végett azokhoz fordulhassanak.
A rendre, a bizottmány felkérése folytán, a
nagy-gymnásiumi ifjúság választottjai fognak
felügyelni, kik is nemzeti karszalagot s a fövegen
nemzeti rózsát viselendnek.
Az ünnepi beszédeket és a jutalmazott költeményeket tartalmazó emlékkönyv, kis gipszszobrocskák és a szobor kisebb s nagyobb alakú
fényképei — a kertrácsozat javára — az ünnepély
napján a „Vörösmarty-téren", délután 4 órakor
a díszsátorban fognak a megye és város hölgyei
által elárusittatni.
Az ünnepély kedvezőtlen idő esetében, a megyeház nagy teremében fog megtartatni.

Egyveleg.
— (Tanulság egy mesében.) Egy német mesében azt olvassuk, hogy egyszer a réteken szaladgáló fiu az egyik virágról a másikra repülő
szorgalmas mehet igy szólitotta meg : „Kis hugocskám, hogyan lehet az, hogy te minden virágból szeded az édességet, hiszen némelyik mérges ?"
Mire a kis szárnyas röptében azt súgta: „Tudom — de a mérget benn hagyom."
— (A puncs eredete.) Egy nálunk nem igen
ismeretes folyóiratban következő adatot találtam:
„Sok tudós, s kivált a költő szereti a puncsot, a
nélkül, hogy tudná, honnan származik ezen nevezet. Puncs — pance, hindosztan-sanszkrit szó. Az
angolok Hindosztanban megismerkedtek ezen
itallal, s azután egész Európában elterjesztették.
Ezen szó : puncs = puncs = öíöt jelent s a szanszkritból származott, minden in do-európai s nemcsak germán nyelvben találtatik, nevezetesen a
czigány, görög, szláv stb. nyelvekben, mint
pá'ncs = pente — pat — piet — fünf. A kérdéses
ital azért neveztetik igy, mert, valamint a szó, öt
betűből, ugy az ital is, öt alaprészből áll, t. i.
víz-, ezukor-, csaj-, czitromlé- és rhumból.1'

Egyház és iskola.
** fLonovics József érsek) 6 nmgát, áldozárságának félszázados ünnepélye alkalmából, ő
Felsége a Lipótrend nagy keresztjével földisziteni méltóztatott.
** (A lipótvárosi templom órája.) Hampel
intézettulajdonos, kinek házában és családi körében az elhunyt szatmári püspök, Haas Mihály,
utolsó idejét töltötte, a hű gondoskodásért ettől
számára hagyományozott 1000 ftot a lipótvárosi
templomnak ajándékozta, azon óhajtással, hogy
ez összeg a toronyóra megszerzésére fordittassék.
Minthogy pedig az óra közel 2000 ftba fog kerülni, a még szükséges összegnek saját erszényéből való pótlására is ajánlkozott.
** (Az eperjesi kollégium,) mint irják, alig
épülhet ki a jövő évben. A kiépítésére tervezett
bazár tárczájában még csak 6,800 ft készpénz van
s a pénztárnok már katonai exekuíióval van fenyegetve, hogy 3,000 ftot fizessen a még el nem
adott sorsjegyekért. Ezen százalék kegyes elengedése végett azonban már megtétettek a kellő
kérelmezések — csak a siker hiányzik, de eziránt
is jó reményben vannak.

Ipar, gazdaság, kereskedés.

•/ (Gyapjumosó-részvénytársulat.) Hetsey
Adolf pesti kereskedő az orsz. m. gazd. egyesület
közgazdászati szakosztályához egy tervet nyújtott
be, mely szerint egy gyapjumosó-részvénytársulat volna felállítandó. Ha a terv létesülne, az anynyi baj éa áldozatba kerülő birkamosás egészen
elmaradna, hanem a lenyirt gyapjú kerülne az
alakítandó egylet mosóintézetébe. Ez által két
A bizottmány — az ünnepély rendének köz- fődolog lenne elérve, mi a gyapjuüzletet lényegehirrététele mellett — örömmel értesiti a nemzetet, sen emelné: először a birkanyirás időre való teés az egyes adakozókat, a f. é. május 6-án végbeme-kintet nélkül bármikor is megtörténhetnék; mánendö „szoborleleplezési ünnepélyről," mely is a sodszor a gyapjú sokkal tisztábban kerülne a
valódi érdem elismerésének , Fehérvármegye és piaczra, mint birkamosatás által, a mennyiben
Sz.-Fehérvár város hálájának, kegyeletes és haza- gyakran a legszebben mosott birkák is a kedvezőtlen időjárás által sokszor piszkos gyapjút
fias ünnepe leend!
szolgáltatnak. Bajt csak a mosatlanul nyirt és
Kelt Sz.-Fehérvárott, 1866. április 15-én.
mosott gyapjú sulykülönbsége és azon körülmény
A Vörösmartyszobor-bizottmánya.
okozhatna, hogy ha a mosó-intézet közvetítése
által a gyapjú rögtön el nem kel, gyakori ide-oda
szállítás lesz szükséges.
Irodalom és művészet.
f (Rendkívüli erdöpusztitás.) A hg. Eszter** (Azon költemény-pályázatra,) melyet Szé- házy-féle alsó-lendvai és nemphti uradalmakban
kesfehérvár lelkes hölgyei, Vörömarty szobrának 50,000 hold erdő zár alá vétetett azon rendkivüli
máj. 6-ikán történendő leleplezése alkalmára ki- pusztítások miatt, melyet bennök a bérlők elkötűztek, a határnapig összesen 45 pályamű érke- vettek. A küldöttségi jelentés azon kegyetlen gazzett be. A pályabirák: Gondol Dániel elnöklete dálkodást, mit a bérlők öt év leforgása alatt elköalatt, Borosa Mihály, Kuti Márton, Mészáros vettek, egész megindulással ecseteli. „A szemereAmadé és Udvardy Vincze.
lakosi és hompoki erdők láttára — mondja egy
** (Széptani munka.) Szana Tamrfs, kinek helyt a kilencz ivre terjedő látlelet — megáll az
több, figyelmet érdemlő s komolyabb irányú dol- ész a meglepetés miatt; itt a fa fára döntögetve,
gozatával találkozhatott már az olvasó a lapok- a gyönyörű fiatal erdő halomra vágva, dongákban, „Szűnórák" czim alatt, 10—12 nyomtatott nak felhasználva; e fagyilkolást látni kell, mert
ivre terjedő vegyes, de leginkább széptani tar- leirni lehetetlen, a pusztítás minden képzelődést
talmú munkára hirdet előfizetést 1 ftjával, mely túlhalad. „E jelentés alapján, Zalamegye tisztiszémájus végéig szerző neve alatt Debreczenbe, a ke a további pusztitás megátlása végett zárlatot
„Hortobágy" szerkesztőségéhez küldendő. A mű rendelt el, s a jövő okszerű kezelés és művelési
július közepén jelenik meg, 8 a tiszta jövedelem zabályok kidolgozásával egy szakértő küldöttéget bizott meg.
fele az irói segélyegyletnek van ajánlva.

Melléklet a Vasárnapi Újság 17-dik számához 1866.
= (Talált régiség.) A mint nekünk irják,
** (Javítások az uj országház akusztikája
érdekében.) Az uj országház gyüléstermében, hol a Fehérmegyében a zirczi uradalom Nagy- Venyim
** (A magyar tud. akadémia) nyelv, és szép- terem rósz hangzatossaga miatt a tanácskozó kép- pusztája határában nevezetes régiségre akadtak
tud, osztályának apr. 23-ikán tartott ülésében viselők, mint valami uj Bábelben, sehogy sem véletlen ásás következtében, mely, a mint kivekét értekezés tartatott. A sort Toldy Ferencz tudták egymást megérteni, — lényeges változta- hető, egy négyszögü épület alapköveiből áll, mely
kezdte meg, ki fiának Toldy Istvánnak ,,A ma- tásokat tesznek az akusztika javítására. Igy a te- épület hossza 11, és szélessége 6 lépés. Továbbá
gyar politikai szónoklat kézikönyve" czimű köze- rem padozatát három lábnyival fölebb emelik, mi e négyszögnek mintegy mellékes ága, félkör alakú
lebb megjelenendő munkáját ismertette, melyhez által a terem magassága lényegesen kisebb lesz. j terméskövek összerakása s ennek fala egy lépésfelolvasó irta a bevezetést. Ezen bevezetés érde- Az elnöki emelvényt az egyik hosszudad fal mellé | nél szélesebb. E félkörben találtak egy nagy kőkes vázlatát adja a magyar politikai szónoklat állítják, s a képviselők helyei ez emelvénynyel táblát, melyre következők vannak vésve: legfölül
történetének, az első királyok korszakától kezdve szemközt épen ugy lesznek berendezve, mint a van hihetőleg az évszám, mit kivenni nem igen
a legújabb korig. A könyv, mely nagy szorgalom- múzeum termében. A fülkét, melyben eddig az lehet, és egy pár rövidített szó; ez alatt a követról tesz tanúságot, a legjelesb magyar politikai elnöki emelvény állt, befalazzák, s itt állitnak fel kezők: IASUS EQ. FRONTONIANAE TUR.
et GRATIANI. Ezek után ismét vésve látszik
beszédeket hozza, az illető szónokok rövid élet- külön karzatot a hírlapírók számára.
rajzaival s mint ilyen mű, hézagot pótol. — A
** (Képviselőválasztás.) A mohácsi kerület- valami lenni, de már alig kivehető. Ez mindenmásik értekezést Hunfalvi P. olvasta fel s ez Rí- | ben, hol az első választást a képviselőház meg- esetre megérdemli a régiségben buvárkodóknak
báry Ferencz tanárnak érdekes ismertetése volt | semmisitette, má»odizben is Siklóssy Károly vá- figyelmét; óhajtandó egyszersmind, hogy az ásást
tovább folytassák, miután eddig is oly tára baszk nyelvről.
lasztatott meg egyhangúlag.
gyakra akadtak, a melyek arra mutatnak, hogy
** (A magyar orvotok és természetvizsgálók
** (Diszlakoma.) A horvát küldöttség száXII- dik nagygyűlésére) meghívás tétetett közzé. mára a múlt vasárnap diszlakomát rendeztek az az ottani fold több jeles régiséget rejt még maAz idei gyűlés Rimaszombatban lesz. mely város Európában. Deák Ferencz, b. Sennyey Pál és gában. — S. Zs.
lelkes előkészületeket tesz a tudomány emberei- Strossmayer püspök is jelen voltak. A háziur
** (Névváltoztatások.) Felsőbb engedély melnek fogadására. Jutányos szállításról minden tisztjét gr. Majláth Antal vitte, s felköszöntést lett Faigl Ágost soproni lakos „Faiu-v&, —
oldalról gondoskodva van, e végre azonban monda Ő Felségeikért, és Horvátországért, mig Probst Lajos aradi lakos „Apáthi"-t&, — Hackl
igazolási jegy szükséges, mely dr. Rózsay József Strossmayer püspök Magyarországot élteté hor- Gusztáv, magyar kir. helytartótanácsi hivataltiszt
urnái Pesten (országút 54. sz.) aug. 10-ig meg- vát nyelven, igérve, hogy a szeretetet szeretettel, „Baltái''-ra, — Kren József pesti lakos és kártyaszerezhető. A gyűlés aug. 21-től 27-ig tart. A az egyetértést egyetértéssel viszonozandják. A gyári kezelő pedig ,,TWmási"-ra változtatták vegyűlés sorrendé következőleg van megállapitva: társalgás magyar, horvát, latin, franczia és német zetékneveiket.
Aug. 20-kán lesz az első társas összejövetel, nyelven folytakét küldöttség egyes tagjai között.
** (Népvándorlás.) A torontálmegyei Écska
ismerkedési estély, a polgári kaszinó termeiben;
**
(Kitűnő
történetírónk
Horváth
Mihály),
és
Zsigmondfalva
németajkú lakosainají j g y része
aug. 21-kén délelőtt a megnyitó közgyűlés; aug.
22-kén és 23-kán szakülések; aug. 24-dik napján mint a „M. V." biztos forrásból értesül, hazatér- legközelebb a határőrvidékben telepíttetett le. A
kirándulás Ajnácskő romjaira és fürdőhelyére, hetési engedélyért folyamodott. Minden magyar titeli végvidéki zászlóalj.í&rületén épült uj teleOzd vasgyáraiba és Putnok példány szerű gazdá- szivéből üdvözölné őt körünkben. Ugyanő jelenleg pitvény neve Rudolphsgndd. Az átköltözés húsvét
szatának megtekintésére; aug. 25-kén berekésztö egy nagy munkán dolgozik, mely Heckenast kia- vasárnapján történt, nagy ünnepélyességgel. A
telepitvényesek keresztet, heztak uj hazájukba,
közgyűlés; aug. 26-án Tornallyán át nagy kirán- dásában fog megjelenni.
mely beszer.teltetvén, az uj falu piaczán felállita•*
(A
pesti
sakk-körnek
gr.
Széchenyi
Ééla)
dulás az aggteleki barlangba. Ugyanaz nap Aggtelekről Rozsnyóra, — hol aug. 27-én a harmadik, egy díszes angol művű sakkot ajándékozott, melyr tott, mely alkalommal annak alapkövébe a község
vagyis hitelesítő közgyűlés fog megtartatni, innen ben a világos sereg puszpang, a sötét pedig ében- alapításáról szóló pergamentre irt rimes krónika,
Krasznahorka-Várallyára
s onnét Rozsnyóra fából van faragva. Maga a sakktábla kivül diszes és a családfők névjegyzéke tétetett le.
visszamenve, ugyancsak aug. 27-kén éjszakára faragványokkal, belől csinos aranyozással van
** (Öngyilkosság.) Kolozsvárott KraftJózaef
Dobsinára, honnan egy napi (aug. 28-diki) időzés ékitve. Az egylet a valóban becses ajándékot illő füszerkereskedő, kinek üzlete igen virágzó volt a
ki minden ismerősinek becsülését bírta, f. hó 15-én
— ennek vas-, nikol-, kobalt-, asbestbányái meg- köszönettel fogadta.
** (A nagyváradi állandó színház építését,) pisztolylyal szivén lőtte magát. Az öngyilkosság
szemlélése — után, másnap, aug. 29-én Pohorellára és Murányba, s ott az éjét eltöltve, aug. mint irják, már e napokban megkezdik. A közön- indoka ismeretlen.
30-dikán a kiránduló társaság Rimaszombatba ség rendkivüli lelkesedéssel karolja fel az ügyet,
** (Herrmann állatszeliditö szomorú vége.)
éa a f. é. szeptemberben megnyitandó idényre A nálunk is ismertes Herrmann allatszeliditő, ki
utazik vissza.
már is több páholyt a zártszéket rendelt meg. A
** (A pesti zenedének) a bajor király 250 ftot vállalkozó Corson Lajos; a tervet Nickmnnn Ká- a múlt év folytán Suhr circusában szerepelt, szoküldött, Liszt „Erzsébef'-oratoriuma partitúrá- roly városi mérnök készítette a legújabb sveiezi morú véget ért. Ugyanis, egy előadás alkalmával,
Parisban a szokott módon, betevé fejét az oroszjának átengedéseért.
stylben, a gépezetet pedig Valentin Tamás álli- lán torkába. Az állat azonban most az egyszer
= (A kereskedő ifjak társulata) els^ beren- tandja elő, ugyanaz, a ki már a debreczeni színdezési költségeinek fedezésére a következő ke- háznál is jeleit adta szakértő ismereteinek. — megunva a tréfát, olyat harapott, hogy szegény
gyes pártfogók által nyert ujolag segélyezést, A szinház a Széchenyi-tér melleti üres telken fog Herrmann e harapás következtében rögtön szöru. m,: kapriorai Wodianer Albert úrtól 50 ft., épittetni mintegy 2000—2500 néző számára, 40 nyet halt. Az oroszlánt azonnal meglőtték.
Koppély Fr. 20 ft., Strobentz testv. 20 ft., Mannó páholylyal, 240 támlásszékkel, 500 emberre való
** (Egy nyakleves lephotographirozva.) Egy
Istv. 20 ft., Heckenast Gusztáv 200 kötet köny- földszinttel, 100 emeleti zártszékkel, 200 emeleti izraelita nyilvános erőszakoskodásért P—megye
vet, melyért az egylet választmánya hálás köszö- álló helylyel, és 1000 személyt magába fogadható fenyitő törvényszéke elé állíttatván, a f. hó 13-ki
netét nyilvánítja.
tárgyaláskor azzal védte magát, hogy ő a rendkarzattal.
** (Kölcsönösen önsegélyző egylet alakul
** (Izraelita megyei főorvos.) Turóczmegyé- őri közegek ellen azért volt goromba, mert azok
Miskolczon) melynek kettős czélja van, u. m. az ben b. Eévay Simon főispán a megyei tisztikar őt felpofozták. Ezen állítása bebizonyítására felegylet tagjainak módot nyújt félretehető meggaz- gyökeres átalakításakor ^megyei főorvosul dr. Haas hivatván, zsebéből egy fényképet vett ki, melyen
dálkodott pénzeiket gyümölcsözővé tenni, s má- Jakab tudományosan mivelt s a szenvedő embe képe dagadt állapotban mutatkozott, s állitá, hogy
sodszor ebből a szegényebb néposztály állapotán riségnek 12 év óta buzgó és hasznos szolgálato- ezen dagadtságot a nyakleves okozta s hogy nyosegit és különösen kisebb iparosoknak könnyü- kat tett zsidó vallásu férfiút nevezte ki, a mi a mai el ne enyészszenek, azonnal lephotographiszerü kötelezettség teljesítése mellett kölcsönt ad. köztiszteletben álló főispán fölvilágosodott szelle- roztatta magát. A biróság nem lévén meggyőA terv élén Lichtenstein József ideigl. elnök, méről tesz tanúságot.
ződve, hogy a photographirozáskor vádlott képe
Tóth Pál ideigl. alelnök, Szántó János ideig,
** (Egy házaló vidéki képárus) a közelebbi dagadtsága nem fogfájás vagy elferdités folytán
jegyző, Balázs Mihály, Bedé László, Éles Lajos, napokban, mint a „ H - g y " írja, nyájas megnyerő készült-e, a photographiát bűnjelként el nem
Fülöp Mihály, Kraudy Antal, Kulcsár Károly, arczczal lépett be egy asszonyság házába Debre- fogadta.
Leszív Barna, Nagy István, Nyakó András, czenben, kinek honleányi bokros érdemeit emle= (A bányatermelés pénzértéke) Angolorbmgler György és Szentandrássy Antal ideigl. getvén, monda, hogy egyik hazánkfiának arczké- szágban 356 millió ft, Francziaországban 120,
val. tagok állanak. Az alakító közgyűlés apr. 29- pével kivánt kedveskedni. Az asszonyság, ki a Poroszországban 88, Ausztriában 90 mii. ft. Az
re volt kitűzve.
házaló úrban valamely föl nem ismert tisztelőjét ' aranytermelés Ausztriában 3460, Poroszországban
** (Izraelita nőegylet) van keletkezőben fő- vélte rejleni, a képet köszönettel fogadá s a ké- 8, Angolországban 173, Franczíaországban 153,
városunkban. Eddigelé mintegy 300 tag van peskedő urat egész nyájassággal kinálá leüléssel. Oroszországban 46,600 vámfont. Ezüsítermelés
bejegyezve.
Ez azonban sietősnek mondva útját, megköszönte Ausztriában 63,239, Poroszországban 38,317,
a kegyességet s egy könyvet rántaelő oldalzsebé- Angolországban 35,430, Francziaországban 97182
Közlekedés.
ből, kérvén az asszonyságot nevének bejegyzé- Oroszországban 32,278 vámfont. Vastermelés
J (Czegléd és Kassa közt) jövő május 1-től sére, minthogy — úgymond — képek hová let- Angolországban 75,425,000, Francziaországban
a
kezdve mind a két irányban naponkint két vonat téről neki számolnia kell. Az asszonyság
készség- 21,060,000, Poroszországban 8,987,000, Auszfog közlekedni. Ennek következtében a fennérin- gel be is irá nevét s a nem remélt szívességet triában 7,077,000, Belgiumban 6,237,000 vámtett naptól kezdve Pest-Buda, valamint a czegléd- újból megköszönte. Ekkor azonban a képmutató mázsa. Kőszéntermelés; Angolország 1700, Pokassai vaspálya hosszában létező posta-hivatalok ur bocsánatot kért, hogy „tévédé? van a dolog- roszország 302, Belgium 201, Francziaország 188>
között naponkínt kétszeri levél- és szekérpostai ban," mert a kép ára 2 ft., mely csekélységnek Ausztria 91 millió mázsa.
forgalom lép életbe.
kifizetéseért „bátorkodik esedezni." A kép ára
kifizettetett, azonban a tisztelt asszonyság jónak
Mi iijság?
- (Adakozás.) ínséggel küzdő bukovinai
látta mások figyelmeztetése végett e cselfogást
magyar
testvéreink föísegélésére a Vasára. Ujsag
mentül
szélesebb
körben
elbeszélni.
Mi
is
följe** (Az országgyűlés második feliratával) a
szerkesztőségéhez
beküldetett:
gyezzük
e
történetet,
hogy
a
közönség
az
efféle
«ét ház elnökei, b. Sennyey Pál és gr. Andrássy
XI.
közlés:
H.-Böszörményből
egy névnapi
házaló
urak
irányában
magát
kellőleg
tájékozGyula a múlt kedden indultak Bécsbe, azt Ö Felbaráti összejövetel alkalmával és később folytaségének átnyujtandók.

Közintézetek, egyletek.
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tott gyűjtés eredménye, Lengyel Imre által 34 ft
t55 kr. — Kassáról többen dr. Ferenczy Józae
lelkész által 23 ft. 40 kr. — Kunágotáról Mészáros Károly és neje 3 ft. — Békésről a malomvégi
olvasó-társaság 6 ft.; ugyanonnan az ibrányi
tizedbeli olvasó-társaság, GondaLászló által 4 ft
— Bátfáról a ref. egyházközség Csűri György
lelkész által 2 ft.
összesen 73 ft. 5 kr.
Az eddigi I.—X. közlésekkel együtt begyült
összesen 1040 ft. 31 kr., 2 db. cs. arany, 3 db. kétforintos tallér, 1 db. egyftos és 4 db. ezüst húszas.
(Az egyet adakozók: II. Böszörményben : Lengyel
Imre 1 ft., Ránky Béla 1 ft., Kálmán György 1 ft.. Fazokaa
Gábor 1 ft., Botos Ferenez 1 ft.. Kövér Gábor 1 ft., Sáffrány Lajos 1 ft., Fuchs Alajot 1 ft., Lengyel János 1 ft.,
Kozma Sándor 50 ft, Szathmári István őO kr., Simiíndi
Sándor 1 ft., Jánosi Lajo< 50 kr., Katona Zsiga 1 ft
Zambó Lajos 1 ft., Rövid S.índor 1 ft., Zambó János 1 fr.,
Zambó Kis Mihály 1 ft., Magi János 60 kr., Egy ralaki 30
kr., Valaki 30 kr.. Egyvalaki 15 kr., Vilmáim Sára 50 kr.,
Oláh Sándor 20 kr , Egyvalaki 10 kr., Urony'i Péter 50 kr.,
Nagy Gábor 20 kr., Karap Imre 50 kr., Csicha Sándor 50
Rr., Varga István 30 kr., Sovágó Gábor 1 ft... Gyórfi Imre
50 kr., Fábián Antal l ft., C ficíia József 40 kr., Egyvalaki
50 kr., Valaki 20 kr.. Farkas Sándor 50 kr., Szilágyi Sándor 20 kr., Fülöp György 2<> kr., Hadházi Péter 50 kr..
Nagy László 30 kr, Egyvalaki 20 kr., Lányi Márton 1
ft., Egyvalaki 10 kr., Korányi Imre 50 kr., Erdős Antal 1
it., Kiss István 30 kr., Molnár 10 kr., Pápai Imre 1 ft.,
Benedek Laios 1 ft., 20 kr., N. N. 30 kr., Kerekes László
50 kr., Máthé Albert 30 kr., Egyvalaki 10 kr,, Somosi
András 20 kr., Veszpriímy Gáspár 50 kr., Silye Gábor 1
ft., Gál Sándor 50 kr. Összesen 34 ft. 65 kr. — Kassán:
Dr. Ferenczy József ev. ref. Leik 2 ft., Tomka Mór 1 ft.,
Pranse Dobay Klára 50 kr , Munkácsi József 50 kr., Vajda
Pálné 20 kr.,"Papi Balogh Péter 1 ft, Fleischer Gusztávné
1 ft., Patay Sámuelné 50 kr., Koezányi Lajosné 50 kr.,
Csorba Károly 2 ft., Juhász Mihály 50 kr., Benkő Rezaő
1 ft., Haydu Dániel 1 ft., Bakos János 60 kr., Dósi Mihályné 50 kr., Janka Károlyné 50 kr., Papp Sándorné 50
kr., Meskó Maurer Viktória 50 kr , Borbély Sándor 50 kr.,
Meskó Sándor 1 ft., Tóth János 2fl kr., Csorba József 1
ft., Szathmáry Miklós 1 ft., Jakabfalvay Ferenez 50 kr.,
Szentléleky Antalné 1 ft., Kiklós Ferenez 20 kr., Kassai
Csizmadia Czéh 50 kr., Konez János 50 kr , Szilez Istvánné 1 ft., Legány Sámielné 25 kr.. Bosnyák György 10
kr., Kunsch Gábor 25 kr., Sichert Sámuel 50 kr." Gábriel
Ferenci: 30 kr., Fekete István 40 kr. Összesen 23 ft. 40 kr.)

SAKKÜÁTÉK.
= (A pesti sakk-kör ez idei tornája)
végre be van fejezve, összesen 17-en léptek a
sorompóba, s mindegyik mindegyikkel egy döntött eredményű játszmában mérkőzött. Mint emiitettük, összesen hat rendbeli jutalom volt kitűzve
az egymásután rendben legtöbbet nyerők számára, s az időközben visszalépettek játszmái
vesztettek gyanánt számittatván, a torna vége a
következő eredményt mutatja:
Cseresnyés István nyert = 16, vesztett = 0.
Zaáry Zsigmond
„
2.
14,
11
Strausz Henrik
„
IS,
3.
11
Erkel Elek
„
4.
12,
ti
Ginter Károly
„
12,
4.
11
Ternyei Ferenez
„
5.
11
11,
így a jutalmakban az illetők az emiitett rendben részesültek, nem számítva a 4-dik és 5-dik
jutalmak nyerőit, kiknek, miután egyforma eredményt mutatnak föl, még egy játszmával kell
egymás közt az elsőséget eldönteniök.

330-dik sz. f. — Gold S á m u e l t ő l
(Bécsben).
Sötét.

Irta Balázs Sándor.

Szerkesztői mondanivaló.
8217. Békés. G. L. A kérdezett könyvtár csak egészben volt eladásra szánva, de e perezben már nem az. Malomvégi tagtársainkat, kik a síükölködőkről nem feledkeztek meg, szívesen üdvözöljük. Egyszer majd csak meglátogatjuk ókét. — Az átadott czikkre annak idejében
megírtuk, hogy nem közölhető, de irója szép reme'nyekre
jogosít.
8218. Veszprém. F. J. A közönséges rébuszokat a
sakkfeladványokkal egy kategóriába helyezni — reméljük
— senkinek sem jutott eszébe. A sakkjáték, melyet minden
nemzet egyformán nemes mulatságnak ismer el, szoros
összeköttetésben van a szellemm-,1, mit csak azok vonhatnának kétségbe, kik e játékhoz nem értenek.
8219. Sanyaháza H. F. A népnevelés érdekében irt
ezikket az illetékes egyházi lapnak küldtük át, miután
nézetünk szerint az ajánlott indítványok megvitatása mindenek előtt odavaló. A jó eredményt örömmel fogjuk közzé
tenni.
8220. Tállya- H. N. L. Az „ereklye" nem látszik
igen- réginek. Közlését leginkább azért mellőzhetjük,
mert ugy tudjuk, hogy ezen ,,budai" Thaly K. költészeti
gyűjteményébe* már megjelent Egyelőre ítadtuk a Kisf.
társaság ujabb gyűjteményébe.
8221. Sz.-Győrgyvolgye. G. I. A Halas városi okmány kevéssé közérdekű; a családi levéltárban becses
ereklye lesz. Vájjon a „Hajnali ének" igazán Csokonai
müve-e? erre nézve hitelesebb bizonyságot szeretnénk.
8222. Kornis Boldizsárné. Prózai elbeszélése & történetnek. A verselési technika s átalában a költői feldolgozás igen gyarló.
8223. Pécs Dr. M. L. Az egyik kép még munkában
van. Azonnal küldjük.
8224. Árva Jolán. Nagyon is „zsenge "
8225. Baja. Cz. F. Az ujabb adatokat köszönettel
vettük.
8226 Sz. Fehérvár. Zs E. A snves meghívásnak
részünkről is meg akarunk felelni. Addig is szives köszönetet mondunk.

Nyilt tér.*)

— (Adakozások.) A Vasárnapi Újság szerkesztőségéhez múlt héten beküldetett:
A bukaresti ref templom fölépítésére: Kassáról többen dr. Ferenczy József lelkész által 22 ft.
40 kr. — Bókésről a malomvégi olvasó-társaság
Gonda László által 5 ft.
Az erdélyi mezöségi sziikölködök
számára:
Barcsról (Somogy) Zuna Ferenczné és Kriszt
Sándorné gyűjtésének eredménye 18 ft. ÜO kr.

Kedd, apr. 24. „Zsidónö." Opera 5 felv. Zenéjét szerz. Halevy.
Szerda, apr. 25. Először: „Narancsvirágok.''
Vigj. 1 felv. Irta J . P. Wooler. Ford. Tóth József. Ezt követte : „Két özvegy." Vigj. 2 felv. Malefille u. Kvassay E.
Csütörtök, apr. 26. „Az égben." Vigj. 2 felv.
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— Kérelem. Alólírt egész tisztelettel szólítom fel mindazokat, kik esetleg az 1735-diki
Pero-féle zendülésre vonatkozó eredeti adatokkal
birnak, szíveskedjenek azokat velem is közölni,
vagy legalább tartalmukról értesíteni rövid kivonatban.
E kérésemet különösen a megyék és városok
t. levéltárnokaihoz intézem, kik e tekintetben
legtöbb becses adattal rendelkezhetnek.
Minden a Pero féle zendülésre vonatkozó
adatot vagy értesítést e becses lapok utján is
nagy köszönettel fogadok, miután épen az emiitett zendülés részletes kidolgozásával foglalatoskodom.
A hozzám küldött eredeti okmányokat legkésőbb 12 nap alatt pontosan visszaszolgáltatom,
a másolatok diját pedig kész örömmel megtérítem.
Kolozsvártt, april 10-kén 1866.
K. Papp Miklós,
(Schilling-ház, közép-uteza).

fg

Vilaxos.
Világos indul, s 3-sk lépésre matot mond

A 325-dik számú feladvány megfejtése.

(Szalay Sándortól, Gyomán.)
A csallóközi ssükölködök számára: Barcsról
Világos.
Sötét.
(Somogy) Zuna Ferenczné és Kriezt Sándorné
1. Ve7-d8
d4—c3:
gyűjtésének eredménye 19 ft.
2. Hg6~e5
tetszés szer.
3.
e2-e4fmat.
Az egyes adakozók: Kassán: Dr. Ferenezy József ev.
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
ref. Lelkész 2 ft., Prause Dobay Klára 50 kr., Munkácsy
Harasztiban: Gr. Festetich Benno. — Miskolczon: Czenthe
József 50 kr., Vajda Pálné 2;> kr., Papi Balogh Péter 2
ft, Fleischer Gusztávné 1 ft , Patay Sámuelné 50 kr , Ko- József. — Pozsonyban: Csery Gábor. — Debreczenben: Z. I.
czányi Lajosné 50 kr, Csorba Károly 1 It., Juhász Mihály és F. B. — T.-Abádon: Weisz A. — Eperjesen: Brósz Ká50 kr., Benkö Rezső 1 ft., Haydu Dániel 1 ft., Bakos János roly. — Vizesréthen: Terray Pál. — Pesten: Rakovszky50 kr., Désy Mihályné 50 kr., Janka Károlyné 50 kr.. Papp Vagyon Judit.
Sándorné 50 kr., Meskó Maurer Viktória 50 kr., Borbély
Sándor 50 kr., Meskó Sándor 1 ft.. Kassai ev. ref. egyház
2 ft., Tóth János 20 kr., Csorba József 20 kr., Szatmáry
Péntek, apr. 20. „A fösvény." Vígjáték 5 felv.
Miklós 1 ft., Jakabfalvay Ferenez 50 kr., Szentléleky Antalné 1ft.,Miklós Ferenez 20 kr., Kassai Csizmadia-czéh Irta Moliere. Ford. Kazinczy Gábor.
— Nyílt köszönet. Tekintetes Jakab Sán50 kr., Koncz János 50 kr., Szilcz Istvánné 50 kr., Legány
Szombat, apr. 21. „Faust." Opera 5 felv. dor urnák, Biharmegye levéltárnokának N.-VáraSámuelné 25 kr., Bosnyák Gybrgv 10 kr., Kunseh Gábor
don. Azon lekötelező készségért, melylyel T.
25 kr., Sichert Sámuel 50 kr., Összesen 22 ft. 40 kr. — enéjét szerz. Gounod.
Vasárnap, apr. 22. „A csikós." — Népszínmű Uraságod Biharmegye levéltárából a Pero-féle
Barcson: Kriszt Sándorné 2 it., Zuna Ferenczné 2 ft.,
Hobek Auguszta 2 ft., Dorner S 50 kr., Kremzir Károly 4 3 felv. Szigligetitől. A czimszerepben Bogyó Ala- mozgalomra vonatkozó adatokat velem megismerft., Láyer István 1 ft., Dr. Grünbaum 2 ft., Herzog 1 ft., jos tett kísérletet, ki a múlt évi drezdai dalárün- tetni szives volt, s ez által nemcsak nekem, de
Neumann József 50 kr.. Korczinek Amália 50 kr., Prusek nepélyen annyira magára vonta a figyelmet s
egyenesen hazai történetünknek is fontos szolgáFerenez 1 ft., Egyvalaki 5 ft., Wilhelm Fridrik 1 ft,
Landbauer Juliánná" 1 ft., Popovieski György 1 ft,, Buka- azóta vidéki színpadokon iparkodott tehetségét latot tett, — fogadja ezennel leghálásabb köszöriUa János 1 ft., Nöthig József 2 ft., Sándly Mihály 50 kifejteni. Nem igen erős, de rokonszeaves csen- netem nyilvánítását. Vajha további kutatásaimat
kr., Vogmicset Anna 1 ft., Egyvalaki 1 ft., Payer Andor 1 gésű tenor hangja itt is elég méltánylásban része- is oly fényes eredmény jutalmazná, mint ns. Bift., Ádám Gábor 50 kr., Linsky 1 ft, KnotzőO kr., Tdkáts iült, s ha énekében nagyobb iskolázottságra s já- harmegye nagybecsü levéltárában!
20 kr., N. N., Németh Andor 30 kr., Haránt Ph. 1 ft., BiKolozsvárit, április 2()-kán 1866.
tomski Imre 50 kr., Vágó Gunda'50 kr., Ablian Zsófia 20 tékában több színpadi gyakorlatra tesz szert,
kr., Egyvalaki 20 kr., Buda Ferenez 1 ft. Jancsics Antal nyereség lehet népszínműveinkre nézve.
.
K. Papp Miklós.
I ft. Összesen 37 ft. 90 kr.
Hétfő, apr. 23. „Miraheau ifjúsága.'- Szinmű
•) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóható4 felv. Francziából fordítva.
ság irányában vállal felelősséget a szerk.

Nemzeti színház.

H
Hónapi- és
hetinap
29 Vasár
30 Héfó
1 Kedd
2 Szerd.
8 Csüt.
4 Pént.
5 Szomb.

Katkolikus és Protestáns
naptár

Április —Május

TARTALOM.

ETI-NAPTAR.
Görög-orosz
naptár

Április (ó)

Izraeliták
naptára

Ijár Ros.

í I £i p
hosí za
f.

1síi | nyűg.

hossza

Ho l d
1 ka

f.
6 p. 6. pp. \i.
p.
8
52 4 47 7
214 3 ! 6 53
7 53
50 4 46 7 8 225 52
49 4 43 7 12 237 42 este
9 39
47 4 41 7 14 249 35
45 4 41 í 7 15 261 33 10 30
43 4 39! 7 16' 273 38 ' 1 1 16
41 4 37 7 16 285 53 11 58
P-

(i 4 Maximin
G -It'niiiate 17 B 3 Simeon 14 Kis husv. 38
Ferdinánd kir. Nándor
39
18 János remete 15 Félböjt
40
Fülöp és J kab Ful és Jak. 1!) János
16 Odam
Athanáz, Zsigm. Zsigmond
|mer 41
20 Vizszentel. 17
t feltaláltatása Juvenál
21 Január
18 Lag C'o- 42
Flórián, Amália Mónika
22 Paraclitus
19 |4. per. 43
Jámbor (Pius) Áldot
23 György
20 33. Sab. 44
Hold változásai. © 1 loldtölte vasárnap 29-kén, 10 óra 3S i perczkor éjjel

nyűg.
6.

t-

42
5 11
regg.
6 21
7 3
7 51
4

ö

4,
|

HIRDETÉSEK.

ASSICÜRAZIDNI
GENERÁLI,
biztositó-társulat Trlestben.

Előfizetési fölhívás

VASÁRNAPI

Alapittatoít l§31-dik évben.

és

Kezességi töke: 2 2 millió forinl, biztosit:

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK

a)
b)
c)
d)

1866-ik évi folyamára.

Előfizetési föltételek:

Az alulirt föügynökség,

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt:

Évnegyedre (április—június) .
Félévre (április—szeptember)
Külön

.

2 ft. 50 kr.

•

"

99

*9

a Vasárnapi Újság, vagy külön a Politikai
Újdonságok:

Évnegyedre (april—június) .
Félévre (april—szeptember) .

.

jégkárok ellen í j e l e n t é k e n y e n m é r s é k e i t jutalomdijakért,
J
J
J
tűzkárok ellen ( J
veszélyek ellen vizén és szárazon,
emberek életére, tőkékre, nyugdijakra s jövedékekre
a biztosítottnak életében vagy halála után kifizetve.

irodája: József-tér, 10. sz. a., 1-ső emelet,

bátorkodik annálfogva a nagyérdemű biztositá t kereső közönséget tisztelettel meghívni
minden előjöhető esetekben öhozzája fordulni, miszerint nem csak az emiitett föügynökség— hanemaz alábbirt fő-és alügynökök is helyben és Budán, valamint az összes ügynökségek a vidéken kellő felvilágosítással egész készséggel szolgálnak, és biztosítási terveket
.„gyert szolgálnak k ,
^

Ellenberger. Krellwitz. v

1 ft. 50 kr.Föügynökök: Pesten, Tettan Lázár, belváros „fehér hajó" szálloda.

Budán,
Alögynökök : Pesten,
Mindazon tisztelt előfizetők, kik a Vasárnapi Újságot s Politikai;
Budán,
Újdonságokat együtt kívánják járatni, vagy kulon a Politikán
„
Újdonságokra előfizetnek, az O r s z á g g y ű l é s i b e s z e d t a r

Salamon Ferdinánd, Józsefváros, őszi-uteza 24. sz. a.
Schreiber J., tabán, szarvastér.
Schuek és társa, Terézváros, királyuteza.
Iványi Mihály, tabán, templomtér.
Iványi János, viziváros, főuteza.
1621 (1—2)

cziraű mellékletet ingyen kapják.

Minden 10 példány után egy tiszteletpéldány. '•B

g* A pénzeslevelek bérmentesítése kéretik. ! g 3
A Vasárnapi Ujságlíól az év elejétől teljes száinu példányokkal még folyvást szolgálhatunk.

K Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(Pest, egyetera-uteza 4. szám.)

Elsó Rákos-Palotai

ÁSVÁNY- GYÓGYFORRÁS.
Xz itteni orvos urak által szerzett tapasztalatok folytán, valamint

J.

eoyetemi t a n á r és udvari tanácsos ur,
nem különben R O Z S A Y J Ó Z S E F főorvos ur által eszkö.iött
alapján, az „elsó Rákos-Palotai gyógyforrás" következő betegségekben használtatott
1 Wiobb sikerrel úgymint : 1. Az emésztő szervek zavart működésénél, i. Az
ö s S i 0 5 Í c £ S $ huSto. lobos állapotánál. 8. Az alhasi pangásból
«
o
mái és lép nagvobbodásánál. 4. A húgyhólyag es méh idült lobjainál. 5. láplálási
zavarokból származott vérhiánynál. 6. Görvélyes, angolkóros, sápkóros es aranyeres
bántalmaknál.
Ezen ásványvíz főraktára létezik

Golű^Ieher és Prager-nél
Pesten, 3 korona-uteza 3. sz. a.

Ugyszinte kapható minden fűszcrárusnál Pesten.

1617 (1-0)

Echte 1865-er Probsteier Saatgerste und
Saathafer
i e 0 6 < 4

4 )

unter Garantie der Echtheit in plomfeirten Original-Sficken a 1 Tonne,
1
22/*
/* n
n.-ö.
ö . Metzen. - Geschützte Auftrage
Auftrg auf díese v o r z ü g h c h s t e n und
F h b h t e n , die wir a J
S a a t g e t r e i d e , welche laut vorliegenden Fechsungsbenchte,
J£
g r a t i s zusenden, 25- bia 35-facben Ertrag liefern, erb,tten wir uns reohteeitig^unter
Beifügung von 10fl.Oe. W. Angabe per Tonne. D.e Ertectuirung der erhaltenen Aut
trüge erfolgt, so lange Vorrath, 14 Tagé nach Erapfang der Ordre. - G:eicnzu«g em
pfehlen wir unser Láger von allén Sortén

Klee-, Gras-, Fiitter-Pttaiizen, Futter- mid Uunkelruhen,
Oekonomie-, Handels-, \\ aldsamen,

Beszédes József (arczkép). — Egy könyv olvasása
közben. — A magyarországi legújabb régészeti fölfedezések (vége). — Az erdélyi szászok (képpel). — Spielberg vára (képpel). — A hajdu-böszörményiek áldozatkészsége (képpel). — A fák életkora (vége). — Képek az
állatvilágból. — Egy falusi malom az alföldön. — Egyveleg. — Tárház: Vörösmarty Mihály szobrának. — Irodalom és művészet. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság,
kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. —
Mi újság? — Adakozások. — Sakkjáték. — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Nyilt tér. — Hetinaptár.

insbesondere Quedlinburger und Magdeburger
Zuckerrüben.Burgundét•
rothen (brabanter oder steirischen) und weissen Klee und franzosischen
Timotb.ee, Wicken, Buchweizen, amenk. Pferdezahnmais,
^V1*^*^'
Raigras, echt 1865-er Rigaer, Pernauer Kron-Sae-Leinsamen, echt a m
S a a t k a r W e l n , sowie von echt engl. Portland-Cement
eehtenghschen
Theer echten Peru- und Baker-Guano, Leim, Stürke, Oelkuchen, Paraffin, O
WagenfSen als auch sonstigen Landes-Produkten und Materialien für
wlrthschaft und landwirthsctaaftliche
I-abrikatioBSZweige.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza 1. ez.)

SchiUingsgasse (Poric) 1074-11, Hotel „Englischer Hof".

Brttder Franki, Prag,

Minden gyomorbaj és váltólázban szenvedőknek nagyon ajánlandó

DR.

PEAECE EDW..

1S02(11

-12)

GYOMORSZESZE
(Magén-

szabadalmazott

Esseuz)

mint kitűnő segédszer, úgymint: elromlott gyomor, étvágyhiány,
gyomor-émelygés, rögzőtt gyomorgyengeseg és rósz emésztés,
savanyképzés, gyoniorégetés, felfúvódás, gyomorgörcs, fejfájás
(ha t. i. ez a gyomorból származik), váltóláz 8tb. ellen.

Főraktár egész Magyar-, Erdély-, Horvát-, Tót- és Dalraátországokra nézve:

PESTEN TÖRÖK JÓZSEF

gyógyszerész urnái, király-utoza 7-ik szám alatt, kihez mindazon vidéki gyógyszerész urak, kik raktárt kivannak átvállalni, szíveskedjenek fordulni
BÉCSRE és a többi koronaországokra nézve a főraktár WE1SS JÓZSEF
gyógyszerész urnái létezik Bécsben, Tuchlauben ÍTr. 27.
Azokon kívül még léteznek raktárak következő g> ógyszerész uraknál:
Jászkan: Ody Károly.
i Pozsonyban: Pisztory; B.,
Aradon: Szarka János.
Jolsvan: Maiéter Béla.
; Sehneeberger D.
Baán: Bartovics István.
Battaszéken: Pasch Lajos. Kolozsvártt! Hincz 1>- és : Rimaszombaton . HamalBrassóban: Stiehler Kde
Wolfl' János.
; jár K.
„a fehér templomhoz".
Lúgoson: Kronetter F.
I HoHnyón. Poscb J. J.
Csaczan : Bentsáth Pidél. Magyar-Ovarít: Sziklay I SárbogárdonTrsztyánszki
t'zirczen: Vekerle János.
Antal.
' ' '
' Károly.
Debreczenben: Borsos F. Makón- Nagy Adolf.
Egerben: Ertingerlgnácz. Miskolczon: Balogh Istv. Szegeden: Aigner Károly
és Meák Gyula.
Eszéken: Karolovies M. e's Módoson: Jezovits ZsigSzent-Miklóson: Haluska
Deszáthy István.
mond.
Péter.
Daruvár-fürdőben: Ku- Monoron: Demtsa KonSzinér-Varallyan:
Gerber
sehevitch A. L.
stantin.
Ödön.
Göllnitzben: Brujmann K.
Munkácson: Gottier Lip. Szikszón: Aichmann Józs.
Ede.
Gyöngyösön : Kocziano- Nagy-Lakon: Lenhard J- Temesvartt: Pecher J- B.
Nagy-Mihalyban: Czibur j Tokajban: Krötzer Ágost.
vich J.
Bertalan.
| Tornallyán: Lipthay JGyőrött: Némethy Pál.
Hajdu-Doroghon: Tanács IMasiczban(Szlavoniában): | Ungváron: Bene L
Mihály.
Mernyik
"
'üJ-Bányán: Nickeíöddn.
Illőkön : László Frigyes.
Orosházán: Székány Istv. Varasdon: Lell.»Ede.
Jánosházán: KossáGuszt. Pécsett: Uendtwich Vilm. Zágrábban: MittelbachZs.

Ára egy üvegcsének, használati utasítással egy"**:
Postán küldve a pakolásőrt 20 kr. több.

Isméti eladóknak.illendő engt
eneedék adatik.
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A PESTI BIZTOSÍTÓINTÉZET

Legújabb találmány!

ts. kir. Osztrák szahad. eisö amerikai
és aiijroiországi szabadalmazott

Varázs-fényképek.

Analheriii-szájviz

Meglepő és érdekes mulatság.

1 kettős boriték 6 kép tartalommal 60 kr.
Nagyitóüvegek (Mikroskope)
. . 6 ft.
Nagyobbszerűmikroskópok 10 ft. és feljebb.
Legújabb szerkezetű várasuly-levélmérlegek
1 ft.
Magnesium-sodrony (1 láb) . . 10 kr.
Finom szemüvegek, aczél és szaru foglalványnyal 1 ft., 1 ft, 50 kr., 2 ft.
„ szemüvegek ezüst
foglalványnyal
8"ft., legerősebbek 5 ft.
„ ezüst szemüvegek foglal vány nélkül
3 ft.
„ arany szemüvegek könnyű foglalványnyal
6 ft.
Roeocos (Pince-nez) kautsuk foglalványnyal 1 ft.—lft. 50 kr.
Roeocos
„
békateknő foglalványnyal . . 3 - 5 ft.
Roeocos
„
aczél foglalványnyal
1 ft. 50 kr , 3 ft.
Roeocos
„
ezüst foglalványnya.
3 ft. 60 kr., 5 ft.

El

különös dijleszállitások mellett köt jégbiztosításokat.
^ >

Ho
J/F
&y a z uralgó pénzhiány mellett a t. termelökre nézve lehetőleg megkönnyítessék a biztosítás igénybevétele: váltóval eszközlendö
díjfizetés mellett is nyujtatik biztosítás, mi iránt az ügynökök minden időben
szolgálnak felvilágosítással.

Ugyan csak a PESTI BIZTOSÍTÓ-INTÉZET legolcsóbb
dijak számítása mellett biztosítást nyújt

a) tűzkárok ellen,

d) vízen vagy szárazon szállított javakat érhető elemi károk ellen.
e) Függő tükrök és kirakatokban levő tilkörüvegek tÖréS8 ellen.

WALSERFERENCZ
harang öntő,

kerepesi-ut és nagykereszt-utcza szögletén

PESTEN,
ajánlja magát
a t. ez. közönség és érdemes községeknek tetszés
szerinti nagyságú s tiszta egész összhangzatu

valamint a legújabb szerkezetű

- tüzi-fecskendök készítésére,

hang

JíJ

Az én találmányom módja szerint megújított és a magas
kormány által szabadalmazott öntfttt-vaskalappal ellátott
harangok » legnagyobb előnyt nyújtják, mert koronájuk, azaz
kalapjuk fordítható,
és igy a harang nyelvének felütési helyét
megváltoztathatván,
a harang megrepedése lehetetlen s leg•
nagyobb tartóssága
biztosittatik, azonkívül az njonnan szerkesztett és szabadalmazott surlódásment persely által, mely igen könnyen fordul, a harangozás is igen kevés erőt igényel; továbbá a torony

Kívánatra öreg harangok i« megváltoztathatnak uj rendszerem szerint, és uj felszereléssel láttatnak el a legjutányosb áron.

R GARRETT & SONS
Jólrendezeít raktár.

c) A világításul szolgáló légSZeSZ f l b b á
által épületekben, vagy ingó
javakban történhető károk ellen.
Több évre eszközlendö tűzbiztosítások kiváló elönytts föltételek mellett köt- CALDERONI és TÁRSA
látszerészck által Pesten, a váczitetnek meg.
utczában.
Kijavítások a leggyorsabban s legjobban eszközöltetnek.
£}£& " Ószerü szinházi látcsők és távcsők
illendő felfizetés mellett ujjakkal becseréltetnek.
1544 (7—10)
ÜSF"' Levélbeli megrendelésekre a legnagyobb gond fordittatik.

Titkos

BETEGSÉGBE,
újonnan keletkezettek

8 nap alatt
48 óra alatt

minőségre nézve

meggyógyittatnak

dr.

Fax J.

23 év óta fenálló rendelési intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságában háborgattatnék.
Rendel: d. u. 1—4 óráig.
Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leggyorsabban eszközöltetnek.
Lakása: Király-utcza, 24. sz. a. 1-ső
emelet. 1611 (10—12)

Régi pénzeket

és mindennemű régiséget, drágakövet,
gyöngyöt, szineskővet, aranyat, ezflstöt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb
áron.
1609 (4—0)

Régiségek és természetiek
irodája,

Dorottya-utcza 11-ik ez. a. Pesten,
m a Lloydnak átellenében,

hol egy nagy választékú raktár mindennemű
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötökből a legolcsóbb áron, úgyszintén egy nagy raktár ásványok, lepkék , bogarak, madárbörök, tojások,
fivegszemek is találhatók.

>

NÖVÉNYI-FOGPOR, Popp J. G.-töl. Ára 1 ft. 62 kr. o. é.

1604

(2-4)

főtigynök KOTZÓ PÁL polgári mérnök által
Pest, vácziut 39-dik sz. alatt.

Színházi látcsők, egészen tiszta szinvevő
(achromatisch) üvegekkel különféle foglalványnyal
5 ft. 30 ftig.
Kettős tábori látcsők (Binocles) 16ft. 40ftig.
Finom távcsók
5ft. SOftig.
Erez és kéneső légmérök(Barometers), hévmérők (Thermometers), időmérők (Metronómén), rajzoló-eszközök, kéz-üvegek
(Loupen), bor-, must-, eczet- és pálinkafokmérők, storeoskópok sat., a legjutányosb árakért kaphatok s ajánltatnak

1525 ( 2 6

Miután ezen szájvíz 15 év fennállása óta a fogakra és a szájrészekre nézve
egyike a legkitűnőbb fenntartószereknek bizonyult be, a magas és a legfőbb rangú
uraságok, valamint a nagyon tisztelt közönség á tal is mint toilette-czikk használtatik, nevezetesen pedig a nagyrabecsült előkelő orvosi egyéniségek részéről számos
bizonyítványokkal igazoltatik, minden további feldicséréssel egészen felhagyok.

mérsékelt árakért megrendelhetők

i Veszteségekre néZVe, mik valamely épület leégése folytán keletkezhetnek.

támadható károk ellen.

Á r a 1 forint 4 0 kr.

mezőgazdasági gépei

árukészletekre é s bntorokra n é z v e , mikre a helyiség minémüségének
megfelelő olcsóbb díj számittatik, mint magára az épületre;
szénára s mezei terineHZtiiiényekre. akár szabad ég alatt álljanak azok asztagokban, kazlakban vagy boglyákban, akár pedig födél alatt;
niindeniieuiii állatokra:

b) Gyárak és mindennemű iparüzletek gőzkazánjainak SZÓtrobbailása folytán

gyakorlott fogorvostól

Bécsben, ezelőtt Tuchlaubcn 551. sz-, most Stadt, Bognergasse
6. szám alatt, a takarékpénztár átellenében.

jobbított

épületekre s bennük találtató készletekre, gépekre, szerelvényekre és eszközökre nézve;

Ir

Saul

Képes katalógusok bérmentve.

Fristölíésü keserftviz

a budai Rákóczi-ásvány-keserusóforrásból.

Kapható Buda-Pest minden fuszerkereskedésében s a nagyobb]
tartományi városokban.
Ezen budai Rákóczi-ásvány-keserüviz, mely a kir. magyar orvosi egyetem!
műtermében pontosan megvizsgáltatván, egy bécsi font (82 lat = 7680 -zemer) viz I
370,773 szemer szilárd alkatrészeket tartalmaz, mely közt 154,2720 szemer kénsavas I
magnesia találtatik, hogy ha tehát a kénsavas magnesia tömege jegeczesitett álla-[
pótban számítva kinyomatik, akkor egy bécsi font víznek tartalma 316,269, azaz
1% lat 16 szemer je^eezesitett kénsavas magnesia (keserüsó). — Összehasonlítván j
tehát ezen vizet, annak sósgazdag tartalmát tekintve, — az országban eddig ismert j
s a kereskedésbe hozott hasonnemü ásványvizekkel, — mindenesetre a budai Rákóczi- í
viz a legerősb ásványvizek közé tartozik, s a betegségek mindazon nemeiben használható, melyekben a püllnai, saidschüczi s minden más egyéb hasonnemú keserű- j
vizek hathatósnak bizonyultak be, azon különbséggel, hogy a budai Rákóczi forrásból j
fölülmulhatlan sógazdag tartalmánál fogva sokkal kevesebb adag kívántatik a |
gyógysiker előidézésére.
f n a p r Pí^fPI*
Pest, április hóban 1865.
MJKfoGl F e l ö l j
a budai Rákóczi-keserüforrás tulaj donosaj
1626 (1—8)
Pesten, Erzsébet-tér 1. SÍ. a.

Császárfürdö Budán

a folyó évi nyári idényre már teljesen felszereltetett és megnyittatott. — A buda
Császárfürdő gyógyereje a tapasztalás által igazolt fényes eredményeket mutat: az
emésztési szervek s függelékeinek bántalmainál, gyomor, bélhuzam, máj- és lépbajokn
ál,— aranyér, köszvény és a csuzok mindenféle nemeinél, — idegbántalmaknál —
s a legkülönfélébb bőrbetegségeknél, hólyag- és vesebantalmaknal — s a fertőzési
kórok utáni eróhanyatlás és kimerülésnél, úgyszintén a görvélykór, vérszegénység
e» a test átalános táplálási zavarainál, - a női betegségek közül a méh- és függelékeinek bántalmalnál, különösen méhtömülés és kellemetlen szövődményeinél e
felett görcsök ésméhszenvi zsabáknál. Továbbá a lobos bántalmak után visszamaradott kor termények eloszlatása vagy ezek által feltételezett izomzsngorodások és
izmerevek eltávolításánál stb.
.
Ezen gyógyfürdő századokon át hathatósnak tapasztalt 11 ásványforrásai használtatnak, mint: kád-, kő- és törökfürdők, különösen pedig mint természetes gőzfürdő,
továbbá ásványiszappal, malátával, tengeri sóval és borgerjjel (Weinhefe) a belégzési
teremekben (Inhalations-Halle) az ásványvíz gőze, gége, légcső és némely tüdőbaj okban ; a fedett női és és férfiuszoda 22* li. átlátszó tiszta ásványvízzel és hideg zuhanynyal, a legjobb úszómesterekkel az úszni tanulók számára, a gyógyforrás 48° R. ásványvizén kivül mindennemű ez évi töltésű ásványvizek, üde, savó és tej szolgáltatnak.
A fürdők minden nemére bérlet nyittatott, mely az uszodák használatánál és a
Margitszigeti átkelésre igen mérsékelt áru. A Császárfúrdő pesti pénztárainál, u. m a
régi színházban, a „Magyar király" vendégfogadó oldalán, a Deák téren a Gyertyánffynázban, és a n. Múzeum Atirányában Skoda F. dohánytőzsdéjénél állnak a társaskocsik,
a hol jegyet egyes fürdőkre vagy bérletet is kocsihasználattal válthatni és Pestre a háí»or sxállitandó ásványvíz-fürdőket 2 ft. 50 krjával megrendelhetni.
A Császárfürdő rendelő orvosa, Dr P a t r u b á n y G e r g e l y a fürdőben "/".szám
alatt lakik, közönséges értekezési és rendelő idő reggeli 8 — 10 óra közt.
R i g ó nemzeti zenetársulata a nagy gyógyudvarban és a dunapartí igen tágas és
árnyékos sétányán szorgalmasan és avatottan működni fog.
Lakbérlési megrendeléseket teljesít, levél utján is elfogad

!6os (2-s)

A fürdői igazgatóság.

Cs,kir.kizár.szab. ANATHERIN-FOGPASTA- Ara lft. 22 kr. o. é.
FOG-ÓN „Dentoid". Ára 2 ft. 10 kr. o. éPESTEN: Török József gyógysz. király-utcza 7. sz., Unschuld Ede,
Balitzky Al. váczi-utca, Scholz gyógysz. ,,a szent háromsághoz", Molnár ezelőtt Laykauf testvérek nagykeresk., Lueff illatszerárus, Thall
mayer és Társa, Kindl és Frühwirth Lipótváros. — BUDÁN: udvari
gyógyszertár, Rnth gyögysz. Tabán. — Továbbá

Almás: Beck Móricz. Alsó-Kubin: Tiroler Gábor. Arad: Probst J. F., Szarka
gysz., Tones és Freyberger. Ar.-Maróth : Pfeifer J Beszterczebánya: E^sert A.,
Novak Th. F , Göllner gysz., Puschm.mn Fr. Baja : Michitsch és Herzog lg., Herzfe!d W. és fiai. B.-Csaba: Laczay J. gysz. B-Gyarmath: Sipler testvérek. Besztercze (Erdély): Dietrich és Fleischer. Balázsfalva: Kovrig Th. Broos: Leonhárd
gysz, Valentovics Quir. Bellóvár: Klebovics gysz. Bonyhád: Kramolin gysz.
Belgrád: Sekulic gysz. Bőszörmény: Lányi M. Brood (Zimony mellett): Eiial
D. Angelo. Brassó: Johann G. fiai, Fabik gysar., Jekelius gysz. Csongrád: Grossmann J. Csáktornya: Kárász A. Csakova: Wojnowits D B. Csacza: Eichemvald
M. Debreczen: Beszlar gysz., Csanak J., Borsos Fr. gysz. Deés: Kremer Sámuel
Déva: Büehler A. Esztergom: Szerentsitz M., Bierbrauer Józs f. Erzsébetváros:
Schmidt A. Eperjes: Zsembery Ignácz. Eger: Irgalmasok gyógyszertára, Weszely
gysz. Eszék: Horning gysz., Kalliwoda, Tűrner E. S. fia. Carjolovits gysz. Érsekújvár: Fogd, Novak gysz. Félegyháza: Hoffer gysz. Fürstenfeld: Feyel F. gysz
Fehértemplom (Bánátban): Boschitz, Harlacher G. A. Glina : Haulik G. gysz.
Gyöngyfis: Kern gysz., Kocianovich gysz. Gyula: Winkler F.E. gysz., Onley gysz.
Gyér: Kindermann, Unschuld. Hatzfeld : Schnur J , Telbisz. Ilftgyész: Rausz
Holitsch: Popper K. E Halas: Novak R. J. gysz. H.-M.-Vásárhely: Waagner
K. gysz Igló; Tirschner Gusztáv gysz. Ipolyságh : Sartorius gysz. Jászberény
Uitz gysz. J.-Árokszállás: Major gysz. Jolsva : Maleter A. gysz. Jaska: Ody K.
gysz. Kalocsa: Beér B. Lipót. Kapósvár: Kohn J., KegI gysz. Karansebes:
Stoisevits. Károly-Fehérvár: Russ János, Wagner J. könyvárus, Sándor gysz.
Károlyvár: Meder gysz., Benich. Kassa: Eschwig, Quirsfeld, Imry. Késmárk:
Genersich gyuz Kecskemét: Machleid gysz. Keszthely: Sing-er M. Kaproncza :
Wertl gysz. Kroat. Kreutz: Breyer Jakab és fiai. Kolozsvár: Wolff J., Khudy
gysz., itarvaz J Komárom: Czigler és fia, Belloni. Kis-Márton : Kod-lányi J
gysz Kőszeg: Küttel gysz., Strealen Fr. gysz. Lengyeltóti: Simon J. és fiai.
Lőcse: Hermann S. G., Bartsch. Losoncz : Bódy J. E. Geduly A gysz. Lúgos:
Schiessler, Kronetter F. gysz. Léva: Bolemann E gysz. Magyar-Óvár : Czeh
Makó: Pocsofsky, Weil M. Malaczka: Kobrig gysz. Marosvásárhely: Fogari D.,
Bucher. Mediasch: Folberthgysz Miskolcz: Böszörmény gysz., Szabó gysz. Spuller
Mitrovicz : Zeisberger gysz. Mohács: Kögl Andr., Auber. Munkács: Tóth Károly. Moór: Begna A. gysz. Marm.-Szigeth: Kibling Pál. Magyar-Brod: Nowák.
Nagyvárad: Huzella M., Jankay J., Knorr Fer. N.-Becskerek: Kelíner gysz.
Haidegger, Krishaber, Deutsch Netti, Pyra. ft. Kanizsa : Feselhofer József, Welüseh Rosenfeld A., Braun. N.-Szt,-Miklós : Napholcz gysz. Nagy Károly: JelineV
gysz. Nagy-Enyed: Oberth gysz IVagy-Kiktnda: Komka A. J. Nagy-Bányn:
Papp S. gysz. JVagy-Szombat: Pfützner, Smolka gyógysz. Nyitra : Lapossy L
gysz., Láng A. F. gysz, Nyíregyháza: Reich és Pavkovics. Oravicza: Schnabel J
lírosháza: Szekani Ist. Ó-Zólyom: Szalay L gysz P a k s : Flórián János. Pancsova : Graffgysz., Nikolits és unokaöcscse. Pápa : Tschopen G. Poztega : Balog
Lajos. Pozsony: Irgalmasok gyógyszertara, Weinstabl D. Schneeberger gysz., Pisztori gysz, Groszmann. Pctrinia: Chaich és társa. Pétervásár: Anselmi A. gysz.,
Orondics Antal. Pntnok: Szepessy Pécs: Zsolnay Z. Vilmos, Gábor J . gy. Zách.
Keschitza: Brada Ed Rozsnyó: FeymanA. Rimaszombat: HamiliarF., Kretschmar M. C. Rózsahegy : Kuffíer B. Ruma : Bogdanovich János, Milutinovich. Sassin: Miy A. Segesvár: Misselbacher J. B. fia és Deutsch, Demján D. Selmecz:
Dimark J. E. Siklós : Deutsch M., Nyers Sándur gysz. Sissek: Wakenreitcr, Belussi
g és társa, Dietrich. Szombathely: Pachhofer, Pilseg, Rudolf A. gysz. §z.-Fehér
v
« r : Braun gysz., Legmane, Oblatt J. G. Sz.-Régen: Traugott és Waclmer. Szatm
»f: Weisz János. Szeged: Kovács M. gysz. Szigetvár: Barwarth C. Szolnok.
Schefzik Istv. gysz. Sz.-Miklós: Mikó M. Szarvas: Neastadl L-, Deutsch A
Sz.-Udvarhely: Beczási lm Somlyó: Társa R. Ign. S.-A.-Ujhely: Reichard B
^fceben: Zöhrer, Müüer gysz, Steiner A Szabadka: Milko S.. Hidegh Tib
Sopron : Rupprecht gysz., Paohofer, Eder gysz., Voga gysz Temesvár: Roth
László gysz., Jahner gysz., Kraul kereskedő, Schlager K., Rauch, Bocher gysz.
Tokaj: Kröczer A.gysz. Torda: WolffJ.gysz. Tata: NiertrittFr. gysz. Trencsén
Kulka István, Simon A. gysz. Tittel: Georgievits Th. és társa. Unghvár: Polák Th
Uj-Verbasz: SingerH. és társa. Újvidék : Schreiber J., Grossinger gysz. Uj-Gra
•íiska : Dieners D. gysz. Vásárhely: Neheret. Verőcze : Demetrovich J . A. Vukov
« r : StanitsTheodor, Kirchbaum M.gysz Várasd: Hiilter gysz. Versetz: GustM,
Berger testv.,Herzog gysz. Veszprém: Meyer ésTuszkau,Guthard Theodor. ZalnEgerszeg: Handler Istv., Stern S. Z«nta: Parivodic J. Zilali: Weisz gysz. Zom
hor: Povits, Heidlhofer R. Zalathna: Megay G. A. Zágráb: Mihic Grat. gysz..
) Jakics A., Horacek gysz., Pepolus gysz Zimony : Ivanovits J. A. uraknál.

Earlsbadi természetes ásványvizek szállítása.
A karlsbadi ásványvíznek nem ritkán a esodálatosságig határos gyógyereje sokkal
ismeretesb, hogysem annak további magasztalása szükségessé válnék. Ez több évs*ázadonáti tapasztalá-ok igazolványa és megtörtént dolog Hogy ezen ásványvíz, mely
betegség eseteiben használandó, — az egy dr. M a n n l által szerkesztett külön füzetben
részletesen ismertetve van, mely kívánatra mindenkinek ingyért és bérmentesen küldetik
meg. — Karlsbad minden forrásvizei szállíthatók, de különösen a mühlbrunni, schlossbrunni g bugyóforráj (Sprudel) egész s fél palaczkokban a legnagyobb mérvben szállíttatnak. Minden megrendelés ásványvizekre, bugyogósóra, bugyogószappan e bugyogószeletkékre a nagyobb városok raktárai, valamint közvetlen az ásványvizek száll.tasi
igazgatósága által Knoll é,Mattoni Kfirlsbadban (Csehország) és Bécsben (Maximiliaa1 6 9 6
Btrasse Nr. 6) s legpontosabban eszközöltetnek.
(2 ~ 6 )
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Az első magyar

Fris "^g

SELYEM- ÉS MEZ-KALAP GYÁRI-RAKTÁRÁBÓL VETŐMAGVAK,
PESTEN.

1628(1-8)

Főraktár: kigyó-tér. Gyári helyiség: stáczié-nteza 34. szám alatt.

•(Pl

Nagy választékú raktár, mindennemű
selyem- és neniezkalapokból, urak, urbölgyek és gyermekek számára, saját és
külföldi gyártmányok, kelmt-vadasz-kalapok, házi- és vadászsipkák, kucsmák,
nyakkendők, uti-nemez-topánkak, ugyszinte nemez-czipők börtalppal, papucsok és egészségi nemrztalpak.
Az összes fonnák az alanti számok szerint
kaphatók. Vidéki megrendeléseknél a mellette álló számok pontos kitétele mellett, még
a kalapok árát, szinét és a fejnagyságát megjegyezni kérjük.
Kalapok, festés, tisztítás vagy divatositás végett a legnagyobb készséggel elfogadtatnak és gyorsan elkészíttetnek.
1. szám legújabb forma, egész kemény, fekete vagy szürke szinben 3,4—5 ftig.
2. „ széles karimával, egészen lágy, fekete vagy szürke szinú 3, 4—5 ftig.
9. ,, kemény, fekete vagy szürke szinben
2 ft. 50 kr , 3-5 ftig.
4. „ egész kemény vagy szürke szinben
2 ft. 50 kr., 3-5 ftig.
5. „ félkemény vagy szürke szinben selyemmel bélelve 2 ft. 50 kr. 3,4 - 4 ft.
50 kr., feiyem- és bársonynyal keritve4ft. 50kr.—5 ftig, legfinomabb
6 ft., nem bekeritve 2 ft. 5J kr.,
3-4 ftig.
6.
félkemény vagy egész lágy, fekete ős
szürke ezinben 3ft. 50kr.,4—5 ftig.
félkemény vagy egész lágy 2 ft. 50 kr.
egész 8—4 ft. 50 krig.
félkemény vagy egész lágy 3—5 ftig.
8.
Inaskalpag fekete kemény 3,4,5,6 ft.

a.

úgymint:
Lóhere, valódi fracezia és magyar
luezerna.
Lóhere, stájer vörös.
Réti here, fehér hollandi.
Vadócz (Raigras), angol, franczia
olasz, belföldi.
Réti csibehúr (Spörgel).
B.iltacziin (Esparcet).
Czukor- és takannány-czéklarépa.
Tarló-répa.
Bükköny, mohar, nyári- és öszlrepeze.
TavaRzi-bnza és rozs.
Pohánka.
Mezei komacsín (Timoteusgras).
Bnrnótfü (Pimpinella).
Akaczfa-jnagvak és más magfajok.
Marhasó és trágyasó.
Olaj-pogácsa.
Szappangyökér, vagdalt és őrlött.
Gabona-zsákok és gyékények.
Gép-olaj.
Angol patent-kocsi- és gépkenőcs.
Fekete lábfőid virágokhoz.

10. szám kocsiskalap csak feketén és kemény
2 ft. 50 kr., 3 - 6 ftig.
„ Kucsma 2 ft. 50 kr., nnom Astrakán
5 ft., Pcrsian 5, 6—8 ftig.
„ Kalapok tiszt papok számára egyszerű 4—5 ftig, selyem-nemezből
finom 5— 6 ft.
„ Egész lágy, fekete 3, 3 ft. 50kr.,
4 ftig, szürke 2ft. 50 kr., 3 —4ftig,
szüike 2 ft 50 kr, 3—4 ftig, zöld
4 ft., barna 2 ft. 50 kr.,3ft.5ükrig.
„ Vadász-kalap kelmébőlszürke,zöld
bekeritre egész !ágy, stájerforma,
finomul felezifrázva 6 ft., szürke
nemezből 3, 4— 5ftig, zöld nemezből 3, 4—5 ftig.
„ Selyem-kalap ftkete kemény 8,
4 - 5 ft. 50 krig.
, Selyem-kalap fekete kemény 3,
£ 3 " Jó minőségben és jutá4— 5 ft. 60 krig.
, fekete és szürke félkemény, egégz nyos áron kaphatók :
lágy 3, 4 - 5 ft.
Halbaner (5. János
, egész kemény, fekete csak3, 4—5ft.
, fekete félkeir. ény, egész lágy 4—5 ft.
kereskedésében Pesten, király, Utazó forma, széles, lágy vagy fél1498 (12—0)
uteza 5. sz.
kemény, világ-szürke, sötét-zöld,
vagy fekete 2 ft. 50 kr. 3—5 ft.
Gyermek-kalapok kaphatók, 4. számú
Kitüllö
1561 (5-6)
egész kemény, fekete koczkás szalaggal, vörös, fekete vagy fehér 2ft. 90 kr., 3 ft 50kr.
5. jzámu fekete vagy szürke, selyem vagy
bársonynyal felékesitve 3 fttal, vékony sza
laggal 2 ft, 2 ft. 50 kr. 3 ítig. 3. számú fe- vörös és fehér gyökeres, 100 db. 1 ft. o. é
40 kr. o. é
kete vagy szürke 2 ft, 2 ft. 50kr., 3ft, Leg- vörös és fehér sima. 100 db.
kisebb gyermekek számára felálló karimával bármily mennyiségben kaphatók, és készfekete vagy szürke 2ft. 50 kr , 3 ft., szint pénz beküldése vagy utánvét mellett azonnal bárhová elküldetnek.
olyanok tiszta fehér 5— 6 ftig.

Egri szölővesszók!

Nagybani é s darabonkinü eladás.

SÍR ANTAL,

kereskedő és bortermesztőnél Egerben.

Előfizetési fölhívás

a legolcsóbb s legelterjedtebb gazdászati hetilapra

FALUSI GAZDA
ezen ozim alatt:

FÖLDMIVELÉS, KERTIPAR ÉS GAZDASÁG
HETI KÖZLÖNYE,
több szakértő közreműködése mellett
szerkeszti

Előfizetési

föltételek:

Valódi Vcuvc-Clicquet-Poiisnrdm

PEZSGÖBOR

melynek raktára egyedül s kizárólag nálam létezik —
ezután is a legkitűnőbb minőségben mérsékelt árért
nagyban és palaczkszámra kapható

MALVIEUX C. J,
Pest, Dorottya-utcza.

1624 (1-4)

GRIMAULT é» TÁRSA gyógyszerészek

vastartalmú china-szörpje
PARISBAN (Rue Richelieu 45).

1396 (19—32)

Ezen gyógyszer, tiszta, kellemes alakjában, egyesíti a gyógyázat kincsének két
Egész évre (január—deezember)
4 ft. leghatalmasb
zsongitó anyagait: a vas,mint vérünk alkatrészei, s a ehina, mint legerősebb
Félévre (január—június)
. . .
2 ft. zsongitó szer, meíyet egyátalában ismerünk. Már az első kísérletre a fentebb érintett
Félévre (április—szeptember)
'i ít. készítmény összeállítása sikerülvén, az Parisban csakhamar ismeretessé lón, s a legjelesb
orvosok, mint: Arnat, Rover, Trousseau, Pelpeau naponkint china-szörpót, mint leghathatósb gyógyszert rendelik a vérszegénység ellen, s azon esetekben, hol a megdöbbent a
Teljes számú példányok mé« folyvást kaphatók. 'ím
fogyatkozásnak induló erők isniéti felélesztéséről a testben, továbbá szintelenség, sápkór,
gyomor s emésztási tehetlenség, a havi folyás rendetlensége, görvély sat. eseteiről vai;
A „Falusi Gazda" kiadóhivatala
szó. A china-szörp előmozdítja az étvágyat's emésztést, erősiti egyátalában a test alkatrészeit s mint igen hathatós, de semmi esetre bántalmazó gyógyszer a legjobban ajánl(Pest, egyetem-uteza í. sz. a.)
ható. Ezenlétszitmény létezik továbbá még vastartalmú chinabor alakban is.— Ára 2 ft.
A főraktár létezik TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerésznél Pest királyuteza 7. sz. a.

Pesti biztosító-intézet
jégkárok ellen

mindennemű földtermdkekre nézve biztosítást teljesít legjutányosabb föltételek mellett s a megállapított veszteség telje* megtérítésével
a pesti biztositő-intézet
1586

(8—8)

pesti főügynőksége
(József-tér 2-ik szám alatt, I. emelet).

SIGL G.

gépgyára s vasöntödéjében Bécs, Alsergrund,
mindennemű gazdasági gépek, n. m.:

locomobile 4—16 lóerőre, göz-cséplö-gépek, járgány, és cséplőgépek,
vetögépek, tisztító- és őrlőmalmok, szénagereblyék, boronák, szecskavágó-, daráló- s kaszáló-gépek, fa- és deszka-fűrészek, kukoriczamorzsolók eat. a legnagyobb s legdúsabb választékban folytonosan készen
kaphatók.
Illustrált árszabályok kívánatra bérmentesítve küldetnek. A gépek
szilárdsága és tartósságaért, valamint működési képességükért jótállás
biztosittatik.
1559 (6—12)

ROCK I S T V Á N

GÉPGYÁRA

Pesten, soroksári-nt 20. szám alatt,

ajánlja úgynevezett „Röck-féle" ismét gyakorlatilag javított cséplőgépeit, kerekállványon tisztítás- és
zsákolással. Hozzá valóságos hordozható mozdonyt, a nélkül, hogy kerekeiről le kellessék etnefni. Van
továbbá Ilensilian-féle cséplő , kovácsolt rácsozott vaslátu dobbal, mely soha sem törik; ugyszinte
amerikai (czövekes) nagy munkaképességgel, hozzá erőfokozott mozdony, szinte tisztító » zsákoló
rosta, mely minden cséplő mellett használható, — mind ez leszállított áron.
Tökéletesen felszerelt őrlőmalmok, gőz-, szól-, viz- és lóerőre, finom őrléshez való hengerrel,
részletei is külön-külön, állványok, kövek, a vasrészek súly szerint.
Mindenféle sajtók, u. m. élesztő, keményítő, bor, olaj, nyomdai kézi és gyorg, valamint göngyölő-sajtók, végre burgonya-, zab-, malátazúzó és spodiumtörő.
Álló, fekvő vagy hordozható minden nagyságú gőzgépekre érkező megrendelések egész készséggel teljesittetnek.
Elősorolt gépek nagyobbára készen kaphatók.
Gazdasági gépkészletem a legnagyobb választékban elismert jelességü Howard-féle ekék 1-ső
számú 15 ft., 2-dik 13 ft., 3 dik 12 ft., 4-dik 11 frtért, aczál szántóvassal 1 frttal feljebb.
Rögtörők, boronák, irtókapák, töltögető és kapáló ekék, rétgyaluk, szénagyüjtők, morzsolok,
répavágók, mindennemű szecskavágók és szórva-vető gépek 12' 3 soros repeze- és kukoricza-vetésre,
mind a legjutányosabb áron.
Mint eddigelé, ugy ez évben is a közeledő tavaszkor szándékom vidékre szakértőket kiküldeni,
kik a tőlem vásárolt cséplőket megvizsgálva, szükség esetében kijavitandják. Hogy tehát a tisztelt gazdaközönség költséggel tul ne terheltessék, felkérem ezennel, miszerint a szükségelt, javításról legfeljebb
jövő april hó 15-ig okvetetlen értesiteni szíveskedjenek, a gépek megvizsgálásával, esetleg kijavításával
azonban csak azon egyént bízzák meg, ki tőlem 1866-ki igazolványt gyári pecséttel ellátva képes előmutatní, mivel az előbbiek érvénynélküliek.
nJ\*-^r^

Pesten, márczius hóban 1866.

1552 (5—6)
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gyár-tulajdonos.

Zniii Anbau

emphfehlen
1557 (5—8)
rother, brabanter und steiriseher Klee,
echt französischer Luzern-Klee,
weisser Klee,
Esparsette,
Timothée,
engl., französ. und ital. Raigras,
Honiggras,
sowie allé andern Klee-GrassamenMischungen;
amerikanischen Pferdezahnmais,
Kukuruz,
Aeker- und Riesenspörgel,
Wieken,
Buchweizen,
gélbe, vveisse, blaue Lupine,
engl. Turnipssamen,
Quedlinburger, Magdeburger Zuckerrübensamen,
diverse Futtcrrunkelrübensamen,
neuseeliínder Sommerraps,
echt|1865 Kigaer und Pernauer Kron-SaeLeinsamen,
Pflanzenkartoffeln,
weissen und sehwarzen Maulbeersamen,
Waldsamen,
allé Sortén Gemüsesamen.
Zuglei eh empfi;hlen unser Láger von :
eeht engl. Portland-Cement,
echt engl. Stónkohlentheer,
echt Peru-Guano
Knochenmehl,
Rapskuehen und Mehl,
echt belg. Wagenfette,
Wiener-Iíeustíidter Binderspeck.

Brflder FJ1AML in Prag,
Schillíngsgasse (Porié) 1074—11.,
Hotel „englischen Hof."

PIRNITZER TESTVÉREK

pénzváltó- és bizomány-üzlete Pesten, Dorottya-ntcza 10-ik szám alatt,

foglalkozik:
mindegyikének részletfizetési levelek kézbesittetnek, melyen az illető 10 sorsjegy föl1. Mindennemű állam- és iparpapirok, sorsjegyek, földtehermentesitési és elsőbbségi jegyezve raii, s a tagtársak mindegyike tizedrészre mind" a 10 sorsjegyre játszik Az
kötvények, záloglevelek, arany- s ezüstpénznemek, bankjegyek és devisek bevásár-. utolsó_ részlet lefizetése alkalmával a részvevők mindegyikének egy eredeti sorsjegy szolgáltatik ki. Ezen társasjátékok azon előnynyel kínálkoznak, hogy hosszabb idő alatt
lásával s eladásával.
10 különnemü sorsjegyre játszik, s végül az utolsó esekély részlet-összeg lefizetése által
2. Magyar bank- és iparpapirok bevásárlásával s eladásával.
8. Mindennemű értékpapirokrai kölcsönadással s az előlegezett összeg vagy egyszerre, egy eredeti sorsjegy birtokába jut. A jelenre nézve ajánljuk következő társasági biztosítóleveleinket:
vagy részletenkint fizethető vissza.
A. 10 Credit-sorsjegyre 7 ft. 25 krval 20 havi részletfizetéssel
4. Utalványok s hitellevelek kibocsátásával, Európa bármely váltópiaczára, tetszés
B. 10 „
„
9 ft. 75 „ •/« évi
szerinti látra.
C. 10 186 i. 100 frtos sorsjegyre 5 ft. havonkinti „
5. Lejárt szelvények és kötelezvények beváltásával s kihúzott sorsjegyek leszámítoD. 10 1864. 50 „
„
2 ft. 50 kr. hav. „
lásával.
E. 10 1864. 100 „
„ 7 ft. 25 kr. V* évi ,.
•S. Kisorsolható mindennemű értékpapírok megvizsgálásával.
F. 10 1864. 50 „
„
3 ft. 65 kr. „
7. Működési körünkbe vágó minden megbízások elvállalásával s azok elintézésével,
a pesti, bécsi s kül börzék számára,
Itten 10 személy játszik 10 sorsjegyre, s mindegyik személy a tizedrészre, s mindegyik részvevőnek az utolsó részlet befizetése alkalmával, egy eredeti sorsjegy foe
kiszolgáltatni.
G. 50 Rudolf-sorsjegyre 3 ft. 60 krval 20 havi részletfizetéssel.
Ajánljuk továbbá értékpapiraink bevásárlását
Itten 10 személy játszik 50 Rudolf-sorsjegyre s mindegyik személy a tizedrészre,
8
az utolsó részlet befizetésekor mindegyik részvevőnek 5 sorsjegy fog kézbesittetni.
Továbbá az oly kedvelt társulatijátékok:
mint azok legkönnyebb beszerezhetési módját. — Az összegek, valamint afizetésihatárII. 4 ft. 25 krval V* évi részletfizetéssel.
idők egészen a vevők tetszése szerint osztatnak fel, kisorsolható értékpapíroknál, azelső
I. 3 ft. 50 ., 20 havi részletfizetéssel.
részlet befizetésével a netaláni nyeremény már a vevőnek azonnal s egyedüli birtoItten 20 személy játszik s mindegyik személy a huszadrészre, a befizetések
kába esik.
Kamatozó papirok azonban azon előnyt nyújtják, hogy a szelvények a vevő birto- tartalma alatt
kába mennek át, s igy a beszedendő kamatok csaknem azon összeg-többletet, melyekkel
Hogy a t. a
ez.napi
közönségnek
bárminemű
sorsjegyek
beszerezhetése
g y
az értékpapírok
árfolyam szerint
magasbban
vásároltattak
meg, egyensúlyozzák.
hessék,Hogy
s hogy
alkalom
nyujtathassék
csekély
havi részlet-fizetéssel
saját
a t.mindenkinek
ez. közönségnek
bárminemű
sorsjegyek
beszerezhetése
megkönnyittetAusztriában kibocsátott sorsjeg
j
•
választása
egyidejűleg
legalább
is 5 darab csekély
kulonnemu
k s hszerinti d
k i k lkalm
nyujtathassék
havi sorsjegynek
részletfizetéssel
saját , ft2 —tékpapirok folvó kamatait a bí
.
„.
- • b.rtokába
k^dre
már
élv!zendik.
A .ort
e
utht alább
lább következő
k k
á l l k t rendeztünk:
d k
luthatm,
összeállításokat
,,
• ! í Syek végül vagy el'fognak »d,.tni, s a bejött öVszeg egyenlő resíbén'felösitatik vag'y
l
b
*/« fi. havonkint: 1 Windischgriitz-,Waldstein-, Come-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.. kívánatra természetben szolgáltatnak ki.
Különös figyelmet érdeme! a legújabban rendezett K. betű társasjáték 20 szes
1 Salm-, Genois-, Windischgratz-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy. ^
7
1 1864-ki 50 ftos, Pálffy-,Genois-,Windischgratz-, Keglevich-sorsj. mélyre 10 ftjával — 20 évnegyedenkinti részletfizetéssel 41 sorsjegyre, s mindegyik szentély a nyeremény huszadrészére, és pedig: 1 1860-iki 500 ftos egész sorsjegy 2
8
1 4% trieszti 50 ftos, Como-, Pálffy-.Waldstein-, Rudolf-sorsjegy. 1864-iki egész, 1 1854. 250 ftos egész, 1 1839. 250 ftos egész, 2 Credit, 1 triesti egész
8%
1 1839. 50 ftos, Salm-, PálfTy-,Windischgratz-, Keglevich-sorsjegy. 1 triesti fél, 1 gőzhajózási. 1 Eszterházy, 3 Salm, 3 Pálífy, 3 Clary, 3 Genois 3 budai'
0
3 Windischgratz, 3 Waldstein, 3 Keglevieh, 3 Rudolf, 3 Como-sorsjegy.
'
Eszterházy-, Clary-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
Egyenkint mindenki s bármely tetszéssíerinti társulatba beléphet, anélkül hogy
8
1 4% gőzhajózási, badai,Waldstein-, Windischgriitz-, Rudolf-sorsj.
az egyik részvevő a másikkal valamit törődnék.
'
'
10
1 1864-ki 100ftos,PálfTy-,Waldstein-,Windischgratz-,Keglevich-sj.
- E ^ ^ f e l e m l i t j ü k m é g ( h o g y m i ^iván!ltrli
mindennemű sorsjegyösszeállitásokat
4 trieszti 100 ftos, Salm-, Genois-, Waldstein-, Rudolf-sorsjegy, j tetszésszerinti határidőre részletfizetés mellett eladunk, melyeket mi különösen azoknak,
M V,
1 hiíel, 1864-iki 50 ftos, Salm-,Waldstein-, Keglevich-sorsjegy.
j kik maguk^közt sorsjegytársulatokat alakitni akarnak, ajánlunk.
1«
Mas pénzvaltó-hazak által — részletfizetési üzleteket illetőleg -„
1 1860-iki 100 ftos, 1864-ki 100 ftos, Salm-, Genois-, Rudolf-sorsj.
14 „
hirdetett kom^inaíiók, általunk is eszközöltetnek,
„
1 hitel, 1860-ki 100 ftos, 1864-iki 50 ftos, Salm-, Rudolf-sorsjegy. zésködésre
16 „
gyors kivitel bizíosiítatik.
18 „
„
1 4% 1854-i 250 ftos, 1864-i 50 ftos, Clari-,Waldstein-, Keglevich-s.
12 „
„
1 hitel, 1860-iki 100 ftos, 1864-iki 100 ftos, 1839-iki 50 ftos sorsj.
24 „
„ '
1 1839-iki egész, Salm-, Waldstein-, Keglevieh-, Rudolf-sorsjegy. mindennemű sorsjegyekre és minden sorshúzásra, nálunk legjutányosb áron kaphatók
30 „
„
5% 1860-iki 500 ftos, 1864-iki 50 ftos, Genois-, Clary-, Rudolf-sj. Az 1864-ik évi deczember l-jén történt 1864-iki sorsjegyek kisorsolásánál a 808-ik
sorozat huzatott ki 1—50 számmal, 3 ígérvényekre általunk adatott ki — 2000, 1000,
Különösen előnyösek az általunk rendezett
400 stb. nyereménynyel.
(£3=* Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek és azok postai
utánvét mellett is eszközöltetn-k.
C y Bizományosoknak,részletfizetési leveleink s Ígérvényeink eladásánál alehetó
•melynél a részvevők mindegyike vagy 20 hó alatt havonkinti, vagy 20 hó alatt '/« éven9(5' (36—52)
kinti részletben egyenlő öszletet fizet. Az első részlet lefizetése alkalmával a részvevők legnagyobb kedvezmény biztosittatik.

a legméltányosb föltételek alatt.

részletfizetések mellett,

40 inizás!>an évenkint
b á d

s v é d

ÍGÉRVÉNYEK

társasjátékok 10 részesre,

Részletes sorshuzási tervek, valamint részletfizetési programmok ingyért szolgáltatnak ki,

h o M á a d á s á v a
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18-ik szám.

TRUPP és STRUSCH

WKIKKÍI r-

első magyar

Titkos

RAKTÁRA

Pest, nádor-iitcza 20-<lik sz. a., a Széchenyi-tér sarkán.

Ezennel bátrak vagyunk a t. ez. családok és üzéreknek tisztelettel jelenteni, hogy a fentebbi
cze" alatt egy varrógépgyárt állítottunk fel.
gAmerikí, Paris, London és Németország legnagyobb gyáraiban szerzett tapasztalásaink azon
kellemes helyzetbe hoznak, szintoly jó e's tartós munka mellett a gépeket 20%-kal jutányosabban
előállíthatni mint a külföldi gyárosok. — A gépek tartóssága valamint a t. ez. közönség megnyugtatására 2 évi iroü biztosítékot nyújtunk s egyúttal ovakodásra intiii k oly ügynököktói, kik a vevő
kecsegtetőiére 5 évi jótállást ígérnek, mit azért sem tehetnek, mert még Amerika leghíresebb és legnagyobb gyárai is csak 1—2 évi jótállást nyújtanak.
Ez alkalommal tudatjuk a t. ez. közönséggel, hogy varrógépek egyfs alkatrészei, úgymint
diszitési lánezolalvarrók, szegők, szalafrfoglalók , szalagfelvarrók, kappszegók, zsinórvarrók sat. készletben tartatnak, valamint, mindenféle javításokat jutányosán > lvsllalunk.
Raktárunk el van látva továbbá varrótű és czérnafélékkel, s elvállalunk minden varrási munkákat a lehető legolcsóbb feltételek mellett.

A varrásbaili oktatás ingyért eszközöltetik, " l ^ f
Tisztelettel

1594 (2-4)

TRLPP és STRUSC'H.

KÉPES ÚJSÁG
1866. april — szeptemberi folyamára.

Alolirottak arra egyesültünk, hogy valódi r.éjoies, azaz minden ízében magyar, és
egyszerű, de tanulságosan mulattató lapot adjunk a nép kezébe Igyekezni fogunk a
„Képes Ujság''-ban lehetéleg mindent közölni, a mi a magyar embeit érdekeiheti, és a
miből magyar ember tsnulhat. Iparkodunk lépést tartani a külfölddel, azonban ezélt csak
ugy érhetünk, ha a magyar közönség is lépést tart vele, és tömegesen pártolja
olcsó népies lapunkat, melynek árat oly olcsóra szabtuk,hogy e tekintetben egy
magyar lap nem versenyezhet vele.
Lapunkban megérintjük a világ nagyobb eseményeit, különös figyelemmel kisérjük az országgyűlést és az ország többi dolgait, minden szamunkban
hozunk komoly czikkeket, az „Épség, egészség" rovatban ismertetést a betegségekről s azok gyógyftásn módját, országgyűlési híreket, nmlatattó elbeszélést, népies mulatságok leirásat. olcsó könyvek és históriák isnirrtetését, v e r s e s k r ó n i k á t a z o r s z á g d o l g a i r ó l G y ö r g y d e á k t ó l , sok apró mulattató és közhasznú czikket, és számos képet.
Eddigi előfizetőinket bizalommal kérjük, szíveskedjenek ismerőseiket lapunkra
figyelmeztetni és előfizetésre buzdítani.

Herkenast Gusztáv,
mint kkdó.

György deák,

mint főmunkatárs.

1519(10-12)

betegségeket

még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint inasán gyakorlat folytán több rzer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nélkül, hogy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gatoltatnék, gyökeresen, biztosan és gyorsan gyógyít

Med. dr. Ilelfer Vilmos

Pest, király-uteza 27. sz. Medetzhásban, 1-só emelet, délelőtt 7 —9-ig,
délután 1 —4 óráig
Díjazott levelekre azonnal
lJMlik. s kivonatra a gyógyszerek is megküldetnek.
M i n d e n n é nt ü

takarópapiros
(Hlakulatur)

kapható Pesten, egyetem-uteza 4-ik sz.

Cs. kir. kiz. szab.

Előfizetési fölhívás

Hajnik Károly,
mint szerkesztő.

A „Képes Újság" megjelen minden hónap 1-s6 és 16-ik napján, 32 nagy nyolczadrét basábon, számos képpel, közhasznú és mulattató tartalommal. — Évfolyama
októberben kezdődik;

előfizetési ára félévre csak 1 forint o. é. ""^Wl
Teljes számú példányokkal folyvást szolgálhatunk, és e szerint ez évfolyam 1. számától fogva folyvást előfizethetni lehet 2 forintjával egész évre. — Tíz előfizetésre egy
ingyenpéldány jár. — Az előfizetési pénzeket bérmentesen kérjük küldeni

A „Képes irjság" kJadó-hivatalához.
(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Harkányi gyógyfürdő-megnyitás.

Tizenharmadik évfolyam.

ÉLET-ITAL (Lebenstrank)
ismeretes s elterjedett kitűnő hatású szer hideglelés, láz, emésztéshiány,
gyomorgörcs, epeinger, hányás, tengeribetegség, vizeletszorulás, álmatlanság stb. ellen.
Ára egy nagy üvegnek
80 kr.
.,
u kis
„
55 kr.

S ó s - b o r s z e s z ! (Franzbranntwein)

angol feltalálója Lee Vilmos után igen jelesen készítve, s figyelmet érdemel gyors hatásánál fogva következő sebeknél, u. m. régi sérvek gyógyulni
nem akaró seben, rákfekélyek, fagyás-, fog-, fii- és fülfájns, szemgyuladás, tűz általi sebek, s átalán minden bénulások és sérülések, köszvénybajok, szaggatás 8 rheumatikus bajok ellen, söt fogiisztitószcrül is igen
ajánlható, mert nemcsak a fogak fényét elősegíti, de a foghust is erősbiti,
és a száj tiszta, szagtalan ízt nyer a szesz clpárolgása után !
Ara egy nagy üvegnek
1 frt.
„
,, kisebb
„
. . . . . . . .
45 kr.
Használati utasítások magyar vagy német fordításban jelentékeny
orvosi s egyéb elismerő bizonyítványokkal, valamint bizottmányosaink
névsoraival ellátva minden aveghez mellékeltetnek.

Nmnvárl Wertiier Frigyes

Élet-ital és sósborsaesz-gyári-iroda és központi főraktára Pest, ország-ut 25. szám,
a múzeum átíllenében.
1622 (1)
Kereskedők nagyobb rendeléseknél illő engedményekben részesülnek.

Lég-viz (Lnftwasser)

mely különösen aranyér-betegségeknél rendes használatra ajánlható; megbecsülhetlen hatást gyakorol továbbá a szokványos főfájások, fejköszvény, mellszorongás,
emésztési tehetlenség, altesti bajok, bűskomorság, dugulás, s az epeelkülönités
háborgatása eseteiben.

1 palaczk ára 40 kr.

Valódi minőségben kapható: Pesten T Ö R Ű K J Ó Z S E F gyógyszerész urnái,
király-nteza 7-dik sz. a.
1473 (16—16)

Marhabetegségek s marhavész ellen

Baranyamegye « kies fekvésű fürdője folyó év május 1-én megnyittatik, s a fűrdőidény tart szeptember hó 10-éig.
Természeti hőfoka 85—40" R. ; vegyalkatrészeire nézve az égrényes sós-kénes
gyógyvizek osztályába soroztatik, jód s földi-olaj tartalommal
eredménydús használatra talál
E magas természeti hőfok, s a vegyi alkatrészek e szerencsés vegyülékének köszönheti, hogy nemcsak édes honunk, hanem a külföld első rangú fürdői közé tartozik,
mert leginkább*oly bajok ellen van a fürdő javalva, melyek legnagyobb roncsolásokat
képesek az emberi szervezetben véghez vinni. S e betegségek a köszvény, a csúz, az engedvényezve a magas cs. kir. ausztriai, kir. porosz s a kir. szász kormányok által,
aranyéri bántalmak, gfirvélykór. idült bőrbetegségek, női bajok, fehér folyás, kitüntetve a hamburgi, londoni, párisi, müncheni és bécsi érmekkel, s a legnagyobb eredmagtalansag; mindenféle keményedések, dugulások, úgymint: máj-, lép-, fodor- ménynyel használtatik ő felsége az angol királyné, valamint ő felsége a porosz királyi
mirigykeményedései, külerőszaktól támadt sebek s fekélyek, különösen lábfekélyek, összes udvari istállóiban.
higanykór. Ellenjavaltatik ellenben mindennemű tüdóbajokban,sápkórban, vizibetegségValódi minőségben kapható:
ben, bujakórban.
PESTEN Török József gyógyszerésznél, király-uteza 7. sz., Thalmayer A. és társa,
Hogy a beteg üdülésére szükséges szórakozást föltalálja, mindenről gondoskodva Halbaner testvérek, Glat'z J., Rakodczay A. — Budán: az udvari gyógyszertárvan. — A fürdőépületek egy sétány közepén vannak, hol naponkint reggeli 7—9-ig s ban, Aradon: Probst F. J , Tones és Freiberger. — Abony: Lukáci A. — Brassódélutáni 5—7-ig Sarközy Ferencz közkedvességgel ismert pesti, 12 személyből álló I ban: Heszbeimer és társa, Gyertyánffy és fiai — N.-Beeskerek: Nedelkovics. — Dezenetársasága mulattatja a közönséget. A díszes társalgóterem mindig nyitva van a ven- breezenben: BignioJ., Csanak J. — Dettán: Braumüller. — Déva. Lengye. — D.-Főlddégek társalgására, hol szintén az egész idény alatt, vasárnaponkint délutáni 4—8-ig vár: Nadhara P. — Eperjesen: Zsrmbery J. — Eszéken: Deszáthy J. — Esztergomban: Bierbrauer C. J. — Egerben: Tschögl J. — Gyöngyösön: Kocziánovich.
rögtönzött tanezmulatság tartatik.
Komáromban: Belloni A., Ziegler
A konyha a lehető legjobb, a bérlő által egy jó szakács vaa szerződtetve, ki már — Kassán: Novelly A. — Kolozsvártt: Wolf.
3-ad évei ittléte alatt elegendóleg megmutatá, hogy mind a betegek, mind az inyenczek és fia. — Kőszeg: Bründl J . — Mohácson: Kögl. - Altmann. — Nagyváradon:
Janky A. — Nagy-Kaniz«án: Feszelhofer ős Rosenberg. -•- Nyíregyháza: Reich és
minden igényeit képes kielégíteni.
A gőzhajó mind alulról, mind felülről naponkint jön Mohácsra, honnan vaspálya Pawlavits. — Pancsován: Rauschan és fiai és Gráf, — Paks: Flórián J. — Pozsonyban: Scherz F., Hackenberger testv., Waritsek, Kovács J. — Rozsnyón: Pósch J. —
visz Villányba, s innen a fürdő két órajárásnyi.
. . * «.
Alulírott íurdőorvos az egész fürdőidény alatt szakadatlanul e fürdőben tartózko- Sopronban : Pachofer L., Müller P., Mezey A. — Székesfehérvárit: Legmann A. L,,
dik, 8 egész készséggel ad orvosi tanácsokat a hozzá folyamodóknak, mind a fürdést Kovács P.— Szegeden: Aigner. — Selmeczen Dimák, Zelenka, — Szepesvárallyán:
Fest J. B. — Szolnokon: Scheftsik István.— Sziszeken: Dietrich A. — Temesvártt:
mind az életmódot illetőleg.
" ••"
>*
Maxer és Sailer A., Babusnik. — Trencsénben: Kulka és Weisz. — Váczon: BodenSiklós, április hó 16-án 1866.
dorfer. — Varasdon : Halter F és Koterba. — Veszprémben : Láng J. és Tuszkau
M. — Vcrőcze : Bész J. K. — Zeliz: Steyrer A.
1476 (7-8)
1619(1-3)
harkányi fürdőorvos.

a korneiibur^l niarhapor,

Dr. Boros

Kiadó-tulajdonos Heckenaat Gusztáv. — Nyomatott táját nyomdájában Pesten, 1866 (egyetein-utcza 4-ik seám alatt).

Pest, május 6-án 1866.
Előfizetési föltételek 1866-dik évre: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
t'snpan 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 l'jság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január 1-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatasnal 10 krfca;
háromszor- vagy többsaöri igtatásnál csak 7 krba sisimittatik! — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Haascnst«in éa Vogier. — M.-Frankfurtban:
Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Stroszmayer József, diakovári püspök.
Magyar- és Horvátország nyolezszáz és b. Thysebaert Rudolf olmüczi püspök seesztendő változatos éa sokszor nagyszerű gédlete mellett — püspökké szenteltetett.
eseményein keresztül zavartalan testvéri S szept. 29-én Diakováron ünnepélyes beigkapocscsal egymáshoz fűzve, osztakozott tatása is megtörtént.
Horvátországnak ugy egyházi és iskolai
egymás sorsán. A Sz. László által eszközölt egyesülés után egy volt politikai éle- ügyeiben, mint nemzetének irodalmi és
tük, együtt osztakoztak a harezok dicsősé- tudományos haladásában is vezéri szerep
gében, s együtt áldoztak honfivért a meg- jutott számára. Mindenik horvátországi gymtámadott haza oltárán. A magyar nem volt nasiumnál alapított stipendiumokat, valaidegen náluk ; a horvát nem volt idegen mint a zágrábi, bécsi, prágai és más egyetenálunk; nyelvünk zengése nem költött ben- meken és iskolákban tanuló horvát ifjak
nük visszavonást, s tanácskozásainkban sza- számára, kiknek segélyezésére más utón is
kadatlanul részt vettek. Természetellenes sokat tesz.
és erőszakolt volt tehát az idegenedés, mely annyi századot
meghazudtolva, néhány év előtt
jelentkezni kezdett. — Most
újra lehet reményünk, hogy a
meglazult szoros összeköttetés
lassankint ismét meg fog szilárdulni. Minket magyarokat is
közelebbről érdekelnek tehát
^x
azon férfiak, kik Horvátország
nemzeti törekvéseinek többé-kevésbbé hü kifejezései.
Azon férfiú, kinek arczképét
jelenleg adjuk, Horvátországban,
mint egyházi és politikai egyéniség, előkelő helyet foglal el.
Stroszmayer József György,
boszniai vagyis diakovári és
szerémi püspök, 1815. febr. 4-én
született.
Figyelmünket mindenekelőtt
egyházi pályája veszi igénybe;
mostani magas állását kitűnő
képességeivel vivta ki, és nemzetének egyházi és iskolai ügyeit
rendkívüli erélylyel folytonosan
emelni törekszik.
1838. febr. 16-án szentelték
föl pappá. Bölcsészeti és hittudori szigorlatokat tevén, a bécsi
egyetem hittani karának beS T R O S Z M A Y E R
J Ó Z S E F .
keblezett tagja is lőn. Ekként
haladt előre, ugy hogy 1849.
Hogy különböző tartományokban lakó
november 18-kán boszniai, vagyis diakovári
honfitársait
szorosb kapocscsal fűzze egymásé*s szerémi püspökké neveztetett ki. 1850.
hoz
:
a
boszniai
török tartományban levő
máj. 20-dikán pápailag megerösittetvén,
horvátok
számára
Diakováron papnövelugyanez év szept. 8-án Bécsben a sz. Ágosdét
alapított.
És
csak
közelebb irták laptonhoz czimzett udv. egyházban Viale Prela
jaink,
hogy
Pestre
utazása
előtt a diakovári
bibornok, pápai nuncius és karthagói érsek
káptalannak
egy
fiu-seminarium
alapítására
által — Erdélyi Vazul n.-váradi gör. kath.

20,0000 ftot adott át, mely czélra már előbb
50,000 ftot ajándékozott.
A horvát irodalom emelését jelentékeny
áldozatokkal igyekszik eszközölni. Minden
horvát nyelven megjelenő könyvből néhány
száz példányt saját költségén oszt szét. Nem
egy horvát irót segélyez, buzdit.
Nincs horvát nemzeti intézet, melynek
pártfogója ne volna s melynek fölvirágoztatására jelentékeny adományokkal ne járulna, ö t nevezhetni a Zágrábban székelő
dél-szláv tudományos társulat alapitójának,
mely czélra mint kezdeményező, 50,000

forintot ajánlott meg. — Nagy
részben e tetemes alapítványnak tulajdonithatni, hogy ez
akadémia 1861-ben megalakult
s nemrég megerősítést nyervén,
alaptőkéje jelenleg 200,000 forintra rug.
A mi minket e perezben főként érdekel, az politikai működése. A szoros viszonynál fogva,
mely Magyarországot Horvátországgal elválaszthatlanul egybekapcsolja, szereplésének erre
vonatkozó minden mozzanatát
föl kell említenünk s álláspontját, ha nem mindenütt találkoznék is a mienkkel, tárgyilagosan igyekszünk föltüntetni.
Az 1860. april havában öszszehivott bécsi „megerősitett
birodalmi tanácsban" Horvátország részéről ö és Vranicsány
lovag vettek részt. Stroszmayer
püspök itt a többséggel, gr.
Szécsennel és Clam-Martiniczczal tartott és szavazott, azon
indítvány mellett, mely Ausztria
történeti alapon való szervezését javasolta.
Az októberi diploma után
Verőczemegye főispánjává neveztetett ki. 1861. febr. 10-kén
tartotta bevonulását a megye
székhelyére Eszékre, s mint jellemző vonást
megemlitendőnek tartjuk, hogy székfoglaló
beszédét olyatén nyilatkozattal végezte,_mikép „anyanyelvét és nemzetiségét sírjáig
nem fogja megtagadni, és még sírjából is,
ha teste porrá vált, ily szellem fog kilövelm
népére."

