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PIRNITZER TESTVÉREK
pénzváltó- cs bizomány-űzlcte Pesten, Dorottya-utcza 10-ik szám alatt,

foglalkozik:
1. Mindennemü állam- és iparpapirok, sorsjegyek, földtehermentesitési és

kötvények, záloglevelek, arany- s ezüstpénznemek, bankjegyek és devisek bevásár-
lásával s eladásával.

2. Magyar bank- és iparpapirok bevásárlásával s eladásával.
8. Mindennemü értékpapirokrai kölcsönadással s az előlegezett összeg vagy egyszerre,

vagy részletenkint fizethető vissza.
4. Utalványok s hitellevelek kibocsátásával, Európa bármely váltópiaczára, tetszés

szerinti látra.
6. Lejárt szelvények ét kötelezvények beváltásával s kihuzott sorsjegyek leszámíto-

lásával.
6. Kisorsolható mindennemü értékpapirok megvizsgálásával.
7. Működési körünkbe vágó minden megbízások elvállalásával s azok elintézésével,

a pesti, bécsi s kül börzék számára,

a legiuéltányosb föltételek alatt.
Ajánljuk továbbá értékpapiraink bevásárlását

részletfizetések mellett,
mint azok legkönnyebb beszerezhetési módját. — Az összegek, valamint a fizetési határ-
idók egészen a vevők tetszése szerint osztatnak fel, kisorsolható értékpapíroknál, az első
részlet befizetésével a netaláni nyeremény már a vevőnek azonnal s egyedüli birto-
kába esik.

Kamatozó papírok azonban azon előnyt nyujtják, hogy a szelvények a vevő birto-
kába mennek át, s igy a beszedendő kamatok csaknem azon összeg-többletet, melyekkel
az értékpapirok a napi árfolyam szerint magasbban vásároltattak meg, egyensúlyozzák.

Hogy a t. cz. közönségnek bárminemű sorsjegyek beszerezhetése megkönnyittet-
hessék, s hogy mindenkinek alkalom nyujtathassék, csekély havi részlet-fizetéssel saját
választása szerint egyidejüleg legalább is 5 darab különnemü sorsjegynek birtokába
juthatni, alább következő összeállításokat rendeztünk :

4l/i ft. havonkint: 1 Windischgratz-,Waldstein-,Como-,Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
9 „ „ 1 Salm-, Genoia-, Windischgratz-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
1 „ „ 1 1864-ki 50 ftos, Pálffy-,Genois-,Windischgratz-,Keglevich-sorsj.
8 „ „ 1 4°/o trieszti 50 ftos, Como-, Pálfly-,Waldstein-, Rudolf-sorsjegy.
8'/i „ „ 1 1839. 50 ftos, Salm-, Pálffy-,Windischgratz-,Keglevich-sorsjegy.
• „ „ Eszterházy-, Clary-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
9 „ „ 1 4% gózhajózási, budai.Waldstein-, Windischgratz-, Rudolf-sorsj.

|O „ „ 1 1864-ki lOOftos,Pálffy-,Waldstein-,WindischgrStz-,Keglevich-sj.
ll1/, n „ 4 trieszti 100 ftos, Salm-, Genois-, Waldstein-, Rudolf-sorsjegy.
| t n „ 1 hitel, 1864-iki 50 ftos, Salm-,Waldstein-, Keglevich-sorsjegy.
14 „ „ 1 1860-iki 100 ftos, 1864-ki 100 ftos, Salm-, Genois-, Rudolf-sorsj.
Ifi „ „ 1 hitel, 1860-ki 100 ftos, 1864-iki 50 ftos, Salm-, Rudolf-sorsjegy.
18 „ „ 1 4% 1854-i 250 ftos, 1864-i 50 ftos, Clari-,Waldstein-, Keglevieh-s.
tt „ „ 1 hitel, 1860-iki 100 ftos, 1864-iki 100 ftos, 1889-iki 50 ftos sorsj.
t 4 n „ 1 1839-iki egész, Salm-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
te „ „ 5% 1860-iki 500 ftos, 1864-iki 50 ftos, Genois-, Clary-, Rudolf-sj.

Különösen előnyösek az általunk rendeiett

társasjátékok 10 részesre,
melynél a részvevők mindegyike vagy 20 hó alatt havonkinti, vagy 20 hó alatt */« éven-
kinti részletben egyenlő öszletet fizet. Az elsö részlet lefizetése alkalmával a részvevők

mindegyikének részletfizetési levelek kézbesittetnek, melyen az illető 10 sorsjegy föl-
jegyezve vau, s a tagtársak mindegyike tizedrészre mind a 10 sorsjegyre játszik Ai
utolsó részlet lefizetése alkalmával a részvevők mindegyikének egy eredeti sorsjegy szol-
gáltatik ki. Ezen társasjátékok azon előnynyel kínálkoznak, hogy hosszabb idö alatt
10 különnemü sorsjegyre játszik, s végül az utolsó csekély részlet-összeg lefizetése által
egy eredeti sorsjegy birtokába jut. A jelenre nézve ajánljuk következő társasági biztosító-
leveleinket:

A. 10 Credit-sorsjegyre 7 ft. 25 krval 20 havi részletfizetéssel
B. 10 „ „ 9 ft. 75 „ % évi
C. 10 1864. 100 frtos sorsjegyre 5 ft. havonkinti
D. 10 1864. 50 „ „ 2 ft. 50 kr. hav.
E. 10 1864. 100 „ „ 7 ft. 25 kr. % évi
F. 10 1864. 50 „ „ 8 ft. 65 kr. „

Itten 10 személy játszik 10 sorsjegyre, « mindegyik személy a tizedrésf re, s mind-
egyik részvevőnek az utolsó részlet befizetése alkalmával, egy eredeti sorsjegy fog
kiszolgáltatni.

G. 50 Rudolf-sorsjegyre 3 ft. 60 krval 20 havi részletfizetéssel.
Itten 10 személy játszik 50 Rudolf-sorsjegyre s mindegyik személy a tizedrésire,

s az utolsó részlet befizetésekor mindegyik részvevőnek 5 sorsjegy fog kéíbesittetni.
Továbbá az oly kedvelt társulatijátékok: >

H. 4 ft. 25 krval % évi részletfizetéssel.
1. S ft. 50 „ 20 havi részletfizetéssel.

Itten 20 személy játszik s mindegyik személy a huszadrészre, a befizetések
tartalma alatt

40 húzásban évenkint
minden Ausztriában kibocsátott sorsjegyre egy bádeni s egy svéd sorsjegy hozzáadásával
s az értékpapirok folyó kamatait a befizetés napjától kezdve már élvezendik. A sors-
jegyek végül vagy el fognak adatni, s a bejött összeg egyenlő részben felosztatik vagy
kívánatra természetben szolgáltatnak ki.

Különös figyelmet érdemel a legujabban rendezett K. betű társasjáték 20 sze-
mélyre 10 ftjával — 20 évnegyedenkinti részletfizetéssel 41 sorsjegyre, s mindegyik sze-
mély a nyeremény huszadrészére, és pedig: 1 1860-iki 500 ftos egész sorsjegy, 2
1864-iki egész, 1 1854. 250 ftos egész, 1 1839. 250 ftos egész, 2 Credit, 1 triesti egész,
1 triesti fél, 1 gőzhajózási, 1 Eszterházy, 3 Salm, 3 Pálffy, 3 Clary, 3 Genois, 3 budai,
3 Windischgratz, 3 Waldstein, 3 Keglevich, 3 Rudolf, 3 Como-sorsjegy.

Egyenkint mindenki s bármely tetszésszerinti társulatba beléphet, anélkül, hogy
az egyik részvevő a másikkal valamit törődnék.

E helyt felemlitjük még, hogy mi kívánatra mindennemü sorsjegyösszeállitásokat
tetszésszerinti határidőre részletfizetés mellett eladunk, melyeket mi különösen azoknak
kik maguk közt sorsjegytársulatokat alakitni akarnak, ajánlunk. *

ÍJOT" Más pénzváltó-házak által — részletfizetési üzleteket (Iletóleg -
hirdetett kombinátiók, általunk is eszközöltetnek, s az erre vonatkozó kérde-
léskődesre gyors kivitel biztosittatik.

ÉÉÍGÉRVÉNYEK
mindennemü sorsjegyekre és minden sorshúzásra, nálunk legjutányosb áron kaphatók.
Az 1864-ik évi deczember l-jén történt 1864-iki sorsjegyek kisorsolásánál a 808-ik
sorozat huzatott ki 1—60 számmal, s Ígérvényekre általunk adatott ki — 2000, 1000,
400 stb. nyereménynyel.

C ^ " Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek és azok postai
utánvét mellett is eszközöltetnek.

iKf"" Bizományosoknak, részletfizetési leveleink s Ígérvényeink eladásánál a leheti
legnagyobb kedvezmény biztosittatik. 967(48—62)

Részletes sorshuzási tervek, valamint részletfizetési ^rograuiiuok ingyért szolgáltatnak ki

A nemi elet

titkai s veszélyei.
Értekezések nemzés-, terhesség-, ön-

fertőzés-, magömlés-, eápkór-, fehér-
folyás-, közösülési tehetetlenség-, női
magtalanságról stb., ez utóbbi beteg-
ségek óv- és gyógymódjaival

Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. Rodet, lyoni orvos
ragályelleni lesdiizlosb óv-

szeréről,
a férfi és női ivarszerek boncztani ábráival.

Ara: 1 ujforint.
Rekommandiroiott keresztkötésben ;
20 krral több; utóvétellel 40 kr. több.

Megrendelhető szerzőtől követkelő
czim alatt:

Dr. Eiber V. P.
Pesten, József utcza 66-ik számu

1798 (1—3) saját házában.

Elöfizetési fölhívás

Házassági ajánlat.
Egy egészséges, jó erejében levő, hatvan

éves, reform-hitvallású és hatvanezer forin-
tot érő. szabad rendelkezése alatt álló va-
gyonnal biró. gyermektelen özvegy ember
óhajt magán a k házastársul egy szelíd, szor-
galmatos és egészséges 45 év körüli nőt,
kinek megközelitőleg mintegy feléoyit érő,
szabad rendelkezése alatt aüó és pénzzé
tehető vagyona VO1B3. — Melyről körűimé
nyes tudósitást f. évi október hó 6-ik nap-
j»ig D. G. czim alatt Debreczenben (poste
restante) méltányos tisztelettel el fog várni
a csendes és nyugalmas házasságot ajánló

1797 (1-2) D. i*.

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY
1866-dik utolsó évnegyedi folyamára.

Elöfizetési ára évnegyedre (okt.-decz) 2 ft.
Kitünőbb szaktudósaink, s közöttök :

Baintner János. Csatskó Imre, Fogarassy János, Greguss Ág;ost, Hegedüs Can-
did, Horváth Boldizsár, Horváth Mihály, Hunfalvy János, Karvasty Ágoston,
Kautz jGyula, Konck Sándor. Nagy Iván, Pauler Tivadar, Suhayda János,
Szentkirályi Mór, Szrniczey Gusztáv, Szilágyi Sándor, Szinovácz György,

Tóth Lőrincz, Wenzel Gusztáv stb. urak szives közreműködése mellett
kiadja _ szerkeszti

Heckenast Gusztáv, Ökrftss Bálint.

| Clioicra elleni hasonszenvi
gyógyszerek.

Dr. Argenti Döme kir. tanácsos urnak
utasitása sz< rint készitve, golyókban vagy
a rögtöni adagolásnál czéiszerübb folyadé-
kokban, pontos használati utasítással együtt
kaphatók: Jarmuy Gusztáv hasonszenvi
gyógyszertárában Pesten, belváros, pap-
növelde-utcza I-ső szám.

Ára egy szekrénynek 2'/i ft., finomabb
3 ft., postán küldve 20 krral több.

1785 (3-3)

A „Jogtudományi Közlöny"ícljesszáinupéldányaival még
folyvást szolgálhatunk.

8 ft.
4 fi.

Előfizetési föltételek:
Egész évre (jan.—decz.) . . . .
Félévre (júl. — decz.)

IW* Figyelmeztetnek egyszersmind mind azon tiszt, előfizetők, kik-
nek előfizetéeök szeptember végével lejárnak, hogy a nyomandó példányok
mennyisége s a lapok folytonos küldhetése tekintetéből — előfizetéseiket
mielőbb megujitani sziveskedjenek.

A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik. " ^ Q

A „Jogtudományi Közlöny" kiadó-hivatala
(Pest, egyetemutcza 4. sz. a.)

Titkos 1773(5-12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat ia ugy
koródában, mint magángyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nél-
kűl, hojry a beteg hivatásában vagy
életmódjában gátoltatnék, gyöke-
resen, biztosan és gyorsan gyógyit

Med- dr. Heifer Vilmos
P<st, király-utcza 27. sz. Medetz-
házban, I-ső emelet, délelőtt 7— 9-ig,

délután 1—4 óráig.
§ W Díjazott levelekre azonnal

válaszoltatik, s kivánatra a gyógy-
szerek is megkűldetnek.

M i n d e n n e m ü

takarópapiros
(Makulatur)

kapható Pesten, egyetem-utcza 4-ik si.

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

4O-ik szám. Tizenharmadik évfolyam.

Pest, oktober 7-én 1866.

I^T Elöfizetési föltételek 1866-dik évre: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csapan Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

" Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság; és Politikai Újdonságokat illetőleg, 18B6. január l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott perit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszori vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Hamburg és Altonában: Haasenstein és Vogler. IU.-Frankfurtban:
Jacgcr könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Egy régibb közleményünk helyreigazítá-
sával tartozunk olvasóinknak. Lapunk mult
évi folyamának egyik számában egy képet
és leirást közöltünk a jelen czikk czime alatt.
A képet több külföldi képes lap szintén ugy
mutatta be, mint az amerikai Egyesült-alla-
mok elnöke washingtoni hivatalos házá-
nak (az u. n. „Fehér ház"-nak) rajzát. Azon-
ban Északamerikában élö, s lapunk régi ol-
vasői s jó barátai közé tartozó honfitársaink
siettek minket azon tévedésre figyelmeztetni,
melybe ama külföldi lapok nyomán mi is
beleestünk s elküldék számunkra a „washing-
toni Fehérház"
fényképét, te- -- —^S^-
hát a hivata- - -_-_- ^T- J"-
los elnöki ház _-_ --
valódi mását, - - ^
melyet minapi
közleményünk . _ _.
helyreigazitá- ~i~
saul hü rajz- " -"
ban itt köz-
lünk *).

Jeles honfi-
társunk s évek

óta lapunk
egyik buzgó-
munkatársa,

azAmerikában
élő László Ká-
roly, a kép ma-

gyarázatául
még a követ-
kezö adatokat
volt szives ve-
lünk közleni:

„Washing-
ton az észak-
amerikai köz-
társaságnak

nem a köze-
pén fekszik —
mint az em-

litett czikk
mondja — ha-

annak

A „Feliérház" Washingtonban.
nyugati határa, mintegy 2880 a. m. földre.
Épen ezért többször gondoltak már arra,
hogy a kormány székhelyét az Egyesült-ál-
lamok közepére, a Mississippi partjára tegyék
át, de ezen tervnek utjában áll a Washing-
tonban már fennálló, sok millióba került
nagyszerü, szilárd, pompás középületeknek
elhagyása, és a választandó uj helyen ugyan
annyi költségbe és sok időbe kerülő épités.

Az igaz, hogy a presidens mostani lak-
helye nem császári pazarfényü s költségű
roppant nagy palota; de nem is oly egy-
szerü kis deszka-ház az, mint az emlitett

csaknem egészen a keleti szélén, az Atlanti-
tengertől csak 120 angol mérföldre, s a
Csendes-tengertől, mely az Egyesült-államok

*) Mult évi képünk, mint azóla éitesültiink, Lincoln
volt elnbk családi magán háza volt. A tévedés a külföldi
laPokban innen eredhetett. Szerk.

A "Fehérház" Washingtonban.

czikkhez melléklett rajz ábrázolta, melynek
se alakra, se anyagra, se környékre nézve
nincs semmi hasonlatossága a „Fehér házi-
hoz. Ennek homlokán nem öt, hanem tiz
ablak van, közepén nagy tornáczczal, melyet
tiz jóniai oszlop tart. Az épület hossza 170

s szélessége 80 láb, és az egész fehér „free
stone"-ból (fehér márvány kinézésü kö)
van épitve. A magán és közfogadásokra gaz-
dagon szerelt s bútorozott nagy terem és
szobák a f öldszinttn, vannak s ezeken kivül
a presidensnek s családjának elég kényelmes
szobái vannak, melyek minden presidens
választásával ujonnan butoroztatnak fel.

A rajz, melyet e lapon közlünk, a ház-
nak északi homlokát ábrázolja; e közt és
az utcza között mintegy 80 lépésnyi, virá-
gokkal tarkázott gyeptér van, melynek kö-
zepén áll Jefferson Tamás bronz szobra.

A presidens
-_-= — -- _ -- __-_ ~ " -~- -, háza egy nagy

--~" ._- __ " angol izlésü
:- -" kertben p van,

melybe a be-
•^=r^==~-^- -=-==£-Z- —'--'--- "? mene t e l sza-

bad, s a nyári
délutánokon

itt mindenki
élvezheti a

tengerész - ze -
nekar szép ze-
néjét s láthat-
ja a presidenst
és miniszte-
reit, kik egy-
szerü polgári
ruhában ke-
verednek a

nép közé. A
presidens há-
zánál se kivül,
se belől nincs
semmi ör. A
közszobákba a
látogatok sza-
badon mehet-
nek be bármi-
kor. A kon-
gresz (ország-
gyülés) ülése
alatt a presi-
dens heten-
kint egyszer

s a neje is egyszer szokott elfogadást tar-
tani, hová mindenkinek szabad a bemene-
tel; az ajtók tárva nyitva állnak, s kik
a presidenssel kezet akarnak fogni, azt
akadály nélkül tehetik. Ezen fogadásokon
roppant tolongás szokott lenni; minden



!

szoba, de különösen az ugynevezett „East
room" (keleti szoba nagy terem, mert az
épület keleti végében van), mely 80 láb
hosszu és mintegy 40 láb széles, zsufolva
van minden rangu s öltözetü személyekkel,
annyira, hogy a mozdulás alig lehető. Itt
lehet látni a minisztereket, kormánytiszt-
viselőket, kongresztagokat egyszerü polgári
öltözetben, a külországok képviselőit érdem-
jelekkel diszitett aranyos egyenruhájukban,
az egyesült-állami katonatiszteket egyszerü
egyenruhájukban, a külországi képviselők s
egyéb külföldi s amerikai milliómosok nejeit
s leányait pompás öltözetben, drága éksze-
rekkel terhelve, az egyszerü amerikai pol-
gárokkal s nökkel vegyülni s a tengerész-
zenekar zenéjét hallgatni estve 8-tól mintegy
11-ig. — Ennyit az amerikai presidens há-
zának rövid, de hü ismertetéséül."

Levél Szemere Miklóshoz.
Szabad-Szállás, 1866. szept. 27.

M i k l ó s ! jegyezd meg, ugy iram minap:
„Ha még igérem egyszer, elmegyek."
S tanúbizonyságot te tégy magad:
Igértem-e? Nem én, egy szóval is!
Hallgattam, mint a zabban a haris,
Hiába vártad levelem' (ha vártad!)-
S igy vád alá se foghatsz. Q. e. d.

Nem ugy akartam én! De most, mivel
Megint nyakamba zúdult az a jó
„Homo proponit, et Deus disponit":
Már csak kivallom, mit tervezgetek.
Miskolczrul (ott ha Lévay Józsinál

Ki ön költői szárnyát tépte meg
Egy főjegyzői tollért — nyájason
S vidámon egy napot tölték vala).
Vattára mentem volna. Ott kocsim'
A falu-végen hagyva, porlepett
Csizmával, izzadtán kopogtatok
Az Endre ajtaján : — „Bocsánatot,
Bizonyos ügyben Diós Győrbe kell
Utaznom, — épen a falu alatt
A kerekem ketté tört, valamely
Becsületes polgártárs ide utalt,
Hogy a tekinte's urnak lesz talán
Egy heverő kerekje, — én Heves
Megyébül, Tisza-"Derzsrül — ott lakom —
Kis Péter a nevem, — remélhetem
Bocsánatát, alkalmatlankodásomért — ? "
Megláttam volna, hogy' fogad, csikorgó
Talicskájából rozzant kereket
Ha kunyorálok, a poéta! Szépen
Festem magamnak a megismerés,
Egymás nyakába borulás, a rég várt
Ölelkezés kéjét — satöbbi és
A többi . . . Hogy fut a szelid Tini,
A serdülő szép Margit, halovány
Gézácska, mind élőmbe, — s én, zokogva
S mosolygva, őket hogyan ölelem.
Éí a kerék, az mintha csakugyan
El volna törve, ott áll két napig,
S egyet se fordul . . .

Hanván (arra száll
Tovább e képzelt boldog utazás)
Három nap ülök a Mihály nyakán ,
S ha kidobással fenyegetne is
Haragja: folyvást azt őrlőm fülébe,
Hogy nem beteg! beteg testében is
Szép lelke ép, magasra szárnyaló,
Törhetlen, és ha látja lángoló
Szerelmemet: megteszi kedvemért,
Hogy három nap ne nyögje, sőt ne is
Erezze kínját. Szép szelid nejét
Mosolyra késztem, visszahíva hű
Emléke elébe azt a szép időt,
Midőn körünkben, Kőrösön valának,
Iduna élt, a kedves kis Juliska
Fürgélkedett, Aranynak még arany
Kedélye megvolt, s boldogok valánk
Mindannyian; mindannyi közt csak én
Vagyok, hajh, boldog, boldogabb mint akkor!
A többi — elment, vagy nehéz csapás
Betegje, néma, szomoru, levert!
Bár oszthatnám meg üdvömet velök!

Most már tehozzád visz a vándor-ut,
Miklós! — Nem a kolnában üldögélsz, a
Csürkös hegy oldalán, a szenelő
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Pirosló lángi mellett, sem a bérez
Magasait nem járod már hahózva
Szarvas vagy őz után; — [de mit nekem
Hegy, kolna, szüret, szenelő, vadászlak!
— Téged kereslek én csak, semmi mást.
Itthon vagy? Ott is bekopogtatok,
S ismétlem a játékot: utazó
Poéta, Szegfű Aladár vagyok,
Ki erre járva, nem mulaszthatám el,
Tisztelni honunk egyik koszorus —
„Ugyan hagyd azt, öcsém!" riadsz reám;
Mig én, tovább nem állhatván, kaczagni
Kezdek s kivallom: voltakép ki az, ki
Kebledre dől, és négy nap (látod e
Progressiót?) nem tagit oldaladtól
S család-körödből, a hová magát
Befészkelé . . .

Mindebből semmi sem lett!
Szép pipafüst közt volt gondolva, és
Olylyá lett, mint a pipafúst! —
Mondám előbb: az Isten „dtsponál" —
S azért vagyok pap : hogy fejem' lehajtva
Fogadjam ő felsége rendelését!

A sik alföld habzó kalászú dús
Vetése mind, egy éjjel, el fagyott:
(Hejh, szebb s dusabban biztató vetés is
Fagyott el annál e siralmas évben!)
Ineég dul, nincs a népnek kenyere,
Jajgatva járnak utczáinkon az
Éhes csoportok. Fiainkat, a
Jó kenyérkeresőket, az eszeveszett
Harcz ezrenként söpörte el. De még
Nem volt elég! Most házról házra jár
Az öldöklő angyal. S mely Izraelt
Kimélte hajdan, most a hűveket sem
Kiméli. (A Botond ősz dalnokát,
A nagy munkának már Nébó-hegyén
Vágá ki, s azt a bájos, édes angyalt,
Kit nem csupán övéi siratának
Szivök-szakadva, de mind, a ki csak
Ismerte és üdült szelid szeme
Nyájas tüzén, kit én is mint barátnét
Forró könyékkel váltig siratok).
— Itt is, hová az Ur beállított
Kis szőlejébe, dúl irtóztatón;
S naponta tiz-husz sirba én dobom
A legelső marok port; hiveim,
— Mint a kaszatul a fű rendéi —
Tömött sorokba' dűlnek; köztük én,
A megvert pásztor, a vigasz szelid
Szavával és a részvét égető
Könyével állok. Áldott feleségem
Fél, félt, naponkint szinte mint halottat
Sirat, de még egyszer se tárta vissza,
Hogy ne tegyem meg a mi kötelesség.
Forró imánk hiába verdesi
Törött szárnyával a bezárt eget,
Még a csapás nem szünik, egyre több
A tátogó sir; (oh szörnyü, mikor
Egyszerre tiz koporsó fedelén
Dördül meg a kemény rög!) és a nép
Virága vész, az Isten angyalának
Bús szárny-ütése kit megcsapkodott!

A kik szivemhez legközelb: azokból
(Ma még dicsekhetem, holnap vajjon
Elmondhatnám-e még?) nem vett adót.
De nékem is megölt már egy mosolygó
Eeményemet: — láthatni titeket!
Mert a mikorra szünik a csapás
És szegre akaszthatom palástomat,
Akkor legelső : kis lánykáimért
Fogok röpülni, a kiket nagyanyjok
ölébe rejténk e vérengező
Vad héja körme elől, de a kikért
Az édes anyjok (és apjok) szive
Már szinte megszakad. S akkorra már
Elmul a szép ősz s hulló lombja közt,
Mint széttépett ökörnyál, úszdogál
Az én fantázia szőtte tervem is! . . .

Azért ne félj! ha késik is barátod;
Sem azt a sirt, a nyájas dombtetőn,
Sem azt a tört kedélyü öreget
(Ezekkel fenyegettél!) nem találja;
Hanem talál: vidám Anakreont,
Ki ősz fürtébe (már ha voln' az is!)
Rózsát s borágot mosolyogva fűz,
S az ifjakat megszégyenitve, még
A régi kedvvel zöngi énekét
S vigan koczintja a koszorus pohárt!

Szász Károly.

Egy magyar bujdosó aXTIl. századból.
Jászberényi Pál, Iondoni tanár

(1659—1670).
(Vége.)

Jászberényi mint már hirneves tanár
lakott Londonban a mai napig is legdiszesb
téren, a „Charing Cross"-nál a Trafalgar-
téren, a hol mai nap a hires Nelson oszlopa
áll, királyok lovagszobraitól környezve. E
lakából keltezi 1663. nov. 4. négy levélre
terjedő latin tájékozó szózatát, intézve a ta-
nodák tudós főnökeihez, az ifjuság oktatói-
hoz. „Ezen férfiak engedelmével lépett ö —
mint mondja — az édes haza leverő sorsa
miatt az angolok boldog szigetén sokáig
idöztében. a köztanitói pályára s küzdött
ezen előre, tehetsége szerint." E bevezetésből
látható, hogy szótár-rendszerű nyelvtana
Írásában főleg Alvariust, Despantariust,
Wendelinust s Liliust használá segédforrá-
sokul ; Lilius nyelvtanát kiválólag azért
tartá szem elött, mert királyi rendeletnél
fogva köz tankönyvül országszerte ez jelöl-
tetett volt ki, s igy ettől nagyon eltérni sem
szabados, sem biztos nem vala. Aztán indo-
kolja eljárását, kifejti nyelvtanitói elveit,
miből alaposan gondolkodó fő tünik ki.
Hogy a latin nyelvben mily előhaladást
lehet tenni alapos vezetés mellett zsenge
korban is, egy példát idéz, még pedig saját
hazájából, mondván : „Nálunk sem hiányza-
nak többféle példák, valódi herkulesi elmék
hazánk főurai és főnemeseinek fiai közt, kik
szó-tanuláson kezdve a latinság oly fokára
emelkedtek, hogy még zsenge korukban Ci-
ceróval vetekednének. Erre élö tanúul idé-
zem főtisztelendö Basirius Izsák urat, ki
jelenleg a királyi felség káplánja, Dunehlme-i
prebendarius ésnorthumbriai archidiaconus
s ki egykoron a mi kedves Gyulafehérvá-
runkban, Erdély fővárosában, a hittan nyil-
vánostanára volt, mikor épen az ö előlülése
alatt egy nemes ifju, alig tizéves, (vajjon
nem épen saját tanítványára, a fejedelmi
fiura, a 10 éves Rákóczi Ferenczre czéloz-e?
ez esetben e nyilvános próbatét 1655-ben
történhetett, és csak szerénységből hallgatja
el a nevet) mindenek nagy bámulatára
beszédet tart, sőt bizonyos bölcsészeti téte-
lek ellen oly nagy dicsérettel vitázott, hogy
többektől salamoni bölcseséggel birónak
lenni állíttatott."

Ez idézett hely világot vet Basire fehér-
vári tanár késöbbi pályájára is. Róla azt
olvasom Szilágyi Sándornál (Rákóczi-család
52. lap,), hogy 1658. aug. 12-kén a tanárok
közöl utolsó volt, ki 35 deákkal a tatár
vandalismus elébe néző Fehérvárt elhagyá;
s hogy késöbb, 1659-ben, midőn Rákóczi
György fejedelem helyét Barcsainak áten-
gedni kényszerült, a bukott fejedelem kö-
vetjeként levelekkel folytonosan Bécsbe és
Velenczébe küldöztetett. Basire a fejedelem
halála után, 1660 ban elhagyta honunkat s
1663-ban már fényes polczon találta őt
Angliában a mi Jászberényink.

Visszatérve az élőbeszédre, Jászberényi
a maga angolságára a következö szerény ész-
revételt teszi: „Az angol nyelvi sajátságok-
ban beismerem gyenge voltomat s remélem,
ha néhol tévedek, bocsánat fog nekem
adatni: mert az angolok előtt nem vagyok
angol, csak nyelvök tanulócskája, a helyre-
igazítás őket illeti, apróskodásból kérkedést
nem űzvén, az angol nyelv-sajátság pálmá-
ját másoknak engedem át." — Önérzettel
irja vége felé: „A mómusok mindentudó
gúnyja mondjon a mit akar, roszakaró
fulánkjai szorgalmamból kudarczot nem
üznek, sőt ellenök bátran emelek fejet, jó
levén szándokom." Indokolja az uj jelzést is
újnak nevezi rendszerét, mert ez uton s ily
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képen haladót maga előtt nem ismer, uj
fény hát az ő nyelvtana. Végül egyedül azt |
kéri a tudós férfiaktól, hogy ne vessék meg i
e munkát csak azért, mert külfölditől s ke-
vésbbé tudóstól ered. Aláírva: „Jászberényi
P Pál, erdélyi magyar." Mit jelent nevében
a P. betü? neui tudom; az előnév hihetőleg
jász-berényi eredetét jelöli vagy neki vagy
elődeinek. A hozzá irt s müvét elismerésre, '
sőt dicséretre méltató angolok széltire „tu-
dós" névvel illeték öt.

Tovább „Az olvasóhoz" intéz 3 levél ter-
jedelmü szózatot angolul, a „közjóért tiétek"
aláírással. Igy kezdi: „Csodálkozhatol, ke-
gyes olvasó, hogy idegen létemre íly műre
vállalkoztam, csodálkozhatol, mert inkább
angolra tartoznék ez s engem képtelennek
ítélhetsz; valóban, az én Angliába jövete-
lemmel is saját nemzetemnek akartam hasz-
nálni: de (s annál mélyebb az én bánatom)
mi oly időket élünk, hogy magunknak ve-
tünk s másoknak aratunk. Helyesen nevezte-
tik e tekintetben Anglia „Boldog szigetnek", ,
mert a föld bármely pontján találtassanak j
is becses tárgyak, ide hozatnak azok; nekem
ez egyetlen kincsem vala, mit magamnál;
gonddal tartogatok; ime most kiadom köz
haszonra azok ösztönzésére, kik értéké
ismerik s kik arra bátoritottak. Midőn
ugyanis az oktatásomra bizott gyermekek
módszer nyomán rövid idő alatt szép hala
dást tettek volna a latin nyelv megszerzé
seben: szüleik kívánták tőlem annak közre
bocsátását, hogy igy ne csak az ő gyerme
keiknek használjak nyelvtanításommal, de
az angol köziskoláknak is. Tisztes kérésök
nek engedtem. . . . E rendszert követve, kö
zéptehetségü gyermek is legtovább 3 é"v
alatt egyetembe lépésre készítheti el magát."
Mondja tovább: „Van kezem alatt most is
nehány nemesnek gyermeke, l l év körüliek,
kik e rendszerrel (Isten annyira megáldá
munkám és szorgalmam) annyira haladtak,
hogy latinul helyesen beszélnek már. Még
egy növendék sem lépte át tanodám küszö-
bét, ki ne kezdett volna 3 hó mulva fecsegni
latinul, 6 hónapra fejtegetni könnyebb ér-
zetü szerzőket, egy év mulva pedig tisztán
irni latinul, (de ez utóbbi olyanoknál történt,
kik jelesb itélötehetséggel birtak)." Alább
öt tételben bizonyitja meg müve idomának
uj voltát s uj fénynek a tanitásban ép oly
alapon nevezheti e müvet, mint helyesen
nevezik a régi anyagból ujra vert érmeket
újnak."

E kérdésre: miért irta nyelvtanát latinul
és nem angolul? feleli: mert nemcsak az
angol, de más nemzetnek is kivánt használni.

Ez azon nevezetes latin nyelvtan, melyet
az egykori angolok dicsérettel halmoztak,
melyet köziskolákba bevettek, mire mutat a
4-ik kiadás, melyet ott más magyar tanitó
is használt kézikönyvül, p.o. Enyedi Gáspár,
ki maga mondja, hogy nehány nemes angol
ifjut vezet a latin nyelvben és sikerdúsan
használja az „ Uj szövétneket." Ezen nyelvtan
kimeritőbb ismertetésébe nem fogok, főleg
azért, mert a kezemnél levő példány nem
teljes, hiányozván belőle elől mintegy 16
lap, mely gyermeki mondatokkal világositná
némely nyelv-elemek használatát; hiányzik
végül 170 lapnyi ugynevezett alaktan. Leg-
dúsabb és tömöttebb az igék sajátságos
használatáról szóló rész kettős oszlopzatban
betűrendben, 674 lapon folyvást szólamok-
kal világosítva s a remek szerző neve is
jelölve.

Azon angolok, kik szerző müvét irásban
közölve, helybenhagyták, itt következnek:
Gastel, hittudor s a keleti nyelvek tanára
Londonban; Cromleholmus, Szent Pál nevü
közóptanodai tanár Londonban; Littleton
verssel tiszteli meg, ő nemcsak tudta, de

ki is emeli, hogy Jászberényi 1662 ben Lon-
donban irt volt egy biráló munkát latinul a
Socinianusok ellen s ugyanott ki is adta
Apafi fejedelemnek ajánlva, erre czélozva
énekli: „kit (t. i. Jászberényit) a magyar
haza az ész-vita küzdhomokján szemlélt
mint győzőt, nyelvtani portól izzadva dia-
dalmasan látunk mi köztünk." — Ugyanő
angol létére következő valóban költöi, emel-
kedett s hazai viszonyunkat jobban ismerő-
leg s melegebb részvéttel rajzolói ag, mint
némely szomszédos atyánkfiai tették a kö-
zelmult gyásztized vagy tán huszad alatt,
zengeti lantját: „Nem leszesz már jövevény
köztünk, földieid gyanánt tarts minket:
eléggé bennszülötté avat téged nyelvtanod
. . . hazádból kiestél. . . Anglia is, Dáczia is
magáénak val l . . . habár mind a haza tőled, I
mely hajh most trák iga alatt nyög, mind'
te a hazától meg vagy fosztva. A Hunyadiak
földét nagy részben a hütelen ellen birja s
Magyarhon közepében maga a haza szám-
űzött. Te e közben azonban jobb sorsnak
örvendve, angol léssz . . . mert a tudósoknak
minden föld hazája." Igy felbuzdulva ir egy
angol, Littleton Adolf, ki akkoron a mai
London Chelsea nevü városrészén lakott a
Temze északi oldalán!

Goad kereskedelmi tanodái elnök rövid
helyeslését ezzel zárja be: „És szeresd az an-
golokat." Helmes árva-növeldei tanodafőnök
szintén buzdítja. Singleton Tamás előbb pró-
zában ir, majd versre lelkesülve végzi, em-
lítvén, hogy e nyelvtant mintegy a törökök
dühöngése elől ragadta ki a tudós Berényi.
Branker, a szépmüvészetek mestere, szintén
versben tiszteli meg, mondván: „annyira
nincs füstje e szövétneknek, hogy maga
Zoilus is, mormog bár, hallgatni kénytelen."
Megalinus János, svéd, a mennyiségtan ta-
nára, öt és hat méretü sorokban énekel s
Jászberónyinket kiemeli, kivel mint a meny-
nyiségtanban is jártassal kedvesen társal-
kodóit. S végre Platt Vilmos déli Londonból
szintén dicsöiti müvét. Ime mennyi idegen
szól méltánylólag róla! Mellőzöm a négy
ottani magyar: Nadányi stb. dicsérő sorait,
miket tudós barátjok, tán pártfogójuk is, és
honfitársuk méltatására irtak.

Meddig élt s volt Jászberényi London-
ban? biztosan ki nem mutathatom; abból,
hogy műve 16 70 ben éri a negyedik kiadást,
hihető, hogy ekkor még élt. Ez érdemes ha-
zánkfiát, ki némi tekintetben egyetlen és
páratlan a 17-ik században s tán azután is,
ki saját kezével irta be magát az angol
tanoda-irodalom történetébe s nevelt annyi
angol ifjakat, ugy látszik, csakugyan elérte
&zon falánk mérge, melyről ő maga is emlé
kezett, de akkor még nem is sejtve a tra-
gikus véget.

Visszatérve Bod Péterre (Magyar Athenás,
118. lap.), ő ezt mondja: „Melyet (t.i. nagy
hirét, jövedelmét és szép iskoláját) megiri-
gyelvén a rosz emberek, alattomban beadott
méreg által elvesztették. Mely épen akkor
asett, midőn az enyedi kollégium kurátorai
hallván az ö jó hirét-nevét, Enyedre akarnák
hozni professornak."

Jászberényi tudósunk hát az irigység
áldozata lett s csendesen aluszsza álmát a
nagy London valamely temetőjében, egy
magyar porszem a milliók között. Azon
földtalaj ugyanis, — angol irók bizonysága
szerint — melyen a mai London épült, óriás
mennyiségü emberi romokat rejt és fed el:
a keresztyén időszámlálástól kezdve jelen-
korig 50 millió ember temettetett ott el."
Ide vegyülve van az ő pora is. A földgömb
különböző pontján tehát nemcsak magyar
hősök csontjai ásvák el, mint Nikomédiában
és Rodostóban, de magyar tudósokéi is, s ez
is dicsősége a szegény magyar hazának. Ott j

nyugszik Jászberényi Londonban; Úri János
Oxfordban, ki 1796-ban temettetett ott el
25 évi tudós müködése után.

Hát a Jászberényivel Londoban élt négy
magyarból mi lett? hol borult rájok a szem-
födél? nincs tudva előttem.

Balogh Ferencz.

Az erdélyi országos tébolyda.
Midőn ezen sorokat irju'?, az erdélyi Orsz.

tébolyda, müködésének már harmadik évébe lépett.
Ezen intézet a magyar koronához tartozó or-

szágokban a legelső önálló, és legnagyobb mene-
dékhelye a lelki betegeknek s 240 elmebeteg be-
fogadására elégséges.

Ö Felségének 1856. évi november 9-kéről
kelt legmagasabb elhatározása szerint a Ill-ik jó-
tékony czélokra szánt állami sorsjáték egész jöve-
delme egy Erdélyben felállitandó tébolyda számára
rendeltetett.

Ezen jótékony sorsjáték tiszta jövedelme
321,683 frt 45 kr. volt. Az épitkezési pénzalap
ily formán meglévén, a terv s költségvetés, mi-
után a N.-Szebenben választott helyiség is meg-
szereztetett, 307,649 pftban állapíttatott meg.

A felállitandó tébolyda építkezésére vonat-
kozó munkák 1859-ik szeptember 14-én kezdettek
meg s ezen munkálatok 1859, 1860 és 1861. évek
alatt folytattatván, az építkezés 1862. év végével
elkészült.

A többi részletek, u. m. vízvezetékek, ku-
tak, fürdők, a halottas ház, valamint az intézet
körüli térnek kiegyenlítése, az épület körüli kö-
vezet elkészítése, és az egész intézet bekertelése
1863-ik év végével készültek el. Az épitkezési
összes költségek e szerint, a tér megszerzése is
belészámittatván, kerek összegben 350,000 o. é.
ftot képeztek.

A belső felszerelésbe foglaltatnak: a bútor-
zat, férfi és női öltözék, vászon- s ágynemüek, az
irodák felszerelése, nyomtatványok és egyéb
szükségletek beszerzése, orvosok és hivatalnokok
lakásainak festése, olaj-lámpák, lég- és hévmérők,
vegytani ea sebéani eszközök s egy Wertheim-féle
pénzszekrény beszerzése, faliórák, tűzoltó-eszkö-
zök; a dühöngő betegek szobafalainak olajfes-
tékkel való befestése sat., mely tárgyak összesen
20,000 o. é. forintba kerültek.

Az intézeti alapszabályok O Felsége 1863.
évi junius hóban kelt legkegyelmesebb elhatáro-
zásával szentesittettek.

Ezek szerint ezen tébolyda rendeltetése,
hogy Erdélyből és a lehetőség szerint Magyaror-
szág, sőt a birodalom vagy a külföld más részei-
ből is elmebetegeket fogadjon fel, ezeket czél-
szerüen elhelyeztesse és üdvös orvoslásban része-
sittesse.

Az intézetben csak gyógyitható vagy oly
gyógyithatatlan elmebetegek vétetnek föl, kik a
közbátorságot fenyegetik; és igy az ugynevezett
hülyék (Cretin) és nehézkórosok, ha beteges ál-
lapotjok mellett elmekórságnak jeleit nem mutat-
ják, nem vétethetnek föl.

Az oly betegekre, a kik a betegség elején
küldetnek be (mivel az ilyféle ujonnan kitört
elmebajok gyógyulásra legtöbb reményt nyujta-
nak), különös tekintet fordittatik.

Minden elmebeteg fölvétetésére szükséges,
hogy őrultségi állapota egy közhivatalu orvos,
vagy annak hiányában egy magán - gyakorló
orvostudor által kiállitott bizonyitvány által be
legyen bizonyitva. Felette kivánatos továbbá,
hogy minden felveendő beteg után egy kórrajz,
vagy ugynevezett betegség története, mely a be-
tegség okait, kezdetét, folyamát és a főbb kórje-
leket hiven elősorolja, küldessék be. Ezen kór-
rajzban a beteg elmekórsághoz való örökösödési
hajlama — tudniillik: szenvedett-e a betegnek
valamely rokona elmebetegségben vagy nem, a
beküldendő betegben különösen feltünő hajla-
mokról, különös kifejlődési hibákról, frendellenea
szokásairól, életmódjáról, foglalatosságáról, neta-
láni korábbi fejsérelmekről, uralkodó indulatokról,
a vérkeringési vagy lélekzeti szervek állapotáról,
valamint az álomról, érzékenység vagy érzéketlen-
ségről, a beteg mozgási állapota minőségről, a be-
szédről, és ebben netalán észrevett rendellenessé-
gekről (gyors vagy hebegő,) érzéki csalódásokról,
képzelményekről, összefüggők-e azok vagy pedig
összefüggés nélkülik-e? továbbá milyen az itélet,
képzeleti tehetség, emlékezet? a vágyakról: p. o.
van-e különös hajlama a lopásra, gyujtogatásra,
"•yilkosságra, vagy Öngyilkosságra.-' a nemi osz-



tön állapotáról stb. lehetőségig pontos leírás
közölteesék.

A betegek ápolása az erdélyi országos té-
bolydában három osztály szerint történik:

Az elsö osztály szerint ápolt betegek egy
kényelmesen berendezett külön-szobát, fűtést és
világítást, külön-ápolót, finom ágyneműt, regge-
lire kávét, ebédre négy tál ételt és vacsorára két
tál ételt kapnak, és fizetnek napjára 2 forintot.

A második osztály szerint ápoltak 2—3 más
beteggel egy tágas szobában közösen helyeztet-
nek ef éi azokkal közösen egy ápolót, fűtést és
világítást, finom ágyneműt, rsggelire kávét,
ebédre hetenkint háromszor négy, — a hét többi
napjain három tál ételt kapnak. Ezen osztályban
levők fizetnek napjára 1 ft. 20 krt.

A harmadik osztály szerint ápoltak többed
magokkal laknak egy szobában, azokkal együtt a
szükséges ápoló személyzetet, fatest és világítást,
a szükséges ágyneműt, reggelit, ebédre három és
vacsorára egy tál ételt kapnak; ezen osztálybeliek
csak 66 krt. fizetnek naponként.

Az elsö osztály szerint ápoltak számára, ha
az intézetben elegendS hely van és azt az intézet
más viszonyai is megengedik, az igazgatótól
még egy második szobát is lehet kérni, melyért
naponkint 1 ft. 50 kr. különdíj fizetendő.

A betegnek az I-ső és II ik osztályból a
III-ikba leendő
áttétele hivata
los rendelet kö-
vetkeztében tör-
ténik meg, ha
t. i. a fizetendő
illetékek kie-

gyenlítése a
meghatározott

mód szerint nem
következett be.
Oly betegeknek,
kik a Ill-ik ápo-
lási osztály ille-
tékeit nem fe-
dezhetik ugyan
egészen, de oly
helyzetben van-
nak, hogy egy
részét megfizet-
hetik, ezen rész
meghatározása -
ra az illető köz-
igazgatási ható-
ság által hitele-
sített vagyoni
kimutatást kell

előmutatniok.
íly részletfizetés
meghatározása,
ugy szintén a
fizetés nélküli
ápolás - engedé -
lyezés a királyi
erdélyi főkor-
mányszéket il-
leti. — Fizetni
nem képes be-
tegeknek egy a
községi elöljáróság és a helység jegyzője által
közösen kiállitott és az illető lelkész és a köz-
igazgatási hatóság által láttamozott bizonyit-
vány adandó be arról, hogy mind az őrült maga,
mind pedig a törvényszék szerint kötelezett ro-
konai fizetni teljesen képtelenek. Végtére minden
betegre nézve akár ingyen akár fizstés mellett
ápoltatik az intézetben, szükséges, hogy az illető
törvényszéktől számára egy gondnok (Curator)
kinevezve legyen.

Ha a betegek munkaképesek, akkor képessé-
gök szerint, hí beteges állapotuk engedi, foglal-
kozást nyernek. A betegek álul véghezvitt mun-
kálatok a kiszabott dij szerint mígjutalmaztatnak,
és ezen szerzemények részint a betegnek több ki-
sebb szükségletei és mulatságai fedezésére for-
dittatnak, részint, ha a beteg az intézetet gyó-
gyult állapotban elhagyá, a kül világban azt első
szükségletei fedezésére kezébe kapja. Az inté-
zeti épület8n és 100 betegre való felszerelésen
kivül ezen orsz. tébolyda még 54,030 ftnyi föld-
tehermentesitési kötvényekben álló tőkével bir.

A szép Ízlésben épült palotaforma intézet a
tébolyodottak orvoslására jelenleg fenálló szabá-
lyok szerint van épitve és felszerelve. A betegek
emberséges bánásmódban részesülnek; a csendes
betegek a nyugtalanoktól tökéletesen elválaszt-
vák, a dühöngő betegek elkülönített házakban
vannak elszállásolva. — Minden egyes osztály
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társalgótermekkel, külön kertekkel, játékszerek-
kel (sakk, ostábla stb.) el van látva.

Az elmebetegek használatára külön könyvtár
is van, mely elegendő számu oktató és mulattató
munkát tartalmaz; sőt a betegek használatára
többféle hírlap, képes ujság is jár.

Az istenitisztelet megtartására öt különféle
vallásfelekezetü lelkész jár az intézetbe, kik az
istenitiszteletet e czélra szentelt kápolnákban és
helyiségekben tartják. Az intézetben részint ok-
tatás, részint hasznos szórakozás czéljából van
egy elemi tanitó az irásra, olvasásra és számo-
lásra, egy énektanitó magán- és kardalra, és egy
tanitó a testgyakorlásra. Megvan minden szük-
séges zeneeszköz, valamint a testgyakorlásra
szükséges gépezetek.

A fűtés az egész intézetben, kivéve a hiva-
talnoki és egynehány egyes szobákat, a Meisz-
ner-féle rendszer szerint történik, mi által nem-
csak a tisztaság, hanem a szobákban levő meleg-
ségi foknak egyformasága is eléretik.

A fürJőre nagy gond van fordítva. Van
nyolcz kád langyos és meleg fürdőkre. A gőz-
fürdő mindennel fel van szerelve, nagy káddal a
hideg viz számára, és zuhanykészületekkel. Azon-
felül az intézet mellett elfulydogáló Czibin vizé-
ben természetes folyóvízben is meg lehet fürödni.

Az intézetben alkalmazott s legfelsőbb elha-

Az erdélyi országos tébolyda Nagy-Szebenben.

tarozás következtében szervezett orvosi, hivatal-
noki és szolgai személyzet áll : 1) egy igazgató
orvosból, 2) két másodorvosból, 3) egy gondnok-
ból, 4) egy ellenőrből, 5) egy Írnokból; továbbá:
6) egy kapusból, 7) egy kertészből, 8) egy fürdői
szolgából, 9) husz betegápolóból, 10) két házi-
szolgából és ideiglenesen l l ) két mosónőből.

Ezen személyzet a rendes kiszabott fizetésen
kivül szabad lakással és fűtéssel, az orvosok és
hivatalnokok pedig kertrészlettel, a szolgák sza
bad élelmezéssel vannak ellátva.

Az intézet felállitási napjától, azaz 1863 ik
november 19-étől egész 1865. deczember 31 éig
összesen felvétetett: 95 férfi, 65 nő, összesen 160
elmebeteg. — Ezen összegből tökéletesen gyó-
gyulva vagy javulva elbocsáttatott: 15 férfi, l l
nő, összesen 26; gyógyulatlanul elhagyták az in-
tézetet 5 férfi, összesen 5; meghalt 14 férfi, 7 nő,
öaszesen 21. — 1865. deczember 31-én ápolás
alatt maradt 61 férfi, 47 nő, összesen 108.

Az előfordult elmekórságok fajai voltak:
I. Dühöngés (ujonnan kitört) 20 férfi, 12 nő; dü-
höngés (idült) 21 férfi, 17 nő. II. Búskomorság
(ujonnan kitört) 8 férfi, 9 nő; búskomorság (idült)
23 férfi, 13 nő. III. Zavartság 4 férfi, 6 nő. IV.
Átalános hüdéssel összekötött kábaság 4 fjrfi.
V. Kábaság (vele született) 4 férfi, 1 nő; kába-
ság (szerzett) 8 férfi, 7 nő VI. Iszákossági téboly
3 férfi. Összesen 95 férfi, 65 nő, = 160.

A betegségek okai szerint: a) szellemi okok?
Szerelmi viszony 7 férfi, 8 nő; iszákosság 14 férfi,
2 nő; politikai túlzottság 4 férfi; büntény utáni
fogság 2 férfi; vagyoni veszteség 3 férfi, 4 n ő ;
meghalálozása a férjnek 6 nő; meghalálozása a
nejének 1 férfi; hivatal-elvesztés 6 férfi; b) testi
okok: öröklés 3 férfi; fejlődési hibák 6 férfi, 4 nő;
külerőszak 6 férfi, 4 nő;idült agybetegség 10 férfi,
6 n ő ; idült vértolongás az agyra 6 férfi, 8 n ő ;
nemi kicsapongás, iszákossággal 4 férfi; havi
ivar-vérzési rendetlenségek 7 nő; gyermekágyi
zavarok 5 nő; önfertőzés 5 férfi; ismeretlen okok
18 férji, l l nő. öís/esen 95 férfi, 65 nő = 160.

Állapotra nézve: rőtlen és hajadon 53 férfi,
25 nő; nős és férjes 56 férfi, 26 nő; özvegy 6 férfi,
14 nő. öjszesen 95 férfi, 65 nő = 160.

Vallásra nézve: r.-katholikus 22 férfi, 16 n ő ;
református 14 férfi, 8 nő; evangelikus 22 férfi, 14
nő; unitárius 1 férfi, 1 nő; gör.-katholikus 14 férfi,
15 nő; görög keleti 14 férfi, 9 nő; héber vallásu
8 férfi, 2 nő. összesen 95 férfi, 65 nő = 160.

Szülőföldre nézve: erdélyorazági 75 férfi, 59
nő; magyarországi 4 férfi, 3 nő; a többi a biroda-
lom egyes részeiből.

Korra nézve: 10 évtől 20 évig 3 férfi, 4 n ő ;
20 évtől 30 évig 24 férfi, 16 n ő ; 30 évtől 40 évig
30 férfi, 16 nő; 40 évtől 50 évig 27 férfi, 17 n ő ;
50 évtől 60 évig 8 férfi, 7 n ő ; 60 évtől 70 évig

2 férfi, 4 nő; 70
= = = ^ - ^ = z . - _ ____; -_ évtől 80 évig 1
i n ^ — — __ ___•=•_ : - r íJr férfi, 1 n ő ; ösz-
_ ~"~]f~ ~ _ S ^ szesen 95 férfi,
-J"3_ -S:J 65 nő = 160.
'S-^r_ -- _ T3== Foglalkozás-
-_- _ ~;_Ixí5i= Ta nézve: ma-

_--__ _-— .z-^/L^r 7 gánzók 10, hiva-
— _ ;L-^===5f~ talnokok 14, or-

vosok 2, gyógy-
szerész 1, lel-
kész 1, iskola-
tanító 2, tanuló
2, katonatisztek
és katonák 6,
katonatiszti ár-
va 1, hivatalnok
neje l l , hiva-
talnok gyerme-
kei 6, kereskedő
4, szinésznő 1,
zenész 1, kéz-

"i : %', ** müvee 18, kéz-
müves neje 8,
kézmüves gyer-
meke 2, földmi-
ves 12, földmi-
vesnő 12, föld-
mives gyermeke
2, bánya-mun-

m • i l É P im káfnö \> n ap-
számos 15, nap-
számosnő 5,szol-
ga 6, szolgáló
14, bünvádolt 3;
összesen 160.

Az intézet
megnyitása nap-
jától egész 1865.

deczember 3l-éig összesen felvétetett 160 elme-
beteg. — E'.en összeget Erdélyország összes la-
kosságával, mely kerek számmal 2,100,000-et ké-
pez, összehasonlítva, eddig minden 13,125 főre
1 elmebeteg esik.

A nemzetiségek szerint felvétetett 33 ma-
gyar. A magyarokat 600,000-el számitva, min-
den 18,181 főre esik egy elmebeteg. — A romá-
nok részéről felvétetett 49. A román lakosságot
1.200,000 számitva, minden 24,489 főre esik egy
elmebeteg. — A németek és szászok részéről fel-
vétetett 62 egyén. Ezen népet kerekszámmal
200,000 re véve, minden 3227 főre esik egy elme-
beteg. — Czigány felvétetett 3. Az erdélyi czi-
gányok számát 70,000 re számítván, minden
23,333 czigányra esik egy elmebeteg. — Örmény
felvétetett 2. Ezeket 7000 főre számítván, minden
3500 főre esik egy elmebeteg. — Izraelita felvé-
tetett 10. Ezeket 15,000-re számitván, minden.
1500 izraelita főre esik egy elmebeteg.

K a j a T a r o s a .
(Bácsmegyében)

Baja igen régi város. Multja azonban any-
nyira homályba van burkolva, hogy abból a valót
a költeménytől megválasztani többé nem lehet*

R5gi történetirók állitják, hogy B »ját egykor
Francovülá-nzk, majd Wajá-nuk és csak kérőbb
nevezték a mai nevén B íjá-naM. Ezen állításból
következtetve, Baja város története a középkor
sötétségén is tul verődik, mert a különféle elne-
veztetésből a nagy népvándorlásra kell ismer-
nünk, sőt más helyen kimutattuk, hogy Baja he-
lyén egykor frankok és bojok, (kiktől a bajoárok,
ezektől pedig a bajorok származtak) települ-
tek le.

Meddig használtatott a Franoovilla név
"Vagy mikor kezdték a várost Wajának és Bajá-
nak nevezni? azt pontosan meghatározni alig le-
het. Előbb volt a Francovilla nevezet; a XIV.
században már Waia, alias B úa fordul elő és e
két név még egy pár századig felváltva használ-
tatik. Szerintem e kettő egynek tekinthető, mert
az a és o, valamint a B és W betü közti ingado-
zás sok névben tapasztalható, ezt látjuk Wuda,
"Woda, Buda, Weszprém, Baszprém, Wodrog,
Bodrog = Wodorog (— vizkönyök, vizfordulat)
«tb. nevekben. A példákat végtelenbe lehetne
kinyújtani.

Baja régiségéről nemcsak elnevezése, hanem
az is tanuskodik, hogy 1260. évben itt már a
„Provincia Ungariae" néven ismert szerzetesek
müködtek, kiknek hátramaradt jegyzeteikben Baja
mindenütt Francovilla néven jő elő. Legrégibb
birtokosa a Maróthy család volt, mely azonban
1468-ban Má-
tyás bánnal ki- .—--= — - T : > : 7 - r ^
halván, — Baját 7 _ _ -^T=
Mátyás király
1472-ben a czo-
borszentmihályi

Czobor (eredeti-
leg Chubor, no-
bilis deBodrogh)
-családnak ado- - -
mányozta. A mo-
hácsi vész után
Baja már szept,
első napjaiban a
törökök hatal-
mába került és

azok kezében
maradt 1687-ig.
— Baja, Pataj
•és Szeremle szo-
moru állapotáról
Verancsics igen
meghatólag nyi-
latkozik.

A törökök
kiűzetése után
Baját rövid ideig
a királyi kamara
foglalta el, mi-
vel előbbeni föl-
desurai még min-
dig Árva várá-
ban kerestek me-
nedéket , azon-
ban 1727-ben gr.
Czobor Márk tá-
bornok, főajtón-
álló - mester és
Bodrogmegye főispánjának visszaadatott.

Márk 1728-ban jobblétre szenderült, és igy
« roppant birtok egyetlen fiára Józsefre maradt.
József, a Czobor-családfának utolsó hajtása és
Tégreménye, örökölte a bajai tágas uradalmat is,
melynek jövedelmét József ősei már előbb is élvez-
ték. Némelyek állitják, hogy József bajai urodal-
mát egy fogadás következtében vesztette el. —
1750. Gyoroki gróf (később herczeg) Grassalko-
vich Antal, egy század mulva Hédervári gr. Viczai
Károly, 1856. pedig gr. Zichy-Ferraris Bódog lőn
Baja urává, ki is, a mint tudva van, ezen urodal-
Tnát részletenkint eladta, 1862. már csak Bija, az
urodalom magva, maradt a nevezett gróf kezei-
tjen, mely csekély töredéket (2500 hold erdő, re-
gále, ház és több házhely, egy nagy, s 4 kisebb
"vendéglő és sörház) városunk az időszerinti tisz-
tikara s kültanácsa „minden áron" sietett meg-
venni.

A 730 ezer foriutos vétel és a reá követke-
xett mostoha évek csakkamar fizetésképtelenné
tevék a várost, ez okból a magy kir. helytartóta-
nács még ez év első napjaiban Sztojácskovics
Sándor urat oly végből küldé Bajára, hogy az
•ojból szervezendő tisztikar és kültanácscsal egyet-
értve, a város nyomasztó pénzviszonyain segitve
legyen.

Baját jelenleg három nemzetiségü nép lakja.
A Kapisztrán r. szerzetesek iratai arra mutatnak,
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hogy a tatárpusztitáa után itt dalmat ajku népek
települtek meg. A szerbek a 17-dik században, a
midőn három plébániával birtak, számosan lehet-
tek, de a 18 dik szádadban már igen megfogytak.
— Az 1791-iki összeírás szerint volt Baján 6983
lélek, ekkor még 1125 szerb találtatott. A leg-
utóbbi összeírás szerint volt Baján 20,737 lélefc;
ebből 17,151 r.-kath, 6 ó-hitü, 700 gör.-kath.,
185 ág., 295 helv. vall., és 2400 izraelita.

Az egyházak anyakönyveit lapozgatván, ugy
találtuk, hogy Baján született: Girk György
pécsi püspök, Mészáros Lázár hadügyminiszter,
Türr István olasz tábornok, Tóth Kálmán iró és
szerkesztő, Füsjy (előbb Fuchs) Tamís, a Szent-
István-társulat aligazgatója, Beck Károly német
költő, Ketten Henrik fiatal zongoramüvész, Mor-
zsai-KurtzEmmaéneke3nőBarcellonában,Feleki-
Munkácsi Flóra, nemzeti színházunk tagja, dr.
Fiala Gyula bukaresti tanár stb.

Különféle intézetei közöl főleg említésre
méltó a város által alapitott 8 osztályu gymná-
zium; föntartása évenkint 10 ezer forintba kerül.
Ezen intézetben 1846— 1866-ig oktatásban része-
sült 5582 ifju; ezek közt nemzetiségre nézve
volt: 3700 magyar, 527 német, 264 szerb, 328
dalmat, 653 izraelita. 20 év alatt ösztöndíj fejé-
ben kiosztatott 5384 ft.

A város alakja egynyolczast képez. Északon
a házak egészen Pe^tmegyével határosak, sőt a

Baja váro§a (Bácsmegyében).

nevezett megye a város derekához is annyira be-
sarkal, hogy a piaczot Pestmegyétől csak a kes-
keny Sugovicza választja el. A várost a Dunával
egy csatorna és jól kikövezett töltés köti össze,
mely utóbbinak hossza 637 öl.

Baji város jelentékenységétmég inkább mu-
tatja szerencsés fekvésén alapuló terjedelmes for-
galma. Gabonapiaczán 1858 ban elkelt 2 millió
mérő gabona, továbbá eladatott 40 ezer mázsa
mész. A Sugoviczán érkezett: 120 ezer akó bor;
kivitetett: 60 ezer akó. Utas beszállott a gőzha-
jóba 10,278, kiszállt 9921. A gőzös szállitott 989
sertést 30,779 mázsa árut és 56,408 mázsa gabo-
nát. A gőzhajó-társaság itteni bevétele 59,640
forint volt.

Az 1865-i forgalomra nézve volt: 1% millió
különféle gabona, feldolgozva 4 gőzmalom által,
melyek közöl mindegyik megőröl naponkint 100 -
150 mérőt. Szesz készült6—7000 akó. A törköly-
és szilvapálinka forgalma 6 — 8000 akóra mehet.
Bor 150 — 200 ezer akó, a helybeli fogyasztás 15 —
20 ezer közt ingadoz. Tüzelő: 30—40 ezer öl
készlet, 10—15 ezer öl fogyasztással. Mész: 25 —
30 ezer mázsa vitetik ezét Bács- és Pestmegyébe.
Rongy: 25 30 ezer mázsa. Nyersbőr: 10) ezer
forintnyi jő forgalomba. Gyapju: 4—500 mázsa a
környékből. Faggyú és zsiradék: gyertyának és '
szappannak mintegy 2000 mázsányi. Szappan
mégis legtöbb vétetik itt 4 a vásárkor a szegediek-

től. Sertés: ez most csaknem egészen a helybeli
fogyasztásra szoritkozik, nem ugy, mint 1848
előtt, mikor a bácskai nagyobb földbirtokosok
akkor épen ugy mint most, nem tudván kukori-
czájokkal vásárt csinálni: igen okszerűen nagy
falka sertéseket hizlaltak és a bajai vásárokon
felföldi kereskedőknek jó pénzért eladták. —
Baján egy év óta a sertés-szőrrel való kereskedés
uj kereskedelmi czikke növi ki magát; eddig leg-
fölebb az utczákat mocskolták be vele, most
Sinkó József pesti kereskedő összeszedi és
Angiidba küldi (a mult évben Pestről 20 ezer
mázsa szállíttatott).

1865-ben gőzösön elszállittatott: tollú 9501
mázsa, pálinka 1970 m., házieszköz, bútor 1981,
bőrök: 3707 m., gyümölcs é» hüvelyes vetemény:
9933 m., rongy: 18,446 m., liszt: 13,042 m., olaj:
1384, gyapjú: 7254 m. — Egyebek: 3074 m.,
bor: 2501 m., bolti áruk: 63,012 m., gabona:
137,035 mérő. Utas fölfelé ment: 17,073. Sertég
815 darab. Ló és kocsi 36. Pénz 432,534 forint.
Érkezett jószág: 51,566 mázsa.

Baja város szellemi érdekeltségére világot
vet a nagy számban járatott különféle lap, igy:
40 magyar, 38 német, 5 szerb, 2 lengyel, 2 cseh,
2 héber.

Helyben megjelenik egy magyar (Alvi-
déki Lapok) ea egy német szaklap (Postbote).
Mindkettő tulajdonos kiadója Joannovics György.

Van két jól föl-
szerelt nyomdája
is, egyik gyors-
sajtóval.

Baja város ke-
reskedelmi for-
galmának nagy-
ságátmég termé-
szetesebbnek ta-
lá'juk, ha tekin-
tetbe veszszük,
hogy a bajai pia-
czon 4 megye —

Bács- Bodrog,
Pest- Pilis- Solt,
Baranya és Tol-
na — közönsége
adja-veszi ter-
mesztményeit és
•elégiti ki szük-
ségleteit.

Csak a Duna
balpartján 68
•helység, 440 ezer
lakossal, fordul
meg éven át a
bajai piaczon,
nem számitva
ide a tolnai és
baranyai, Pécsig
és Szegazárdig
terjedő lakos-
ságot.

Azon esetre
tehát, ha Baja
városa az alföld-
fiumei vasuttal
összekötve le-

end: senki sem kétkedhetik e város — mint köz--
ponti kereskedés — nagy jövendőjéről.

Czirfusz Ferencz.

ll"'1

A főzelékek eltartása.
Közli dr. Bardócz Lajos.

(Folytatá!.)

A mult számunkban emlitett szárítási mód-
szer, mint azt Morel-Fatio és Verdeil a „Moniteur
industriel" 1855-dik évi folyamának 1956-dik
számában közzétették, lényegében következő.

A növényi anyagok mindenekelőtt megtisz-
togattatnak, megmosatnak és ha szükséges (mi a
növény minőségétől és fajától függ), szétdarabol-
tatnak. Ezután lészákon vagy goromba vászonnal
behúzott rámákon egy vasból készült kamarába
vitetnek. E kamarában egy magasnyomatu gőz-
gép kazánjával összeköttetésben álló vas-cső van
körülvezetve, mely sok finom lyukacskával el le-
vén látva, a 4—5 athmosphaerai nyomásu vízgőzt
a lészákra és azok alá örnleszti ki. Az elhasznált
gőz a gőzkazánba visszamegy s ebből a lég-
körbe bocsáttatik ki. A kamara egyik falán egy
kis lyuk van alkalmazva a végre, hogy azon egy
kis mennyiségű vizgőz kimehessen. Egyébiránt a
vízgőz beömlése és eltünése egy kakas és egy
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biztonsági szelep által van szabályozva. A ka-
mara a rámák betételére ajtóval van ellátva, mely
a gőz beömlesztése előtt léghatlanul elzáratik.

A növények a 4 — 5 légnyomatu gőz hatása
alatt gyorsan megfőnek, anélkül, hogy jóságokból
valamit vesztenének. ILv a vizgőz működésének
annyi ideig ki voltak téve, me;myi azok megfő-
vésére szükséges, a rámák a kamarából kivétet-
nek és egy másik kamarába tetetnek, melybe fúvó-
gép által 26-32 R. foku melegséggel biró lég
nyomatik be, olyképen, hogy az a léazákon levő
növéayekre egyformán működjék. Ha a növények
megszáradtak, a ezáritó készületből kivétetnek.
Ekkor már oly állapotban vannak, melyben a le-
vegő vagy az abban foglalt éleny nem képes
többé azokat megváltoztatni. A vizgőz hatása ál-
tal a növényekben foglalt tojásfehér összefut, és
az erjedést okozó alap megsemmisittetik; és az-
által, hogy később az anyagok csekély hőmérsék
mellett megszárittatnak, hogy azokból a vizrész
kitakarodjék, oly állapotba tétetnek, melyben
többé változást nem szenvednek; hanem tetszés
szerinti időig eltarthatok.

A gőz behatásának tartama az anyagok ter-
mészete szerint változik és azon alkalmazás sze-
rint, mimódon és mire akarjuk azokat használni.
Az anyagok bepakoláea is különböző. A szemes
anyagok, például borsó, fából készitett edényekbe
záratnak; a levelek papirosból készült zsákokba
sajtoltainak be sat. Eltartásnál mindenik esetben
arra kell ügyelünk, hogy az eltett anyagoknak
vizzel vagy nedvességgel való érintkezését gátol-
juk. — Ha azután ezen növényeket használni
akarjuk, nem szükséges egyéb, mint azokat viz-
ben a s.íokott módon megfőzni. A jól száritott,
jól kezelt és jól megkészitett anyagok oly étele-
ket szolgáltatnak, melyek mindazon tulajdonok-
kal (mint izzel, szinnel, szaggal) birnak, melyek a
fris állapotban megkészitett élelmiszerek sajátai.

Ha állati anyagokat, például hust, akarunk
eltartani, azoknál az eljárás a most emiitetthez
hasonló. A hus a zsir- és csontrészektől megtisz-
títandó és 3—3% küvelyk vastagságú, 61/, — 7%
hüvelyk hosszúságú darabokra szeldelendő. Az el-
szeldeléanek, mennyire lehet, a rostok irányában
kell történnie. A husdarabok az emiitetthez ha-
sonló gőzkészületbe tétetnek, csakhogy nem
rakatnak lészákra, hanem kampókra aggattatnak
fel. A hus ilymódon egy negyedóráig áll a gőz
müködése alatt. Azután kevés mennyiségű sóval
behintetik, edényekben egymásra rakatik s né-
hány óráig igy tartatik, hogy a só jól átjárhassa.
Ez megtörténvén, oly módon, mint a növény-
anyagok, kiszárittatik. Az ezen módon száritott
hus kemény, szagtalan és hordókba zárva so-
káig eláll.

Mérsékelt nagyságu halakat a most leirt mó-
don eldarabolás nélkül el lehet tartani. Az eljárás
abból áll, hogy a halak belét kiszedjük, azokat
belől megsózzuk, rövid időre a gőzkészületbe
teszszük, mint azt a húsnál emiitők, a azután, mint
a növényeket, megszáritjuk. A nagy halak dara-
bokra szeldeltetnek, s azokkal a további eljárás
a leirt módon történik.

Ill

A száritott főzelékek nagy fontossága any-
nyira szembeötlő, és az elismerés, melyben azok
oly rövid idő alatt részesültek, oly nagy, hogy e
tekintetben alig szükséges többet szólani. De a
dolog uj, és minden újnak nagy számu ellenségei
vannak, kik szemeiket szándékosan zárják be,
hogy a jót ne láthassák. A száritott főzelékek
haszna és előnye leginkább a tengeri és száraz-
földi hadsergek élelmezésénél tünik szemünkbe,
és azokat e tekintetben méltán az emberiségjótéte-
ményének nevezhetjük.. Mióta a száritott főzelék
az angol, északamerikai, franczia és orosz mari-
nánál behozatott, megszünt a scorbut a legény-
ségeket tizedelni. A száritott főzelékek a hajókon
állandó használatban fognak maradni, mert azok
itt minden igényeknek megfelelnek. De a szoká-
sos háztartásoknál is többféle előnyöket nyujta-
nak, mennyiben igényeink méltányosak és emellett
meggondoljuk, mit lehet elérni és mit nem. Az
kétségtelen ugyan, hogy a fris főzelékeket tel-
jesen neoi pótolhatják, s nem is képesek pótolni.
Bár mily kitűnők legyenek ia a száritott főzelékek,
mégis igen sok esetben a frígeknek adjuk az
elsőbbséget, amazoknál pedig némi hiányokat
fogunk találni. Azonban mindig szem előtt kell
tartanunk, hogy a száritott főzelékek csak pót
lékai a friseknek, melyeket bizonyos időkben és
bizonyom helyeken vagy átalábau nem szerezhe-
tünk meg, vagy csak nagyon drágáa. Ennél töb
bet a száritott főzelékek eem igényelnek. Azok
csak arra vannak rendelve, hogy a gátló korláto-

kat, melyeket erszényünk és a kedvezőtlen hely-
beli körülmények, melyek között élünk, élőnkbe
raknak, utunkból elháritsák, és e tekintetben
elég becaes és elismerésreméltó szolgálatokat
tesznek.

E találmány hasznossága meliet méginkább,
mint a kilencz államkormány részéről adott vé-
lemény és a sok aranyérmek, azon átalános elis
mérés és elterjedés szól, melyet az rövid idő alatt
Francziaországban nyert Itt minden szatócsnál
egy egész sereg található a különféle száritott
főzelékekből. A párisi ipartárlaton a mindennemü
élelmiszereknek teljes és nagyszerü képviseletével
találkozott a látogató, mely tekintetben Fran-
cziaország vitte a legnagyobb szerepet. A fran
czia osztály nem kevesebbet számitott, mint 53
kiállitót, kik között 21 száritott, vagy különben
eltartott főzelékekkel lépett fel. A főzelékek e
gazdag képviseletéből ki lehet találni, mily fon-
tos szerepet viszen e találmány Francziaország-
ban. — A franczia főzelékgyárosok között főleg
Chollet és társa tünt elő, kik Masson módszere
szerint dolgoznak, és Morel-Fatis és társa, kik
Gaunal módszerét követik. Az általuk kiállitott
főzelékek igen étvágyatébresztően néztek ki, és
zamatos szaggal birtak. Az előbbeni ház évről
évre egész hajó főzelékeket szolgáltat a franczia j
tengeri és szárazföldi hadseregnek, melyek el- ;
élelmezése ezáltal tetemes javulást nyert. E gyár-
ban a megfelelő évszakban 24 óra alatt 100 mázsa
fris főzelék dolgoztatik fel. Ebből kiválogíftás
által mintegy 24 mázsa elesik, a maradék pedig a
feldolgozás által annyira összeolvad, hogy szárí-
tás után alig nyom többet l l mázsánál. A szárítás
naponként 93/4 mázsa kőszenet vészen igénybe,
melynek melege a száritó-k marák fűtésére for-
dittatik ; és ezenkívül naponként 3 mázsa kőszén
szükséges arra, hogy amegkivántató mennyiségü
vizgőz eló'állittassék, mely a hydranlikai sajtókat
hozza mozgásba. A főzelékhulladékok marhata-
karmány gyanánt adatnak el. Mily nagyszerü
mérvben megyén ezen üzlet, a következő példa
mutatja. Chollet és társa gyára az 1855-iki krimi
hadjárat alkalmával 10,000 mázsa főzeléket szál-
litott a csatatérre; és 2000 munkást, 30 hydrau-
likai sajtót, és több gőzgépet foglalkodtatott,
melyek Összesen 200 lóerővel müködtek. (Bericht
über die alig. Agricultur- u. Industrie- Aus-
stellung zu Paris im Jahre 1855. Im Auftrage des
k. k. Minist, herausg. von D A E. Jónak. Wien,
k. k. Hof- u. Staatsdruckerei, 1857.) Morel-Fa-
tis és társa gyára 1853-ban több mint 10,000
mázsa nyers főzelékeket dolgozott fől.

De nemcsak Francziaországban látták át e
nagy fontosságu találmány hasznát, hanem egye-
bütt is. A száritott főzelékek, a londoni ipartár-
latok eszközlése folytán, már Angolországban is
nagy elterjedést nyertek. Sőt Németország sem
akar e tárgyban hátul maradni, hol Majna mel-
lotti Frankfurtban már több év óta jó haszonnal
müködik egy főzelékszáritó gyár.

Biztosan lehet remélni, hogy egykor a szá-
ritott és sajtolt főzelékek nagy befolyást fognak
a népek jólétére gyakorolni. Ezen iparág nemcsak
azáltal fog a közjólét előmozdítójává lenni, hogy
a kertészetnek, mely a földmivelés legjövedelme-
sebb ágát képezi, nagy elterjedését fogja eszkö-
zölni: hanem azáltal is, hogy a kereskedelemnek
is uj és haszonhajtó tárgyakat fog szolgáltatni. A
kereskedés azt fogja jövendőben eszközölni, hogy
a meleg égöv több termesztményeihez a termé-
szet által kevésbbé kedvezményezett északi lako-
sok is hozzájuthatnak, melyeket most csak az
utazók leírásaiból ismerünk. Nemcsak nyalánksá-
gokkal és csemegékkel fognak a gyarmatok min
ketjövendőben ellátni, hanem szükség idejében
más tekintetben is hathatós segitségére lesznek
az ó-világnak, és ekkor az onnani behozatalok
jótékony befolyást fognak a tömegtáplálásra
gyakorolni. A mely égöv gazdag a fontossággal
biró élelemnövényekben, melyek a behozatalra
különös fontosságuakká válalhatnak. Még meg-
mérhetlen tartományok várják ott a müvelést. A
fold elegendő képességgel bir, hogy a rajta élő
embereket, ha még többen volnának is, gazdagon
eltáplálja. Csak az a feltétel, hogy az ember ee
dugja össze kezét.

A meleg égövi tápnövények között, melyek
az ó-világra nézve fontosakká válhatnak, a Cassavát
(Iatropha Manihot) említhetjük meg legelői az ő
gyakran 30 font nehézségű gümőivel. Egy hold
szántóföld mintegy 480 mázsa gümőt szolgáltat,
mely szétvagdalva és megszáritva kedvelt pótlé-
kot képezhetne Európa piaczain az aggkórban
szenvedő burgonya helyett. A termés ott bizto-
sabb, mint nálunk a gabonáé. Ezenkivül a Cas-

sava növény levelei ízletes fózeléVet is szolgál-
tatnak. — A banana is oly gazdag bőségben nő
a trópusok alatt és oly olcsó .áron kapható,
hogy bizonyára egy nagyon hasznos kivitelczik-
ket fog képezni, mihelyt eltartására egy könnyen
alkalmazható és olcsó módszer fog feltaláltatni.
Egyetle, egy fürt, mely gyakran 150 —180
gyümölcsből áll, többet nyom 60 fontnál. A
gyümölcs évenként négyszer takarittatik be.
A banana, mint Humbolt Sándor irja, közép-
szerű számitás szerint oly termést hoz, mely
súlyra a gabona termését hasonló nagyságu téren
140-szer, a burgonyáét 40-szer felülmulja. Két-
ségtelen ugyan, hogy a banana tápértéke a bur-
gonyáéval sem hasonlitható össze, annáikevésbbé
a gabonáéval; de Humboldt mégis azon véle-
ményben van, hogy a banana ugyanazon területen
25-ször több embert képes eltáplálni, mint a ga-
bona. A mi ínyünknek a fris gyümölcsök kétség-
kivül izetlenek; legalább némi szoktatás szüksé-
ges, hogy izöket kellemesnek találjuk: de a mi
tápnövényeink között s sok van, melyek izletes-
ség tekintetében a buzakenyérrel távolról sem ha-
sonlithatók össze és azért mégis táplálkozásunkra
forditjuk.— A kenyérfa (Artocarpus incisa) mely
a forró égőv, lakóira nézve egyikét képezi a
legfontosabb tápnÖAényeknek, oly kellemes és
tápláló etélt szolgáltat, hogy mellette alig van az
embernek egyéb tápszerre szüksége. A fa 8—9
hónapon át gazdagon van gyümölcscsel belepve,
melyek gyakran akkorák, mint egy gyermekfej
és 3—4 fontot nyomnak. Ennélfogva a termés oly
bőséges, hogy a további három hónapra elegendő
készletet lehet betakarítani. Plárom fa egy embert
bőven eltart.

Végül nem mulaszthatjuk el még különösen
figyelembe ajánlani, hogy a száritott gyümölcsök-
nél minden eredmény a megkészitéstől függ. A
száritott és sajtolt főzelékek a megkészitésnél
sokkal könnyebben elronthatok, mint a frisek,
s értékök igen könnyen semmivé tehető. Minden
attól függ, mily gondosság fordittatik a főzelékek
beáztatásánál az ujbóli kifejlesztésre; továbbá a
száritott főzelékek hoszabb ideig tartó fövést
igényelnek, mint a frisek, melynek azonban nem
szabad hirtelen történni. Nem minden kisérlet fog
mindjárt sikerülni; de azért nem kell kedvünket
mindjárt elveszteni. Ismételt kísérletek bizonyára
kellő eredményhez fognak vezetni. (Folyt k»vetk.)

Egy városházi ünnepély a vidéken,
d (Bihar), szept. 18-an

A im városunkról vajmi nagy ritkán szól a
krónika. Ime tehát mások rettentő vagy buzdító
példájára feljegyezzük, hogy mi is haladásra vet-
tük a dolgot.

Es hogy a haladás nálunk csakugyan rende-
zett sorozatot s komoly irányt kezd venni: annak
- a már hirlapok utján is bemutatott, olvasó-
egyletünkön s keletkező dalárdánkon kívül _
nagyobb s élő bizonyságául azon tényt kell leg-
közelebb kiemelnünk, melynek rögtönözve uo- y a n
de városunkban emberek emlékezete óta°sohá
nem történt ünnepélyeséggel lett megszentesitése
t. hó 16-an történt.

Megkezdtük volt már ugyanis a közügyekre
viszonyló rendezést és reparatiót. De miután át
kellett látnunk s meg kellett érteni, hogy közsé-
gi benső életünk ütere mindaddig folytonos és
kimért haladásba nem jöhet, mig szivkamarája
hiányzik, s e hiányzó szivkamara pedig nekünk a
város községháza: tehát mindenek előtt e szív-
kamarának előállítása volt, a legelső szükség és
teendő. Melynél fogva jelen községi biró David
Mihály sürgetése folytán, s minden jobb gondol-
kozasuak hozzájárultával el is lőn határozva
hogy a városháznak átalakítása haladéktalanul
eszközöltessék. - És e határozat - daczára a
fájdalom! köztünk rágódó egyenetlenség sok min-
denféle indokolatlan kötölőzködéseinek, s dicsére-
tére a gyakorlati józan elv mellett küzdőknek
tettleg életbe is lépett.

Volt t. i. a városnak egy az emlékezetet haladó
időkből átmaradt czélszerütlen s roskadozott tör-
vényháza, mely még a boldogabb időkben is már
e horribilis alakjában s állapotban állott.

Nem hiszszük, hogy volna utas széles e két
hazában és katonai ezred a birodalomban, kinek
és melynek e Pest-Kolozsvár között eső átmeneti
főállomáson örök emlékezetébe ne volna vésve
ijesztő képe azon égre meredt borzas fejü —
csárdaszerű vityillónak, — m e l y az idők során
ki tudja hányszor megvedlett — de a hálás maradék
gondos ápolása által koronként mindennemü giz-

gazzal kidugdosott avatag nádtetejével — kiállott
hetykén parádénak ott az útfélre, a piacz kellő-
kózepén a többi cserepes és zsindelyes házak so-
rába ; — s kidült-bedült oldalával, — kikopott s
csonka-béna lábain álldogálva, hatalmas repedések
miatt félrekancsalodott két pislogó szeme felett
ékeskedő kajla homlokán ott mutogatta mindnyá-
junk szégyenére az utazó világnak egy fekete
táblán, hogy ö a városháza, tehát Élesd legte-
kintélyesb épülete.

Az idegen, kinek ez épülettel semmi köze,
legfeljebb bámulva vágott mosolygó képet e ne-
vetséges karikatúrán, — de a kinek vele baja
volt — az ugyan neki vakarta ám a fejét, ha száz
kérdésére is mindannyiszor a potentát épület
muttaték neki; s körül is nézte óvatosan a kutri-
czát, — törvén fejét ezer rémséges kombinátiók
között, hogy vajjon nem ugy lopták-e tréfából rá
azt a fekete táblát?

És ha jött átutazó katonaság, tiszt, tisztviselő
fináncz-komisszar stb. — ezek plane tanácsosabb-
nak vélték fegyverrel a kézben rekognoscirozni
elébb, hogy vajjon nem szedte-e őket rá a barbár
kalauz, s e gyanus kinézésü ronda düledék, ron-
gyos konya kalapjával nem betyár vagy boszor-
kány-tanya-é? — És ha merész lőn egyik-másik
végre bslépni a rondaság e piszokfészkébe, ott
ugyan száz ,,beliebensie"'re is állva maradt a
positióul óvatosan kiszemelt középen, nehogy
mundurját tönkre silányitsák a piszoktól feketült
falak, vagy épen agyonüssék a netán megindu
landó düledék darabok; — sőt láttam egyet, ki
ijedelmeiből felocsúdva, azon való örömében, hogy
belőle épen kimenekült: rögtön le is rajzolta em
lékül nagy Németország számára saját tárczájába
annak ékes ábrázatját.

No uraim [ hát ilyen volt Élesd régi sziv-
kamarája! — É3 ki hinné, hogy volt vélemény,
mely az ezen undoritó s fennállásával városunk
jelen erkölcsi fogalmára és józan értelmére csak
szégyent hozott alak felett támadt vitában a régi-
nek, tovább is ijesztő vázul leendő fenntartása
mellett konokul küzdeni meg nem szünt. De győzött
végre a józanabb felfogás, s a szükség és veszély,
—- mely a patríciusokat nyakoncsapással fenye-
gette. És a sok kapacitátiónak az lőn sikerdus
eredménye, hogy városunk községi házának az o
végre már régebben felkért mérnök Margittay
Gráborur által, városunk iránti jóakaratából min-
dan dij nélkül készitett, elfogadott, s hatóságilag
engedélyezett csinos terv szerinti ujra épitése nem
csak el lőn határozva, de szigoru körülményeink
daczára, az építésre megkivántató kölcsön tár-
gyában ügyünket szivén hordozó megyei főkor-
mányzónk által sürgősen eszközlött eDgedély
folytán, rögtön munkába is véve.

Ez uj városházunk alapköre letételének ün-
nepélyét ülte meg Élesd-város lakossága szept.
hó 16-án.

Rögtönözve volt as egész, de mégis ez itt
mégsohanem látott és nem történt, aránylag ele-
gsadőleg fényes szertartással lefolyt ünnepély, a
mily diszes volt lefolyásában, oly mély behatást
gyakorlott eredményében az egyetnem';rto ele-
mek lehető simulására.

Az alapkő letételét eszközlő, s ház felavató
elnök tisztét, az erre választott, közszeretetben
álló Juricskay Móricz urnak bstegség által lett
megakadályozása folytán ismét az összes lakosság
nevében küldöttségileg felkért mérnök Margittay
Gábor ur végzé, — ki az összeseregle't nép,
a megjelent helybeli megyei s városi hatóság,
mint szintén az itt székelő különféle hivatal-osz-
tályok személyzetének a helyszinére lett megin-
dulásával, ágyudörgések között megkezdett ün-
nepélyt, az uj épület alapjából kihányt föld ma-
gaslatára állva, egy alkalomszerü megható be-
széddel megnyitá, melynek több ramek fordulata
között nöm hagyhatjuk említés nélkül azon, viszo-
nyunkra illő igen szép alkalmazást, mely szerint:
,,Gondoljátok-e, mondá, hogy ez általunk kőnek és
téglának nevezett ezer egyes elemekből felrakott
épület erős lesz? — Nem! — Ledől az ment-
hetetlenül, ha nincs, mi az elemeket összetar-
tsa. — Mi ád biztonságot e háznak, e falak-
nak, — hogy a felrakott tégla halmaz szilár-
dul, ingatlanul álljon? — A malter, uraim! a
mészenyv, — ez azon kapocs, mely az erődök fa-
lait oly félemletes szilárddá foglalja; —és a suly-
€9yen, mely azokat ingatlanokká képezi. — Ta-
nuljunk hát uraim, e példából! — Ledől a mi
társadalmi és polgári életünk fala, ha az egyese-
ket az egyetértés ragasza nem kapcsolja egybe;
—; összeomlik az épület, ha annak egyensulyát
a jog és törvény nem tarja fenn" stb.
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És hogy e szép beszéd a kellő hatást nem
téveszté: megmutatá azon megható jelenet, midőn
a könyekre lágyult nép elérzékenyülve rohanta,
meg tömegesen a meglepett szónokot, elhalmoz-
ván őt csókokkal és áldásokkal.

E beszéd folyamában következett egy ugyan-
csak M . . . ur által szerkesztett s Élesd volt és
jelen állapotát számtalan adatban kimeritő jeles
Emlékirat felolvasása, s a mintegy 60 darab, em-
lékül összetett papir, ezüst-, és rézpénzekkel
egyben, egy bádog szelenczébe zárva, örökemlé-
kül az alapba letétele.

Ezt követé a helybeli lelkészi kar, s különö-
sen r. kath. plébánus t. Békésy Sándor ur kiválón
jeles megáldó beszéde, azon nagy figyelmet s
behatást szült passussal, melyben mondá: „Három
épület van, mely egy község műveltségének foko-
zatát hamisithatlanul mutatja: I-ső az Istenháza,
— a templom ; — 2 dik az iskola;3-dik a község
törvényháza. Hol a templom elhagyatott, s gon-
dozatlanul romladoz: ott az isteni félelem és ke-
gyelet kialvó félben van a népnél. Hol az iskola-
épület elhanyagolt: ott rosz lábon áll a nép
erkölcsisége; és hol a városház rongyos, szeny-
nyes, s tekintélyét sértö- ott nyomorult, szennyes
és igazságtalan a törvénykiszolgáltatás s lábbal
tapostatik a jog, mert a törvények kellő tisztelete
hiányzik." stb.

Miután még a ref. lelkész, Váczy Józssf
ur is szólott a népház, s megáldá a házat: követ-
kezek az alapkőnek tényleges letétele, melyet a
felavató elnök ur az e végre kihagyott falüregbe
bocsátott emlékszelenczét záró kőnek befalazásá-
val megkezdvén — a dr. Papanek ur vezérlete
alatt müködött helybeli dalárda által meglepő
szépen zengett „Hazádnak" magyar néphymnusz
folytonos éneklése mellett — kalapács ütésekkel
lőn tovább folytatva a lelkészek, tanitókj megyei-
tisztviselők, városi-tanács és képviselők, kerületi
községek birái, a különféle helybeli hatóság'
személyzetek s a nép főbbjei által sorban.

Végül a felavató elnök ur bezáró beszéde
után a szónoklatáról ismeretes városi főbírónak
a részt vett közönséghez intézett szívélyes kö-
szönő beszéde zárta be az ünnepélyt, melyet
követett a nagy vendéglőben rendezett társas
ebéd.

Midőn mi ily ünnepályességgel emelkedő uj
városházunk alapkövét letettük: ezzal egyszers-
mind haladásunk alapkövét tettük le; s valamint
ott a ténynyé lett akarat és törekvés az alapokból
folytonosan emelkedő falakban birja megtestesü-
lésének sikerét: ugy reméljük s hiszszük — mert
akarjuk — hogy benső életünk megkezdett
emelkedése hanyatlani nem fog, s ha annyi ellen-
séggel való küzdésünkben, a jobbért törekvé
sünkre Isten kegyelme áldást ád: tán kivívhatjuk
mi is azon helyet a többiek sorában, hol a közfi-
gyelem előtt nem leszünk egészen ignota regio.

Malomkő-iparunk.
E napról napra fontosabbá váló iparágról

avatott kézből a következő tudósitást veszszük
Zemplénmegyéből:

„Vidékünkön, Szegi-Longon műmalom épült
igenj'óelőjelenségek között. Mert, a nélkül, hogy
a Hegyalja valami gazdag búzatermő vidék volna,
van egy lényeges iparága az ismeretes kova-ma-
lomkövekben, melyek S.-A.-Ujhely es Pest kiállí-
tásain kivül Londonban is ki lőnek tüntetve, s az
egész világra elhiresztelve. Sajnosan vennök, ha a
főnyi gyár, mely'Miskolczra költözött, egy műmalmi
válalkozó társulat kezére menvén át, kevesbítené
termelését. A szegi longi uj milom, mely szintén
malomkő készítéssel van egybeköttetve, még csak
most indul meg; tapasztalások mellette ezentul
f ><rnak még szólani. Láczay sárospataki malom-
kő°gyára küzd a francziák e nembeli régi és gaz-
dag tőkékre támaszkodó iparágával, kik, a mint
látszik, az ekkori nyereségből busásan áldoznak
a magok hitelének, vásárának fentartására, *,z
magában jó jel; de legjobb az, hogy a mi derék
iparosaink a mellett, hogy negyedére, ötödére
szállitották le ellenök a malomkövek árát föl-
mentették malombírtokosainkat attól, hogy ked-
vezőtlen pénzviszonyaink daczára ezüstben, arany-
ban fizessék malomkőért a francziát. Mindezt
meg kellé érze?ii a franczia iparnak s egyszer-
smind készen lenni, hogy et egyetlen iparággal
ujból eo-yedárusságot űzzön az'egész vi ágra. JNem
is késett jól fizetett ügynököket szemelni ki a na-
gyobb vagy a fővárosokban, Bécsben, Budán,
Pesten, ügyének előmozditásira. Fog-e győzni a

nagy tőke a mi kevésbbé gazdag, de ez ideig be-
csülettel megálló üzletünkön? Ha igen: akkor is-
mét maga lesz a piaczon; s a kereskedési érdek
elég zsarnoki, hogy az alkalommal éljen. De a
művelt világ malomiparosai nem fogják feledni, e
versengés közben, a mi vállalkozóinkat, kik őket
a franczia egyedáruság körmei közül egy időre
kiszabaditották. Tőlök függend, hogy ezután is
szabadok legyenek.

„A kova malomkő immár nemcsak gőz vagy
ugynevezett műmalmokban használtatik; hanem
a közrendü száraz malmok is előnyösen alkalmaz-
zák. Jó példával megy elő Nyíregyháza, mert va-
lamennyi 25 száraz malma egymásután mind fran-
czia kövekkel fog őrölni Sárospatakról, honnan
Láczay már eddigelé tizenegy pár követ bocsátott
működésbe." —rd—

E g y v e l e g .
** („A béke Európája") czim alatt, állitólag

New Yorkban különös térkép jelent meg. E tér-
képen Francziaország már Belgium és Luxemburg
egy része által van nagyobbitva; egész Németor-
szág egységes állam, melynek fővárosa Berlin;
Ausztria az egykori német szövetséghez tartozó
tartományait, C«eh- és Morvaországot is áten-
gedte Németországnak, cserében azonban az ösz-
szes dunai tartományokat nyerte, Ausztria hatá-
rát a Fekete tenger, Románia, Szerbia, az euró-
pai Törökország nagy része, még Konstantiná-
poly i-i teszi s e hatalmas birodalom fővárosa
Pest. (Bécs német határváros.) Az Ázsiára vissza-
szorított Törökország ezenkivül még elveszti Pa-
lastinát s a többi Syriát, valamint Cyprus szige-
tét. E területek alkotják az uj egyházi államot,
melynek fővárosa Jeruzsálem. A sz. Atya tehát
ezt kapná kárpótlásul Rómáért, mely a térképen
már Olaszország fővárosa, DéSi Tyrol is már egye-
sítve van a félszigettel Triestre azonban, mely
Németországhoz tartozik s Dalmátiára, mely
Ausztriáé marad, Olaszországnak semmi igénye
sincs. Fonu északon skandináv birodalom ala-
kult Svédország, Norvégia és Dániából. Déli ha-
tára ennek Hadersleben, É*zak-Schleswig igy
már át van engetve. Európa délnyugatán Spa-
nyolország és Portugallia Pirennái királysággá
egyesültek. Láthatni mindebből, hogy e térkép
ké zitőjének elég élénk képzelete van.

** (Óriási földbirtok.) A világ legnagyobb
uradalmai egyikét Urguiza tábornok birja Buenos-
Aires-ben. Az uradalom 300 négyszög-mérföldre
terjed ki, évenkint 50,000 db. vágó marhát szol-
gáltat, a ménesekből egész ezredeket lehetne lóval
ellátni, s minden évben több hajóval ezállitnak
onnan gyapjút Európába.

(k. g.) — (Eghetlen fonál.) Az asbest egy
finom roatoesokból álló kőnem, melynek egyenes,
lágy, hajlékony, hosszu fonalakból álló félesége
Amiacth nevet visel. Ez utóbbiból készül az ugy-
nevezett eghetlen fonál. E czélra a kő-kalapács
segélyével darabokra zuzatik szét, ez utóbbiakat
aztán egy hónapig meleg vizben tartják, mig a
földes részek egészen kiváltak. Ez idő alatt a
törtdarabokat idönkint vizben rázzák, a fonalakat
szétszedik, mivel azok mészragaszszal vannak
egyesitve. E müveletet mindaddig folytatják, mig
a viz egészen tiszta nem lesz, a fonalakat azután
gyékényre helyezik s a napon megszáritják. Szá-
rítás útin a fonalak fésű alá jutnak. E fésűk
asztalra vannak erősitve, melyen finomul szőtt
lenfon-illal ellátott orsó létezik, ez utóbbiról a
fonál 2—3 amianth-szállal egy forgatyúr.i teker-
tetik és pedig akként, hogy a kőfonalak felül, a
lenfonalak pedig belül fekszenek, ugy hogy a
lenszálak vagy épen nem, vagy csak kissé látsza-
nak, mig a kőfonalak az előbbieket kigyószerü
tekervényekben veszik köl ül s mindkét anyag
egyetlen fonál képzéséhez járul. Hogy a fonás
könnyebben történjók, az ujjak megnedvesitésére
faolaj használtatik; ez azért szükséges, mert az
éles amianth fonalak az ujjak hegyét megsebez-
hetik; e mellett a kőfonál a finom lenszállal a
megolajozás után könnyebben egyesül. Az elké-
szült fonalak aztán szokott módon különböző
e /.övetekké (szalag, zsinór, erszény, öv stb) dol-
goztatnak föl. Szövés után alenfonál és olaj szén-
tűz fölött elégettetik s a kőfonál-szövet tisztítá-
sát szintén a tűz eszközli. A rágiek e szöveteket
a holttestek elégetésénél takarókul használták,
mert igy az elégett test hamvai a fa hamuval
össze nem vegyültek. A hamvakat rendesen ily
szövetbe burkolva helyezték be az urnába. íly
urnák még jelenleg is gyakran találtatnak a fold
gyomrában. —
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Irodalom és művészet.
— (Ismét két naptárj jelent meg Heckenast

Gusztáv kiadásában. Egyik az „Auróra." Album-
naptár magyar hölgyek számára. Szerkesztik
Áldor Imre és Zilahy Imre. Első évfolyam, Jó-
kainé aczélmetszetü arczképével. Ara 1 forint.
Kiállítása diszes s tartalma is gazdagnak mond-
ható. Költemények, beszélyek és más prózai dol-
gozatok vannak benne Frankenburg Adolf, Dal-
mady Győző, Abonyi Lajos, Komócsy József,
Áldor Imre, Szendrey Julia, Flóra, Szász Károly,
Mezey Albert, Mátray Ernő, Hiador, Torkos
László, Udvardy Géza, Lauka Gusztáv, Izidora,
Bajza Jenö, Kazár Emil, Rajka Teréz, Medgyes
Lajos, Szász Béla, Toth Kálm., Benedek Aladár,
P. Szathmáry Károly, Feleki Miklós, Atala,
Margit, Zilahy Imre, Losonczy László, Vértesi
Arnold, Jánossy Gusztav, Berczik Árpád, Kriza
János, Balázs Sándor és másoktól. — A másik a
Kégly István által szerkesztett „Tár cz a-naptár",
praktikus tartalma miatt különösen gazdáknak
ajánlható. Ára 1 ft.

— (Pályázati emlékeztetés.) Greguss Ágost,
a Kisfaludy-társaság titkára figyelmezteti a pá-
lyázni kívánókat, hogy a Kisfaludy-társaság f. é.
február 6-kán két pályadijat hirdetett, nevezete-
Ben: I. Kivántatik az elégia elmélete. Jutalma 25
arany. IL Kivántatik rövid költői elbeszélés:
akár komoly, akár víg s humoros nemben; akár
történeti, akár mondái vagy adomái tárgyu. Ju-
talma 20 arany. A pályamunkák f. é. deczember
31-ig a társaság titkárához küldendők.

— („Gyöngyök Pázmány Péter összes müvei-
ből.") íly czimü munkára hirdet elöfizetést Var-
gyas Endre Győrött. A mü kiadhatása Nogáll
Károly kanonok ur által biztositva van, s novem-
ber vége felé fog megjelenni 22—23 iven, Páz-
mány életrajzával. Előfizetési ára 1 ft.

— (A magyar nyelvtani irodalom) egy gya-
korlati becsü uj kis művel szaporodott, melynek
Czime: „A magyar nyelvtan elemei." Elemi és
népiskolák számára. Irta Gergely Lajos, köztanitó
a maros-vásárhelyi ref. főtanodában. (I-ső rész:
Szótan) Kiadta Stein János, Kolozsvártt. Ára
30 krajczár.

T Á R H Á Z .
körülményt, hogy a veszélyes kolera 1849. és
1855-ik évben, ugy eddigelé jelenleg is Nagy-
Kőrös városát kikerülte: szeptember 30-ki ülésé-
ben ujból elhatározta, hogy az 1866/7-iki tanév
mind a lyceumban, mind a tanitó képezdében a
mult havi hirdetés szerint október hó* 8-an meg-
nyittatik s az előadások minden osztályban rend-
szeresen megkezdetnek. A beiratás, pót-, javitó-,
magán- es fölvételi vizsgák azonban folyó októ-
ber hó végéig az ifjak jelentkezéséhez képest
alkalomszerüleg fognak megtartatni. Hogy csak
e hó végén érkezhető ifjak az elmulasztottakat
kipótolhassák, arra a tanári testület november
elején czélszerü ismétlés által nyujtand alkalmat.
— A lyceumi igazgatóság.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
— (Korai szüret Tokaj-Hegyalján.) Zemp-

lénből a következő érdekes tudósitást veszszük:

Egyház és iskola.
•• (A lipótvárosi templom épitésére), mint

tudva van, ő Felsége a vallásalapból 40,000 ftot
utalványozott oly kikötéssé], hogy ez összegből
évenkint annyi szolgáltassák ki, a mennyi minden
évben magánadományok utján összegyül. Mint-
hogy azonban magánadományokból eddig éven-
kint 20,000 ftnál több sohasem gyült össze, s igy
a vallásalapból a templom-építésre szintén csak
ennyi szolgáltatott ki, a templomépitési bizott-
mány elhatározta, hogy kérvényt intéz Ő Felsé-
géhez a teljes 40,000 ft. utalványozása végett.

— (A pesti birósági államvizsgálati bizott-
mány) részéről ezennel közhirré tétetik, hogy a
birósági vizsgák a jogvégzettek számára e folyó
év október havában megkezdetnek, és rendszerint
minden szombaton az egész iskolai év alatt tar-
tatnak, az utolsó hat hetet kivéve, (mely a tanuló
jogászok számára kizárólag fenn van tartva); a
vizsgaletétel iránti folyamodások, az ugynevezett
indexxel ellátva Pesten bécsi-utczában 1. sz. alatti
házban mélt. Szabó Imre hétszemélynöknél s a
birósági államvizsgálati bizottmány elnökénél
benyujtandók. Pesten, okt. 2-án 1866.

** (A pozsonyi koronázási székesegyház) sek-
restyéjében m. hó 29-én tették le a zárkövet. Az
idők foga által erősen megrongált templom gyor-
san haladó javítási munkái Heiller városi plébáno-
son kivül Rumpelmayer Sándor és Feigler Ignácz
uraknak köszönhető. A zárkőletétel ünnepélyes-
séggel hajtatott végre.

— (Az erperjesi kollégium is elnapolja ma-
gát). A szórványosan felmerült koleraesetek
alkalmából, —. szakértő orvosok véleményére tá-
maszkodva, -— azjeperjesi evang.kollégiumban, no-
vember I-ső napjáig felfüggesztettek az előadá-
sok. A mulasztás pótoltatni fog a szokott szün-
időkből. A tápintézet és konviktus nyitva marad.
Az okt. 1-én tartott isk. gyülés határozatából. —
Easzlinszky Frigyes igazgató.

— (A nagy-köröd helv. hitv. lyceumi) és
tanitó-képezdei iskolaszék, tekintve N.-KŐrösnek
orvosi tapasztalat nyomán elismert egészséges fek-
vését tiszta, szelid levegőjét, valamint azon kedvező

Alig emlékezik rá valaki, hogy a szüret Hegyal-
jánkon oly igen körmünkre égett volna, mint a
folyó, rendetlen időjárású esztendőben. A tavaszi
hosszas meleg és szárazság megrontá a veteményt;
a nyári sok esőzés uj növekedésnek inditá az őszi
gyümölcsöt, s a helyett hogy érlelte volna, fel-
puffasztá a dinnyét,uborkát, burgonyát; mindenik
tökéletlen maradt a szeptemberi forróság idejére,
melynek már nincs mit érlelni a nyáron elöbb
megaszalt, ezután megáztatott mindenféle zöld-
ségen, kukoriczán. Innen van, hogy a legéret-
tebbnek látszó termény is romlandó, tarthatlan.
— Egyedül a szőllő látszott daczolni az évjárás-
sal; most azonban a legszebb fürtök asznak és
száradnak s igen könnyen megeshetik, hogy a
rendes szüretelési időre, mely itt október vége,
asszu termés ugyan lehet, de nyers bor, a mit
asszura öntsenek, legfölebb kutakból fog kitelni.
Tokajban az aljszőllőket már október elsején sze-
dik; oktober 15-ére a felsőbb fekvésüeket is meg-
eresztik. Milyen bort szűr a Hegyalja ily korai
szedéssel, nem lehet megmondani; csak annyi
bizonyos, hogy becses lesz, a mi egyszer már hor-
dóba kerül, de igen kevés. A ki e hó elején száz
gönczi hordóra számitott, jó, ha negyvenet szur a
végén; október utoljáig pedig ha vár: mennél
kevesebbel kell beérnie. — rd—

— (A szegedi kiviteli- gőzmalom) üzleti álla-
potáról örvendetes adatokat nyujt a mult félévi
mérlegkimutatás, melyből kitetszik, hogy az uj
igazgató Sidwers ur alatt e vállalat igen szép
virágzásnak indult s az üzleti világban mindig
több tért igyekszik sikerrel elfoglalni. A gőzma-
lom utóbbi félévi üzleti kimutatása: szerint 1866.
márczius l-töl augusztus 31-dikig 125,000 osztr,
mérő buza őröltetett föl, mely idő alatt, minden
költség levonásával, az üzlet 52,080 ft. tiszta jö-
vedelmet mutat föl. Az üzlet körülbelül egy év
óta, midőn az uj igazgató müködésével az egész
őrlési rendszer megváltozott, jelentékeny gyara-
podást nyert. — A vállalat nemcsak egész Né-
metországba, hanem Egyiptomba, sőt legujabb
időben Brasiliába is küldi gyártmányait, s hat
hónap óta már a negyedik szállitmány megy Kio-
Janeiroba. — Gyártmányai jósága és tartható-
sága teljesen kiállta a tűzpróbát az által, hogy 90
napi tengeri ut után teljes egészségesen érkeztek
meg rendeltetésök helyére. — A vállalat e mel-
lett folyvást uj fogyasztási források hódítására
törekszik s reménye van Alexandriával és Rio-
Janeiroval a rendes forgalmat mindenkorra meg-
állapitani. — A jövö félévben azon lesznek, hogy
az őrlési gépezetek tökélyesbitése által a terme-
lék szépségét még inkább emeljék.

Közlekedés.
*" (A közuti vaspálya- társulat) elhatározta,

hogy a pest-losonczi vaspálya-udvarhoz külön-
vonalat építtet, még pedig ugy, hogy a vaspá-
lyának megnyitására, a mi még ez évben megtör-
ténik, ez is készen legyen. E vonalból a közuti
vaspálya igazgatósága a városerdőbe is vezet
egy ágat.

/ (A pesti közuti vaspálya) szept, második
felében 25,503 személyt szállitott, s bevétele
3109 ft. 25 kr. volt. Az összes bevétel aug. l-töl
szept, végeig 13,318 ft. 15 kr.

S(Erdélyi vasut.) A vasuti mérnökök szept.
25-én érkeztek Kolozsvárra; 24-en vannak Wer-
ner főmérnök igazgatása alatt.. E mérnöki kar
nyolcz részre oszlik, s minden osztályban egy
mérnök két segéddel fog müködni. Minden osz-
tály külön ponton kezdi meg munkálatát, u. m.
az első Váradnál, a második és harmadik Élesd-
nél, a negyedik és ötödik Gyula-Fehérvárnál, a
hatodik és hetedik Bánfi-Hunyadnál, a nyolczadik
Kolozsvárnál kezd müködni, magától értetvén,
hogy a hol két osztály szállt ki, ott a kettő két
irányba fog megindulni. Egyelőre csupán a nagy-
várad-kolozsvári vonal van munkálat alá véve,,
mely mihelyt elkészül, a mérnökkar Bécsbe vis-
szatér, s a kidolgozott vasúthálózatot a vállal-
kozni kivánok elé fogják terjeszteni. Óhajtjuk^
hogy sikere legyen 1

Mi ujság?
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Közintézetek, egyletek.
** (A budapesti zenede) most küldi szét igen

díszesen kiállitott emléklapjait, mindazon müvé-
szeknek és műkedvelőknek, kik a konszervatorium
25 éves fönnállási ünnepélye alkalmával a mult
nyáron dijtalanul közremüködtek. Az emléklap
közepében a köszönet foglaltatik, s a szöveg kö-
rül van véve csinos rajzokkal: balról a városligeti
dalárünnep, jobbról Liszt Ferencz, a mint a re-
doutban a nagyszerü zenekart vezényli.

— (A középdunai gőzhajó-társaság) okt. 8-ra
hirdetett közgyülését, nehogy a Pesten uralkodó
járvány által a megjelenéstől visszatartott vidé-
kiek választási, s átalában részvényesi jogaik gya-
korlatában rövidségét szenvedjenek: addig mig a
körülmények annak megtartását megengedik
elhalasztotta.

** (A herczeg-primás) élete, a szélütés kö-
vetkeztében szept. 30-kától f. hó 3-káig a legna-
gyobb veszélyben forgott, okt. 3-ka óta azonban
sgészségi állapotában tetemes javulás állott be,

ugy hogy teljes remény van felgyógyulásáioz.
— (Pulszky Ferencz) okt. 3-án Bécsbe uta-

zott, hol Császár ő Felsége egyenesen kijelentett
kivánsága folytán legfelsőbb kihallgatásban ré-
izesül.

** (A pestvárosi tanács) nagy falragaszokban
adja a közönség tudomására, hogy a városi főor-
vosok, s a kirendelt kolera-orvosok kötelezve
vannak a szegény betegeket a nap és éj bármely
órájában ingyen gyógyitani s egyszersmind a
gyógyszerek ingyen utalványozására is feljogo-
sitvák. Ez orvosok lakásain nemzeti zászlókat
tüzték ki, hogy a közönség könnyebben megta-
lálhassa.

** (A pestvárosi egészségügyi bizottmány)
okt. 2-án tartott ülésében határozatba ment, hogy
a szegény betegek ingyen gyógyítására az eddig
kirendelt kolera-orvosokon kivül még ötöt alkal-
maznak; továbbá, hogy a közönség tiszta vizzel
láthassa el magát, hat helyen hidakat fognak föl-
állittatni a Duna közepéig; a munkaképtelenek
számára levesosztó-intézeteket állitanak; végre,
miután konstatálva van, hogy a katonai szállitá-
sok terjesztik a járványt, folyamodnak a főkor-
mányszékhez, hogy a keresztülvonuló katonaság
az Orczy-kert felé a sebesültek számára készitett
helyiségekbe szállásoltassék be.

** (A budai városkapitányság) figyelmezteti
a lakosságot, hogy a must és ki nem forrt uj bor
ivásától e járványos időkben óvakodjék.

** (A budai rudasfürdó't), e nevezetes gyógy-
helyet, melynek mindig számos látogatója van,
téli gyógyintézetté is készülnek átalakítani, s a
budavárosi ebbeli bizottmány mult héten tartott
ülésében állapitá meg erre vonatkozó javaslatát.
Fürdő-orvosul továbbra is Hoffer István tr. ma-
rad meg.

** (Római régiségek.) B. Geffenried, egyike
a legbuzgóbb és értelmesebb ritkasággyüjtőknek,
Budán a rácz-városban levö háza elött a Duna-
parton két római mérföldmutatót fedezett fel, 8
azokat kiásatván és megtisztittatván, s nemzeti
muzeumnak ajándékozta, s ott felállittatá. A
köveket a hajósok hajó-kötésre használták, s a
kötelek vágása annyira behatott, hogy tetejök,
valószinüleg az utóbbi nagy jégmenés alkalmá-
val letörött.

** (Az akadémia képes terme) számára most
:észül Barabás műtermében gr. Dessewffy Emil

életnagyságu egész alaku arczképe. E képet, mely
egyike lesz Barabás legszebb műveinek. Dessewffy
grófné, az elhunyt özvegye, rendelte meg.

*• (Szendrö vidékéről) irják, hogy ott több
helységben, hol még ezelőtt 50 évvel a lakosok a
tót nyelvnél egyebet nem tudtak, most mindnyá-
jan magyarul beszélnek.

Melléklet a Vasárnapi Ujság 40-dik számához 1866.
** {Jótékony adomány.) Blum Bernát pesti

háztulajdonos 300 ftot adott a kolera következ-
tében árvaságra jutott keresztyén gyermekek
számára, s 200 ftot ugyanily állapotú izraelita
gyermekek számára.

**(A háboruban elesett magyar katonák özve-
gyei és árvái) javára Tokodi Bertalanná Temes-
várott 325 ft. 5 krnyi könyöradományt gyüjtött,
mely összeget a kir. tárnokmester rendeltetése he-
lyére már el is jutatott.

** (Az inségügy Pestmegyében.) Pestmegye
m. hó 26-ki inségi üléséből a hiv. lap a következő
részletekről értesit: A kormány, e hármas megyé-
nek utalványozott 290,000 frthoz ujabban — te-
kintettel a Kecskemét városában uralgó nagy ín-
ségre, még 50,000 frt pótléksegélyt nyujt. Egy
solti járási főtisztelendő ur igen sötét színben
festette Kalocsa környékét, hogy ott nem termett
semmi; határán, hol egyébkor 12,000 számmal
volt a marha, most alig van 2000; csoportonkint
jelentkeznek a munkát keresők. Az ottani őrjegi
társulat enyhitendő a nyomort s hasznos munká-
val kívánván az ínségeseket foglalkoztatni, az
Őrjeg lecsapolása, földjeik vizmentesitésére 35,000
frt kért kölcsön. Duna-Vecse, Dömsöd községek,
melyek a viz árjainak vannak kitéve, önvédel-
mükre szintén segélyösszeget kértek, Keczelen,
Akasztón stb. már könyöradományokra van szük-
sége az inséges munka-képteleneknek, kiknek

' vagy 2500 frt utaltak. A kecskeméti járás is sötét
szinben ecseteltetett, az e járásra kiutalt 129,000
frt elégtelen; Kecskemét városára magára 15,000
frt szavaztak még meg kiadandónak; e járásból
— ugy mondják — rövid időn 40,000 ember lesz
kész közmunkára, azért rögtöni munkakezdést
sürgettek. Legközelebb Kecskeméten a napszám
5 garas volt a 1200 napszámos állott ki, de csak
fele kapott munkát, a vásárban a lakosság lábas-
jószágát is eladja, mert kénytelen vele. Jánoshida,
Tószeg s több község, a mit termesztett, pár hét
alatt felemészti. Hogy rögtöni munkát lehessen
adni, a solti járásban az épitészeti igazgatóság
által kijelölt ut s védtöltés szemléletére a terv-
dolgozásrabizottmány küldetett ki. Több utvona-
lak kiépítései hozattak javaslatba, igy a kecskeméti
Örkényi, kiskörös-kalocsai.

** (Zrinyi Péter kardja.) Zágrábból irják,
hogy Kukuljevics főispán körutazásában a Zrinyi
család régi kastélyát, Brogot Is meglátogatta. Dr.
Suhaj ez alkalommal Kukuljevics urnak becses
régiséget adott, a szerencsétlen Zrinyi Péter kard-
ját. A kardon e betűk vannak bemetszve: P. Z.

** (A nemzeti szinház tápjai) bizottmányt
alakítottak, mely az fígressynek emelendő szo-
bor javára adakozásokat gyüjtsön s a szobor fel-
állíttatását eszközölje. E bizottmány tagjaiul
Feleki, Lendvay, Paulay, Szerdahelyi és Szigli-
geti urakat választották meg.

** (Nö-hivatalnok.) A Dunagőzhajó-társaság
igazgatósága egy nőt, kinek két árva gyermeke
és szegény szüléi vannak, reüdes hivatalos minő-
ségben alkalmazott, még pedig a kettős könyv-
vitelnél.

** (Szabadságos katonák). Mult hó 15-dike
óta az északi Ferdinand vaspályán 12,970, a nyu-
gati vaspályán 7,460, a délin pedig 16,453 sza-
badsággal elbocsátott katona szállitatott hazájába.

** (Magyarul is táviratozhatni) már valahára.
A kereskedelmi miniszterium ugyanis megen-
gedte, hogy ezután a cs. k. távirdahivatalok a
birodalomban divatozó bármely nyelven szerkesz-
tett táviratokat felvehessenek.

** (A vaskapunál elsülyedt hajó.) Két tolnai
fakereskedő a Lloyd-társulattól „Verona" nevü
gőzhajót vásárolt meg mely azelött a Pó vizén
tette utját. Midőn Galaczról hazafelé szállitották,

s a Vaskapunál a sekély vizállás daczára keresz-
tül akartak hatolni a hajó kősziklába ütődött és
elsülyedt; Egyik oldala a sziklához támaszkodván,
van remény a kiszabadításhoz, mi azonban hos-
szu időt, nagy munkaerőt és sok pénzköltséget
igényel.

** (Az üllői-uti nagy kaszár~nyát), hol a kato-
naság közt pár nap alatt a kolera miatt száznál
több haláleset történt, bezárták, s egészen ki fog-
ják javitani s tisztítani.

•* (Egy 14 éves fiu mint vádlott, és egy má-
sik 14 éves fiu mint tanu.) P —megye törvényszé-
kéhez egyik helységből egy H— Mihály nevü
gyermeket kisértek be, azon gyanu miatt, hogy
nyomtatás előtt azt beszélte egy 14 éves gyermek
pajtásának, hogy ha gazdája vele akarja elnyom-
tattatni a búzáját, ugy inkább égjen meg, és a
gabona a nyomtatás következtekor, midőn azzal
H. M. megbizatott, fel is gyujtatott, s a gyanuok
alapján vádlott bekisértetett. A gyermek 14 éves
lévén, statárium alá nem került, de egyébként se
kért védőt; a törvényszék előtt bátran kimondá,
hogy az ellene valló fiu neki egy birkózásból el-
lensége, gazdájának pedig rokona, és hazudik,
igy elvetendő tanu, őtet pedig mentse fel a tör-
vényszék. A bátor védelem megtette hatását. A fiu
szabad lábra tétetett, s azt szépen megköszönte.

** (Apagyilkos.) Pécsett m. hó 21-kén egy
szőlőmivesl9 éves fia végeztetett ki kötél által. A
bünös ezelőtt egy évvel atyját két lövéssel ölte
meg. Az első lövés után a szerencsétlen még élet-
ben maradhatott volna, s ámbár fiát kérte, hagyná
meg életét, a fiu elég kegyetlen volt a második ha-
lálos lövést intézni atyjára. E borzasztó tett
inditó oka egyszerüen az volt, mert az atya a leg-
jobb szándékkal bizonyos rosz társaságtól vissza
akarta tartani fiát s e miatt szigorubban bánt vele.

•* (Botrány egy zsidótemplomban.) Temesvá-
rott szept. 18-diki zsidóünnep alkalmával a zsina-
gógában botrány történt. A tartandó ének és
prédikáczió fölött ugyanis a rabbi és kántor
Összezörrentek. A veszekedés a hivek közé is
átharapózott s átalános lett. A zaj ütlegességekké
fejlődött, s a rabbit, ki a zsinagógából el akart
távozni, háromszor rántották vissza.

Nemzeti sziuitáz.
Péntek, szept. 28. „Ármány és szerelem."

Szomorujáték 5 felv. Irta Schiller, ford. Szenvey
J. — Egressy Ákos ezuttal harmadszor lépett
föl, s ez ujabb kísérlete is megerősitette a jövője
iránt táplált reményeket. Meglátszik rajta ugyan
folyvást, hogy kezdő, de tehetségének már is el-
vitázhatlan jeleit adta, s ezért örömmel halljuk,
hogy az ifju szinészt szerződtették a nemzeti
szinházhoz, hol, ha igyekezik, előmenetelére szép
tér nyilik.

Szombat, szept. 29. „Faust." Opera 5 felv.
Zenéjét szerz. Gounod.

Vasárnap, szept. 30. „A király házasodik."
Vigjáték 3 felv. Irta Tóth Kálmán.

Hétfő, okt. 1. Először: „Agglegények." Szín-
mü 4 felv. Irta Sardou, ford. Deák Farkas. —
Ahiressé vált franczia színműíró ez ujabb darabja
nálunk nem tett oly hatást, mint külföldön, kivált
hazájában, Párisban. Ennek oka — a mű belső
hibáit elhallgatva —- főleg abban rejlik, hogy
egészen franczia, a miénktől elütő életet fest s ez
életet és a francziák élénk társalgását színészeink
sem tudják elég hiven visszatükröztetni.

Kedd, okt. 2. ,,A fehér nő." Opera 3 felv.
Zenéjét szerz. Boieldieu.

Szerda, okt. 3. „Romeo és Julia." Szomoru-
játék 5 felv. Irta Shakespeare, ford. Gondol D.

Csütörtök, okt. 4. „A bűvös vadász." Opera
4 felv. Zenéjét szerz. Weber.

Szerkesztői mondanivaló.
8442. Pótharaszt. B. K. Elküldtük az illető lapnak s

reméljük, hogy ott ktl'ő méltatásra fog találni, Upy illik,
hogy a válasz is ott jelerjin meg, hol a megtámadás
történt. í

8443. Debreczen. F. G. Sokáig kellett várnunk; an-
nál kellemesebb volt a meglepetés azon perczben, midőn
már-már ízt hittük, bogy a feledékenység tengerébe va-
gyunk temetve. Fogadja köszönetünket.

8444. Pozsony. Sz. L. Volt már valami hasonló tárgy-
ról sző. De az nem tesz semmit. Veni cum pace!

_ 8445. 1848. Már most csak azt az igért látogatást
várjuk. A pesti lapok ijesztgetéseinagyon is feketének fes-
tik az itteni hangulatot. A nagy rész észre sem veszi,
hogy kolera van a faluban. Azért csak bátran ide! Vitéz
embert ugy sem mer megrohanni az az alattomos járvány.
A kérdéses irodalmi ügyet csak személyes találkozás ut-
ján lehet elintézni.

8446. Kungös. B. P. Reméljük, hogy kivánságát mi-
előbb teljesíthetjük.

8447. Pozsony. Sz. I. Használható érdekes aprósá-
gok. Köszönet. A nagyobb czikk kirohanásra készen lesel-
kedik már az asztal sarkán. A közelebbinek folytatása bő-
vebb időkre van hslasztva

8448. Rogoz. K. I. Köszönjük a becses tudósitást.
Oly ritkák már napjainkban az igaz érzelmektől áthatott,
régi magyar zamatú, kedélyes nászünnepélyek, hogy egy
ilyennek leirását bizonyosan mindenki szívesen fogja ol-
vasni, söt még talán a jó példára hasonló tettre is buzdul.

8449. Kis-Várda M. Á. A késedelmet eddigelé az
okozá, hogy a hiányos rajzokat a külföldről jobbakkal
akartuk pótolni. S e czéluDkat még mindeddig nem érhet-
tük el. Talán azok nélkül is boldogulhatunk.

8450. S. Patak. E. J . Minél gyakrabbi találkozást a
szokatlan s talán kisszerűnek látszó, de azért igen gya-
korlati hatásúnak tapasztalt téren! Oda is okos, józan em-
bereket szeretünk összegyüjteni. Az egyéb tereken ugy ig
rég nyitva vannak karjaink.

8451. S. Magasi. P. L. tek. B. A. lakása fürdőutcza
3. szám.

SAKKJÁTÉK.
353-dik sz. f. — Zagyva Imrétől

(Debreczenben).
Sötét.

a b o d e f g h
Világos.

Vi'ágos indul, s 3-ik lépésre mhtot mond.

A 348'dik számu feladvány megfejtése.
(Sahlberg R.-től, Stockholmbsn.)

Világos. Sötét.
1. Kh8 -g8 d6 —dö A)
2. Hc6—a7 Kc3—d4:
3. Ha7—b5fmat.

Világos. A) Sötét.
1 a5-a4
2. Ff8 • d6: tetsz. sz.
3. Fd6—b4fmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp Jó-
zsef. — Debreczenben: Z. I. és Z. L. — Harasztiban: Gr.
Festetits Benno.

Rövid értesítés. Nagy-Körős: M. és N. A feladványt
m ég át nem vizsgálhattuk. Közelebb alkalommal.

HETI-NAPTAR.
Hónapi- és

hetinap
Katholikus és Protestáns

naptár

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerd.
Csőt.
Pént.
Szomb.

Oktober
G 20 Olv. unn.
Brigitta özv.
Dénes, Földes
Borg Ferencz
Filomilla szűz
Miksa pk. vért.
Kálmán vért.

G 19 Justina
Pelagia
Földes
Gedó
Kálmán
Miksa
Sda

Görög - orosz
naptár

Izraeliták
naptára

Szept, (ó)
85 B 19 Euphr.
26 Jásos ev.
Ü7 Kalisfet
28 Kariton
29 Cyriacus
30 Gergely pk.

1 Október

Tisri
28 Abiram
29
30Roschodes

1 Marsesz.
2 Abadon
3
4 5. Sabb.

N a p
hossza kél nyüg.

1. P-
193 56
194 55
195 55
196 54
197 54
198 53
199 52

6. P .

6 8
6 10
6 12
6 13
6 15
6 16
6 17

cs. P.
5 27
5 24
5 22
5 20
5 18
5 17
5 15

H o l d
hossza | kél | nyüg.

í. P-
179 35
191 59
204 13
216 18
228 15
240 8

s. p.
4 40
5 44
6 46
7 47
8 47
9 44

251 58 10 39

5 23
5 52
6 22
6 54
7 29
8

Hold változásai. $ Elsö negyed kedden, 16 an, 10 óra 40 perczkor este.

TARTALOM.
A „fehérház" Washingtonban (képpel). — L e v é l S z e "

mere Miklóshoz. — Egy magyar bujdosó » XVU, század-
ból (vége). — Az erdélyi országos téboJyda (képpel). -
A főzelékek eltartása (folyt.) - Egy városházi ünnepély
a vidéken. - Malomkő-iparunk. - Az ipart érdeklő ta-
lálmányok. — Egyveleg. — Tárház: Irodalom és müvé-
szet. - Egyház és iskola. - Ipa', g*zdafág> kereskedés.
- Közintézetek, egyletek. - Közlekedés. - Mi ujság?
- Nemzeti szinház. - Szerkesztői mondanivaló.- Sakk-

játék. — Heti naptár^__
Felelős szerkesztő PákhÁíbert. (Lak, magyar-utcza 1. sz.)

h ?
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Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
OVAS. Azt tapasztalván, miszerint a Scidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasít-

ványaimmal szóról szóra azonosok és saját nevein aláirásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen
összetéveszthetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készitett
Seidlitzporok mindenegyes skatulai, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett védmárkkal vannak eliátva.

Ára egy bepecsételt eredeti katulyának 1 ft. 25 kr. — Használati níasilás minden nyelven.
E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert hán-szerek között

tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél
levő hálairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, emésztéshiány és gyomorhévnél;
továbbá: görcsfik, vese- és ideges bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta főfájásnál, vértóduiásnál, csúzos fogfájda-
loninal, végül hysteriára, búkórra és hazamos hányasra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb
gyógyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéről,
kik, miután nálok minden, gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü házi-szerhez
folyamodtak, és ebben rongált egészségűknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerő-
iratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei
gazdák, tanárok és hivatalnokok, sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek
ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségök csupán csak a Seidlitz-
poroknak rendes használata által állíttatott helyre.

Ajánlkozás.
Egy fiatal nő, ki a házi gazdaság mindé*!

ágaiban tökéletesen jártas és a főzést is el-
látni képes, anyanyelve magyar, de németuls
is beszél, kulesárné vagy gazdasszonyi állo-
mást keres a vidéken, földesuri vagy mágnási •
családnál; e tárgybani leveleket elfogad S..
R. betűk alatt S t a n t s i t s Sámuel ko.-
vácsmester Promontóroa Buda mellett.

1803 (1)

Titkos 1773 (6-12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magángyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nél-
kül liOK.y a beteg hivatásában vagy
életmódjában gatoltatnék, gyöke-
resen, biztosan és gyorsan gyógyit

Med- dr. Helfer Vilmos
Pest, király-utcza 27. sz. Medetz-
házban, I-ső emelet, délelőtt 7—9 ig,

délután 1—4 óráig.
fP^* Díjazott levelekre azonnal

válaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek is megküldetnek.

A főraktár létezik:
TÖRÖK J Ó Z S E F gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt.
UHIi J Ó Z S E F ur kereskedésében, gránátos-utezában.

Ezen czégek alatt szintén megrendelhető:

a norvégiai Bergen városból valo valódi Dorsch-májlialzslrolaj is.

\

Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é.
Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés

előtt veevtanilag megvizsgáltatik és ezinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a
Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem
vonatott hanem a bepecsételt üvegekben levö folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a
természet által nyaltatott. — E valódi Dorsch-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer
a mell- és tudőbajokbau, scrophulus és rachitis, köszvény és csúz, idült bőrkiütés, szemgyuladás, ideg- és több más
bajokban alkalmaztatik.

1597(13-50) MOLL A., gyógyszerész B é c s b e n ,
,,zum Storch", Tuchlauben.

Szülőknek igen fontos!
A gyermekeket a görvélytől megmen-

tendő, ajánlom az általam feltalált

„Giliszta-csokoládét"
minden 3 hónapban rendesen beadatni, akár
gyanítani gilisztát, akár nem, és miért? azt
a feliratokon és a könyvecskében, — mely
több mint 09 bizonyitványt foglal — lát-
hatni. — Ára egy darabnak 20 kr., nálam
helyben 6 darab 1 ft. — A megrendelések
azonnal a birodalom minden részébe a leg-
biztosabban posta-utánvétellel teljesittet-
nek alulirt által.

Kapható Pesten, Török Jozsef gyógy-
szerész és Thallmaier és társa uraknál,
meg a könyvecskémben jegyzett bizomá-
nyosaimnál. ^ 1730 (9—12)

Kröczer Ágoston e. k.
gyógyszerész Tokajban.

Rendes elöfizetés nyittatik

VASAM API UJSÁG
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK

oktober—deczemberi évnegyedes folyamára,
ELÖFIZETÉSI FELTÉTELEK:

A Vasárnapi Ujság és Pólit. Újdonságok (okt.—decz.) 2 ft. 50 kr.
Csupán Vasárnapi Ujság (okt.—decz.) 1 ft. 50 „
Csupán Politikai Újdonságok (okt.—decz.) . . . . 1 ft. 50 „

3PF* A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.
"ÜSS1" Egyszersmind figyelmeztetnek mind azon tisztelt elő-

fizetők, kiknél előfizetésük szeptember végével lejárt, hogy előfize-
téseiket a lapok folytatólagos küldhetése tekintetéből mielőbb
megujitani sziveskedjenek.

W0f~ A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok czimü
testvérlapok jelenleg 10,000 p é l d á n y b a n küldetvén szét, —
kétséget nem szenved, hogy azok legalább is 100,000 kézen fo-
rogván, bármily szakba vágó hirdetmények közzétételére legalkal-
masabb eszközül szolgálnak. Mely körülményre szabad legyen az
illető közönséget tisztelettel figyelmeztetni.

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

1 Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(Pest, egyetem-uteza 4-ik siám alatt).

M _ . » v»«i4rnaDÍ Uisáic julius— deczemberi folyamából teljesszámu pél-
dáiiyokEi még folyást szolgálhatunk, - félévi elöfizetési dija 3 ft.

Helyiség-változtatás.

A Pachl János-féle zongoraterem,
1866-ik évi Szent-Mihály nap óta a t. cz. közönség nagyobb
kényelmére feldunasoron I-ső sz. alatti „Licinius"hoz czimzett

házban létezik

f ö l d s z i n t ü !
az udvarban balra.

Nagy választék a legjobb szárny- sat. zongorákból, szilárd szol-
gálatot e legjutányosb árakat biztosit a 40 év óta fenálló s jó hirnek
örvendő fentebbi czég. 1813 (1—4)

1795 (2-8)

Alólirott bátor vagyok a t. cz.
közönségnek ajánlani az általam
csinos ea czélszerü modorban ké-
szitett

takaréktűzhelyeket,
ugy szinte a befalazandó tűzhe-
lyekhez megkivántató mindennemű
részeket, valamint coaks és fa-
fűtésre alkalmazott

pléhkemenczéket
a legjutányosabb gyári áron szá-
mitva.

Vidékről tett megrendeléseket
pontosan teljesítek, a t. cz. vas-
kereskedő' urak részére árjegyzék-
kel bármikor készséggel szolgálok.

Mély tisztelettel

FABIAN LAJOS, lakatosmester,
belváros, haltér 4-ik szám P e s t e n .
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jobbra

A sárospataki

KOVA-MALOMKÖVEK
ÁRJEGYZÉKE.

Ezen malomkövek a londoni, pesti, s.-a.-ujhelyi ipar-
kiállitásokon mindenütt első rendű kitüntetésben részesültek.
Melyek kétfélék, ugymint fehér és sima őrlésre valók; me-
lyeknek mind a két fajai tökéleteseknek vannak elismerve,
sőt a fehér Őrlésre való keményebb faj a megküldött számos
dicsérő levelek szerint sokak előtt kedveltebbek a franczia
köveknél. A sima őrlésre való sejtes fajok pedig átalán min-
denféle malmokban kezdenek használtatni; névszerint Nyír-
egyháza városa minden szárazmalmait, számszerint 25-öt,
ilyen kövekkel látja jónak felszerelni, melyek nagy része
már ki is van szolgáltatva.

Ezen kovakövek a franczia köveknél tetemesen
olcsóbbak; agio nem számittatik. — É s h a z a i ké-
sz i t m é n y ek.

k ö v e k á r a o s z t r á k é r t é k b e
kö mértéke 36'
kő

38" 40" 42' 44"
i i :

46"

balra
1812 (1—3)

48"
ara 160 ft. 170 ft. 180 ft. 190 ft. 200 ft. 210 ft. 220 ft.

A kövek rendes magassága: az alykőé 10 hüvelyk, a forgóé 12", ezenfelül minden hüvelyk magasolás
2 ft. 70 krral pótoltatik.

A megrendelések hat héttel előbb, mint azokra szükség van, egyedül a gyártulajdonosnál minden pár
kőre 50 forint előpénz beküldésével tétessenek, midőn a kő nagysága, lyuk bősége és merreforgása, és különösen
hogy a kő miféle malomra és őrlésre való leend, tudatandó. — A kiszolgálás pontosan és a meghatározott

órára történik. Láczay Szabó Károly, gyártulajdonos.

Pénzkölcsön.
Birtoktulajdonosok és kapitalisták Buda-

pestenvagy vidéken, kiknek tulajdonai vagy
készpénzben vagy állampapírokban állanak,
s azt vagy arany- vagy ezüstzálog-biztosi-
ték 10—12°/o mellett kikölcsönözni szándé-
koznának, becses czimek és lakásuk pontos
megjelölésével „Postrestante Chifler T.20"
levél által fordulhatnak; mire azoknak az
illető ajánlat vagy személyesen vagy levél
által közöltetni fog. 1804 (2—8)

A nemi élet

titkai $ veszélyei.
Értekezések nemzés-, terhesség-,ön-

fertőzés-, magömlés-, sápkor-, fehér-
folyás-, közösülési tehetetlenség-, női
magtalanságról stb., ez utóbbi beteg-
ségek óv- és gyógymódjaival

Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. Rodet, lyoni orvos
ragályeileni lesrbiztosb óv-

szeréről,
a férfi és női ivarszerek boncztani ábráival.

Ara: 1 uj forint.
Rekommandirozott keresztkötésben :
20 krral több; utóvétellel 40 kr. több.

Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Ör. Bíbor V. P.
Pesten, József utcza 66-ik számu

1798 (3—3) saját házában.

Lóíulajdoiiosoknak fontos.
Hogy egy háziszer valójában czélszerünek s megbecsülhetlennek bizonyuljon

be, először is alkalmazásában egyszerűnek s hathatóságában bizonyosnak és olcsó-
nak kell lennie. Mint ilyen, s a közkivánalomnak tökéletesen megfelelő, sŐF«lsége
I-só Ferencz József császár által egy kizár, szabadalommal kitüntetett háziszer a
Kwizda-féle üditó-nedv (Restitutions-Fluid) lovak számára, mely méltán megér-
demli, hogy a legnyomatékosabban ajánltassék s ezen állitásnak bebizonyitására
álljanak itt a következő sorok:

Kwizda Ferencz János urnak Korneuburgban.
Har tmann altábornagy édes atyám által Würzburgban on cs. kir. szab.

üditő-ned vé bő 1 1 üveggel küldetett, melynek használata által lovaknál oly
kielégi tő eredményhez jutottam, hogy késztetve érzem magamat öat 12 üveg
küldésére felkérni.

Augsburg, márcz. 24. 1866. Hartmann,
főhadnagy, és ő kir. fensége Lajos bajor herczeg

vezérőrnagy hadsegéde.
Az ön cs. kir. szab. üditő-nedvének ismételt használata által annak csal-

h a t a t l a n h a t h a t ó s á g á r ó l magamnak tökéletes meggyőződést szerezvén, azt
ezután is s minden alkalommal alkalmazásba veendem. — Küldjön
nekem sat.

Gyógy, márcziusban 1866. Gróf Kun István.
Raktárak a cs. kir. szab. üditő-nedvből (lovak számára) léteznek:

PESTEN: Török József gyógyszerész urnál, király-utcza 7. sz. a.
Továbbá :

B.-Gyarmafon : Omaszta F. — Breznóbányán: Göllner F. — Debreczen-
ben: Bignio J — <Js«ktornyán: Krausz A. — Deltán: Braunmüller J. — Déva:
Lengye J. - D. Földváron: Nádhera P. — Eperjesen: Zsembery. — Eszéken:
Desíáti, — EszierKomban: Bierbrauer J. C. — Gyöngyösön : Koczianovich J.
— Győrött: Lehner F. — Isperen: Flamm J — Kassán : Novelly A. — Kapos-
várt : Kohn J. — Késmárkon : Genersich. — Kolozsvártt: Wolf J., Karavasy J.
— Komáromban: Cziegler A és fia.- Lngoson: Kronetter F.— Marczaliban :
Istl ötv. —Miskolczon: Spuller J. A.— Nagy-Becskereken: Haidegger, Deutsch
testvérek.- Nagy-Kanizsán: Fesselhoffer és Rosenfeld. — Nagyszombatban:
Smekal és fia. — N.-Varadon : Jánky A. — Pakson: Flórián J. — Papán: Beer-
müller W. — Pozsonyban: Scheríz F. és Hackpnberger testv. — Pécs: Kisági és
fia. — R.-Szombatban : Hamaliar A. — Rosnyón: Poós J. J. — Szabadkán:
Sztojkovits D. — Szegszárdon: Hutter A. — Sziszeken : Dietrich A. — Szol-
nokon : Scheftsik, Horánszky Istv. — Székesfehérvárit: Kovács P. és Légmann
A. — Sopronban: Müller és Mezey. — Trencsénben: Weisz L. — Tepliczen:
Weisz L. — Varasdon: Halter F. — Veróczén: Bész J. K. — Veszprémben:
Tuszkau M. — Zágrábban: Mikics Gr. — Zala-Egcrszegen: Hulinszky A.

Egy palaczk ára I ft. 40 kr. D) 1808 (1-4)
Két palaczknál kevesebb nem küldhető, a pakolásért 30 kr. számittatik.

Fényképészet.
Van szerencsénk a magas nemesség s a t . cz. közönséggel

tisztelettel tudatni, hogy mi a Heller és társa (ezelőtt Barabás)
fényképészeti műintézetét az uri- és korona-uteza szögletén 2-dik
sz. alatt átvettük. — Szabad legyen e tekintetben Bécs városában
szerzett jó hírnevünkre hivatkozni, s azon remény kecsegtet ben-
nünk, miszerint itt is mint letelepedésünk uj hazájában a nagy-

i érdemü közönséget beismert képességünk által minden tekintetben
kielégiteni törekedni fogunk; s midőn a nagyérdemű közönség
szives pártolásaért s ügyünk felkarolásaért esedeznénk, tisztelettel
raaradunk Dr. Ilcíd H. és Romiiger F.,

1799 (2-12) fényképészek.

Viz által légzárolt házi és szoba-ürszékek,
melyek által a bűz tökéletesen elzáratik, darabja 5—8 ft., kettős zárral, csinos
szerkezetű 15 ft.

lá P€!7Í ' l1f*l me ly m i n d en árnydkszékhez alkalmazható, s mely által a légvonal és
• l V k 5 # i U I ^ l j bűz tökéletesen eltávolittatik, darabja 10 ft.

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

m e l ^ k

i k h i i
által a füst a konyhából és

j í y g M l n y o m t
A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 ft. számittatik.
Felnőttek számára fürdőkádak 13—15 ft., háztetAzések s más egyéb érezmun-
kálatok uj s régibb épületekre a legjutányosb áron számittatnak, s még a legcse-
kélyebb tárgyak is kijavítás végett elfogadtatnak. 1763 (6—6)

MIKSITS KÁROLY,
bdbádogos-mester.

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

Cs. k. osztrák szabad, elsö amerikai és
angoiországi szabadalmazott

AÍÍATHERINSZAJVIZ
p o i» p j . «.

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

Ára egy üvegnek 1 frt. 40 kr Pakolásért 20 kr.
Ezen jeles készítmény 15 évi fennállása óta még Európán tul is terjedést és

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

Fogón az odvas fogak ólmuzására, ára 2 ft. 10 kr.
Anatherin-f'ogpasta, ára 1 ft. 22 kr.

N ö v é n y t f e g p o r , ára 63 krajczár.
Kaphatók Pesten: TÖRÖK J. gyógyszerész urnál, király-utcza 8 sz Vér-

tessy Sándor illatszerárus urnál, Unschuld Ede urnál váczi-utezában', Molnár
János urnál, Lneíf M. illatszerárus urnál. ThalmayerA. és társa Ifoffmnnn K
Balitzky Sándor uraknál. Budán : Grünberg udv. gyógyszerész urnál, és Ráth
gyógyszerész urnál, Tabán, külvárosban. 1725 (10 12)

PÉNZKÖLCSÖNT
1794 (4—6)gyorsan és csekély dijazás mellett kieszközöl az

országosan engedélyezett ügynökség
Pesten, Deák Ferencz-utcza 6-ik sz. a.,

„fehér hajó'-hoz czimzett házban, I-ső emelet.

f j .

Irni w >

1
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sasra
Vásárlóim száma az osztrák tartományokban, ide-

értve Magyarországot is, már is 8500.
Több kitüntetéseknek tulajdonosa. JW* Szállit minden irányban.

A cs. kir. orsz. szab. vászon- cs asztal-készületek gyári raktára:
Bécs, Karntiierstrasse Nr. 27, im Eck-Gewölbe.

ÜW Tessék mindeut elolvasni! * * 8
A bel- s külföldön tetemes szállításai végett ismeretes

„KÁROLY föherczeghez" czimzett
FOBL E.-féle vászon- s kész fehérnemüek

gyári-raktára:
Bécs, Kárntnerstrasse Nr. 27., im Eckgewölbe der Himmelpfortgasse,

a t. cz. vidéki közönségnek rendkivüli alkalmat nyujt a legnehezebb gyári készít-
mények, hasonlithatlan s a szakértők előtt a bámulásig olcsó árakoni bevásárlására.

Levélbeli megkeresésre, a pénzösszeg beküldése, vasuti- vagy postai utánvét
mellett a megrendelt tárgyak bárhová elküldetnek.

Jótállás mellett s legujabban ismét tetemesen leszállított árakért kaphatók:

Rumburgi vászon férfi-ingek: ? i í í í ? ; . B i 3 S ^ ^ '
Rumburgi vászon női-ingek: U ^

hímzettek 8 ft. 50 kr., legfinomabbak gazdag hímzéssel s valódi csipkebetéte-
lekkel i, 5, 6 ftig.

Nói koreettek finom perkálból l'/», 2, 2'/j, 3, 3% ftig; batiz-perkálból, gazdag
hímzéssel 4—5 ftig.

Férfi gatyák 1 ft., 1 ft. 50kr., 2 ft. 50 kr.—3 ftig a legfinomabbak (magyar, német
s franczia szabásuak).

30 rőf szines ágynemű 7, 8, 9, 10, 12 ftig a legjobbak.
Nyak-gallérok urak számára, tuczatja 2, 2'/», 3'/», 4 fiig A legfinomabbak
1 tuczat czcrna férfi-harisnya a legfinomabbak s legjobb minőségűek 4, 5, 6

8 ftig (fehér és színesek).
12 db. vászon zsebkendő 1 ft. 50 kr., 2 ft.; naeyobbszerüek 2 ft. 50 kr.; színesek,

valamint fehér czérna batiz-zsebkendök 3ft.50kr., 5,7,9ftig a legfinomabbak.
12 db. törülköző- vagy asztalkendő 5,6,7ft. 50 kr. —9 ftig a legfinomabb damasz.
30 röf kézi fonalvászon fehéritett vagy fehéritetlen kettős czérnavászon 7 ft.

60 kr., 9 fr. 50 kr., l l , 13, 15, 18 ftig a legszebbek.

40—42 rőf kitünö vászon (ágyneműre vagy 12db. nói ingre) 14,15, 18, 22, 24 ftig
a legszebbek.

50 — 54 rőf legjobbféle ramburgi vagy hollandi vászon (kézi fonat % széles)
20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 ftig.

Orosz vászon testgyakorlók számára vagy férfi nyári öltönyökre, rőfe 25, 80, 35,
49, 50, 60 krig.

Ingek , melyek a testhez nem jól állanak, visszavétetnek. 50 forintnyi bevásárlásnál
12 db. asztalkendő ingyért adatik.

A levelek ekép ( An dieLeiiien- u n d W a s c h e f a b r i k W i e n , Ki i rntner-
czimzendók: \ s t r a s s e Nr. 27, im Eckifewölbe der Ili ininclpfort-

1769 (4-12) g a s s e , „zuni ERZHERZOG KARL."

A ROB-LAFFECTEUR
Franczia-, Osztrák-, Oroszország- és Belgiumban egyedül elismert tulajdonságairól
kellő felvilágositást nyujt, a minden könyvárusnál és ügynököknél kapható ily czimü
röpirat: „Brochure über die vegetabilische Heilmethode des Dr. Boyveau-Laffecteur."

A Rob-Laflectmr, melynek hathatósága csaknem évszázad óta el van ismerve —
vértisztitó növényi szörp, mert könnyen emészthető és ízlésre nézve igen kellemes.
Ezen Rob a bőrbetegségek, valamint átalában a megrongált nedvek és vér által előidé-
zett bajok gyógyítására, minden ország legelső orvosai által a legjobban ajánltatik.

A szárczagyökérből készült hashajtó szörpöt (Syrup Sassaparilla) stb. messze
fölülmulja, s egyszersmind helyettesíti a balmájolajat (Leberthran), az antiscorbuticus
szörpöt, valamint a hamiblagot is (Jod-Kalium).

E vértisztitó növényi szörp csak akkor valódi, ha ezen aláírással van ellátva:
,,6irandeau de St. Gervais." Alaposan és rövid idő alatt minden egyéb merkuriális
anyagok használata nélkül gyógyit ujabb és elévült ragályos nyavalyákat.

Kapható PESTEN: T ő r ö k J ó z s e f gyógyszerész urnál a király-utezában
7. sz. BUDÁN: Bakats L. V. udvari gyógyszertárában. TEMESVÁROTT: Pe-
eher J. E.

SJ^* A központi raktár létezik Párisban, dr. G i r a n d e a n de St. Gervais-nél,
rue Richer, Nro 12. — Hamisitások ellen óvás tétetik. Minden előforduló esetekben a
szalag elkérendő, melylyel a dugasz boritva van , és melyen az aláirás : Girandeau St.
Gervais találtatik. 1729 (7—12)

Cs. kir. kizár, szabad.

t L E T-I T A L,
gyógyerővel biró hatásos növényanyagokból készitett, s jeles orvos urak
által elemeztetve, valamint egyéb hiteles előkelő egyének elismerése sze-
rint, főkép a mostani egészségtelen korszakban ajánlatos: hideglelés,

emcsztéshiány, bél- és gyomorgörcs, epeinger, hányás, sőt

a CHOLERA ellen
is eredménynyel használtatik.

Á r a e g y n a g y o b b ü v e g n e k . . . 8 0 k r .
>» . >> >) >> . . . 55 kr.

Használati utasitás minden üveghez mellékelve van, bizományosaink
névsoraival. MJMÁUI WERTHER FRIGYES,

Életital- és sósborszesz-gyárának irodája és főraktára Pesten, országut
1801 (2 — 2) 25-ik sz , a muzeum átellenében.

Az aía.'áiioban jónak elismert \alutli s eget-zrn frisen érkezett

SGHNEEBER6I NOVENY-ALLOP
mell- s tüdőbetegek szamara.

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

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

BUDÁN: ScLwarzmeyerJ. gyógyszerész urnál.

Aradon: Probst F. J.
Aszódon: Sperlagh J. gy.
Baján: Klenautz J.
Brassóban: Gyertyánfy,Fa-

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

Fleischer.
Bonyhádon: K»amolinJ.gy.
Brassóban: Fabick Ed.
Csáktornyán: Kárász A.
Csúton: Borsay F. gysz.
Debreczenben: GöltlN. gy.
Deésen: Krémer S.
Dettán : Braunmüller J. gy.
Devecserben: Hoffmann B.
Eszeken: Kawilowicz gysz.
Eperjesen: Zsembery Ign.
Érsekujvár: ConlegnerIgn.
Egerben: Wessely gysz.
Eszéken : Thürner fiai és

Dessáthy gyógysz.
Gyérött: Brunner F.
Gyulán : Lukács gysz.
Haczfeld: Hagelschmidt V.
Hátszegen: Mátesy B. gysz.
Ipolyságon: Mikulási T.
Jánoshazán: Kuna gysz.
Jolsván : Maleter gysz.
Kaposvárit: Schröder J.gy.
Kőszegen: Strehle gysz.
Károlyvártt: Benich J
Kis-Mártonban: Kodolányi

gysz. és Spatay A.
Kassán: Eschwig E
Késmárk: Genersich C. és A.
Kecskeméten: Papp M.
Karánsebesen :Weber A. gy.
KárolyfVhérvártt: Fischer

Ed. gyógysz.
Kolozsvártt: Megay M. C.

Körmftczön: Draskóczy gy.
Karolyfehérvár: FischerÉ.
Kubáiban: Stojánovics.
Kun-Sz.-Miklós: Stoits
Lugoson: Arnold J.
Médiáson: Breiner K.

S.-Sz.-Györgyön: Ötvös P.

Mosonban: Pranter J. gysz.
Miskolczon: Spuller J.
Mitrovicz: Krestonoshics A.
Mohács: Pyrker Gyula gy.
Marosvasárhely: Jeney gy.
Munkácson: Gröttier L.
Mohácson: Kőgel D.
Nagybányán: Horacsek J.
Nezsiderben: Fuchs J.
Nyitran: dr. Láng E.
Nyiregykázán: Hönsch Kde

gyógysz.
Nagy-Becskereken: Nedel-

kovics és Haidegger.
Nagy-Kanizsán : Welisch

és Lovack gyógysz.
Nagy-Károly: Schöberl C.
Nagy-Kikin: Komka A. J.
Nagyváradon: Janky A.
Nagyszombatban: Pantot-

schek R. gyógysz.
Orosházán: Van gyel M.
Pancsován: Graff gysz.
Pécsett: Kunz Nándor.
Posegán: Balogh gyógysz.
Putnokon: Szepessy gysz.
Pozsonyban: Schneeberger

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

gyógysz.
Humán: Milutinovitz S.
R ékáson : Boromi K. gysz.
Szászváros: Sándor R. gy.
Szabadkán: Hofbauer I. gy.

gyógysz.
Sopron : Voga és Rupp-

A. recht.
S.-A.-l)jheIyen: Deutsch J.
Sasvár: Mücke A gy.
Segesvár: Misselbacher J.
Serajevoban: GyulekaN.G.
Sziszeken: Kubányi F.
Szombathelyen : Mitter-

mayer gyógysz.
Székesfehérvár :

gyógysz.
Say R.

Siklóson: Nyers S. gysz.
Szathmáron: Juracsko D.
Szent-Miklóson: Haluschka

Egy üveg ára forint 26 krajczár.
Ugyanezen bizományos uraknál kapható:

gygy
Szarvason: Réthy V.
Szentesen: EissdorferG.gr.

és Prohaszka Gyula.
Temesvár : Kraul és Roth

gyógysz.
Tokajban: Krotzer A. gy.
Tordan: Welits és Wolf.
Tatán: Niertit F. gysz.
Tőrök-Szent-Miklds: Pil-

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

és özv. Benesch P.
Újvidéken: Schreiber F.
Varannón: Elizár gysz.
Veszprém: Fremmel.
Váczon : Tragor A.
Varazsdon: Halter gysz.
Verseczen: Herzog gysz.
Zimony: Ivanovics és fia.
Zalatnán: Mégay Gyula.
Zombor: Stein fia Márk.
Zsámbokrét: Neumann M.
Zentán: Wuits testvéreknél.

1791 (2-6)

Legjobbféle

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

ára 23 kr.

Dr. Belir ideg-extractnsa,
az idegek erösitésére s a íest edzésére ára

70 kr.

j j valódi gyógyszer!,
Lobry és Parton-tól Utrechtben, a skrofulák
s börkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg

ára 1 ft.
Stíriai Stub-liavasi-növény-

nedv
mell- s tüdőbetegek számára.

Egy üveg ára 87 kr.

HELUNGKIANG
arábiai s ázsiai

állát-, gyógy- és táp-pora,
a magas kir. porosz kormány által engedményezve

s ő felsége a porosz király udvari istállóiban, valamint a legtöbb gazdasági igazgatósá-
goknál a legjobb sikerrel használva egyszersmind a legjobbnak elismert óvszer marha-
vész és marhabetegségek ellen.

Mustra- és védmárkkal törvényesen biztositva.
Egy kis csomag ára 40 kr., nagy csomagé 80 kr.

Block-féle megpróbált folyadéka lovak számára.
Kitünő mosó szer, mely nemcsak az egészséges, hanem a beteg lovaknál is, az ivhúr,
köszvény, körömgyuladás, az inak kiszáradása, ficzamodások, az iga s nyereg által oko-
zott sérülések eseteiben a legmeglepőbb sikerrel használtatik.

Egy üveg ára 1 ft. 40 kr.
Főraktár B I T T N E R C Y U I Í A gyógyszerésznél Gloggnitzban.

Biztos és gyors kiirtása
a

patkányok $ egereknek,
egy cs. kir. kizár. szab. patkány- s egérpusztitó szer által gyertya -formában.

Egy darab ára 50 kr. a. é. F) 1810 (3-17)
Valódi minőségben kapható:

PESTEN: Törők József gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik sz. a.,
továbbá:

V.-Becskerek: Nedelkovits. — Csáktornyán: Kárász A. — Eperjesen: Zsem-
bery J.— Jassenova: Dudovits J. — Keszthelyen: Wünsch F.— Kolozsvártt:
Wolf J. — Pozsonyban: Scherz Fülöp. — Sopronban: Pachhofer,— Soborsin:

Franke A. Varasdon: Halter D. F., — Veréczén : Bész J. K. urainál.

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

41-ik szám. Tizenharmadik évfolyam.

Pest, oktober 14-én 1866.

Elöfizetési föltételek 1866-dik évre: a Vasárnapi Ujsáj? és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat Illetőleg, 1866. január l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10krb»;
fcéloiB»ori vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Hainburg és Altonában: Haasenstcin és Vogler. — M.Frankfurtban •
Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Hajnik Károly, kinek halálát nehány
héttel ezelőtt jelentettük, hazánk alkotmá-
nyos életének történetében egy közelisme-
résre méltó, nevezetes helyet foglalt el.

Magyarországon, a kifejlett alkotmányos
élet daczára, a nyilvánosság terjesztésére
évek során keresztül igen kevés történt. Az
országgyülés tárgyalásairól a cenzúra nyo-
mása alatt álló hirlapok csak igen rövid és
száraz tudósításokat közölhettek, s a törté-
nelem számára csupán a jegyzőkönyvek és
hiányos följegyzések maradhattak fönn. Hi-
ányzott a főeszköz — a gyors-
írás, melynek fontosságáról egy
hires angol iró következőleg
nyilatkozik : „Ha mindaz, mit
a gyorsirók a sajtó utján a szó-
nokok ajkairól, a lelkesedéstől
még melegen nyujtanak a kö- <
zönségnek, csak egy hétig meg- '
szünnek, országunk politikai tör-
ténetében egy üres lap támadna,
a közvéleménynek egyik leghat-
hatósb rugója hiányoznék, és
csak akkor érzené s láthatna be
a nemzet, mily fontos befolyást
gyakorol e müvészet nyilvános
életünk összes ügyeire."

E nevezetes eszközt nálunk
is meghonositani, tüzte ki élet-
feladatául Hajnik s törhetlen és
önzéstelen buzgalma, s fáradhat-
lan munkássága által czélját el
is érte. Neki köszönhetjük, hogy
ma már van magyar stenographia
s hogy e tekintetben sem állunk ,
többé a müvelt külföld mögött.

Hajnik Károly 1806. decz.
10-kén Pozsonyban született. —
Atyja, Pál, előbb pozsonyi, ké-
söbb magyar k. egyetemi jog-
tanár volt; anyja Markovics
Antonia, Markovics Mátyás is-
meretes jogtudós leánya.

Tanulmányait a pesti kegyesrendi gym-
naziumban(1815 — 1821)és utóbb az egyete-
ken végezte (1821 — 1826). Az ügy védi vizsga
letétele után Temesmegyében lett aljegyző.

1832-ben a pozsonyi országgyülésen
lépett föl mint pályatörő, elsö magyar
gyorsíró, s azóta a jelen 1866-ik évig ő
szerkesztette valamennyi magyarországi és

H a j n i k K á r o l y .
(1806-1866.)

erdélyi országgyülés gyorsirási naplóit. Ele-
inte kevés pártolásban részesülve, csak egye-
dül s csaknem egészen jutalom nélkül vé-
gezte a fárasztó munkát, de ügyszeretete
nem lankadt, fővágya és czélja levén, nálunk
is meghonositani a nyilvánosság terjesztésé-
nek e hatalmas eszközét.

Hosszas és fáradhatlan müködésének ér-
demeit a következő vázlatos sorozat eléggé
kitünteti. — Az 183%-ki pozsonyi ország-
gyülésen a kerületi ülések Naplójának szer-
kesztője volt.

H A J N I K K Á K O L Y.

Az Erdélyi Napló megkezdésére az
183%-ki kolozsvári országgyülés alatt b.
Wesselényi Miklósnál tartott tanácskoz-
mányban tett inditványt, mi az ellenzéki
párt részéről élénk helyesléssel lön fogadva.
Ennek szerkesztését dij nélkül, csupán ha-
zafias indulatból vezette.

Az 183%0-ki pozsonyi országgyülés fo-

lyama alatt Hajnik eszközlésével s ügyessége
és lelkessége által alapittatott meg a Főrendi
Napló is, melynek, mint akkor egyedüli ki-
képzett gyorsíró, valóságos szerkesztője volt,
és aránylag csekély dijért a majdnem na-
ponként tartott ülések minden beszédét
leirta és szerkesztette.

Nemsokára azonban fölébredt a részvét
az ügy iránt, s annak fontossága kellő mél-
tánylásra talált. A felső táblán többek közt
hathatósan fölszólalt a gyorsírás ügyében
gr. Batthyány Lajos, kinek aztán egyideig

Hajnik magántitoknoka is volt.
A főrendi ellenzék a gyorsírás
előmozditása végett egyletet is
alapitott, s jutalmakat tüzött ki.
A haladó párt József főherczeg
nádor utján folyvást sürgette
Hajnik országos gyorsíróvá ne-
veztetését. Ugyanezt több megye
is utasításba adta, nevezetesen
Zalában Deák Ferencz tévé azon
inditványt, hogy a gyorsírás,
különösen pedig Hajnik Károly

: < ^ mint annak honunkban megala-
3;-. pitója, országos pártolás alá
~X ̂  vétessék, s ez inditvány elfogad-

tatván, támogatására az ország
valamennyi megyéi föl lettek
szólítva. Az országos gyorsíró
állomásának elnyerésére csak-
ugyan mind József nádor, mind
az akkori udvari fókanczellár,
gróf Majláth Antal, reményt
nyujtottak, — de e hivatal rend-
szeresítése évről évre elhalasz-
tatott.

Hajnikot nemcsak a nyilvá-
nosság terjesztése körül szer-
zett érdeme, hanem sokoldalú
ismeretei, bő tapasztalása, vala-
mint finom, mivelt modora áta-
lánosan kedvelt egyéniséggé
tették s az ellenzéki párt össze-

jöveteleiben, s az országgyülési köröknek
mindig szivesen látott, °sőt keresett ven-
dége volt.

Az 184* 3-ki erdélyi országgyűlésre az
országos elnök b. Kemény Ferencz által hi-
vatott meg az Országos Napló szerkesztésére.

Az 184%-diki magyar országgyülésen
József nádor egyenes meghagyása folytáu


