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jobbra

A sárospataki

KOVA-MALOMKÖVEK
ÁRJEGYZÉKE.

Ezen malomkövek a londoni, pesti, s.-a.-ujhelyi ipar-
kiállításokon mindenütt első rendű kitüntetésben rérzesültek.
Melyek kétfélék, u. m. fehér és sima őrlésre valók.

A fehér őrlésre valók finom lisztkészitésro nézve a fran-
czia kövekkel versenyeznek, sőt azoknál több százalékot hoz-
nak be, és olcsóbbak.

A sima őrlésre valók podig, melyek a bányák beljéből
került mindinkább keményebb és tisztább sejtes kovafajból
készülvén, jelenleg már annyira tökéletesedtek, hogy a Rad-
ványi gőzmalom haszonbérlői elmondhatják, miként ezeknél
már tökéletesebb malomkövek nem képzelhetők. Nálok egy
pár 48" kő 24 óra alatt 150 pozsonyi mérőt Aröl le. A fran-
cziáknak sima őrlésre való alkalmatos kovakövök nem lévén,
ezek a kövek nem, csupán a sima őrléssel foglalkozó gőz- és balra

mű-malmokbf»n nélMilözhfítlenek, de minden egyéb vizi-, szél- és szárazmalmokban is átalános használatba kez-
denek jönni, uiifit a többek közt Nyíregyháza jónak látta a város minden száraz malmait ilyenekkel szerelni fel.

A kftvek ára, par számra, osztrák értékben:
kö mértéke 36" 38" 40" 42" 44" 46" 48"
kö ára 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-magosodás
2 ft. 70 krral pótoltatik.

A megrendelések hat héttel előbb, mint azokra szükség van, a gyártulajdonosnál minden pár kőre 50 ft.
előpénz beküldésével téteesenek, midőn a kő nagysága, lyuk-bősége és merreforgása, különösen hogy a kő miféle
malomra és őrlésnemre való leend, tudatandó.

Pesten a köztelken kész kövek vannak lerakva, melyeknek eladása és ujabb megrendelések kieszközlése
felől ,,Robey és társai' irodájában, Üllői-ut 1. sz. a. értekezhetni.

-s) Láczay Szabó Károly, gyártulajdonos.

Tizennegyedik évfolyam.
A nemi éict

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

fertőzés-, magömlés-, sápkór-, fehér-
folyás-, közösülési tehetetlenség-, nöi
magtalanssgról stb., ez utóbbi beteg-
ségek óv- és gyógymódjaival.

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

szeréről,
a férfi és n8i ivarszerek boncztani ábráival.

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

Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

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

1914(5-12) saját házában.

KÁNYA JOZSEF
(elöbb Böhm és Kánya)

Pesten, József-tér 10-ik sz. a.,
ajánlja

minden évszakra
dusan ellátott

legujabb bel- és külföldi

noi-ilivaiiirii
1775 (5—6)

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4. sz.)
megjelent és minden könyvárusnál kapható:

Magyar iró külföldön.
SZENT-KATOLNA.

Kis 8-rét, két kötetben. (392, 315 lap), füzve 4 ft. 50 kr.
T A R T A L O M :

I. kfttet : Előszó. München. Berlin. London. Paris. lI. kdtet. Brüssel. Síünóra
Nürnbergben. Edinburghtól Liverpoolig. Abbevilletől Darmstadtig. Bad-Ems. Dieppe.
Genftől Badenig. Badeni table d'hőte. 1941 (3 3)

Kosten-Ersparniss bei Annoncen.
Institute, Bade-Oirectionen, Fabrikanten,lndustrielle, Geschafts-

leute etc,
welche genöthigt sind zu annonciren, erzielen bedentende Vortheile nnd Geld-

ersparniss durch das seit Jahren a!s billigst anerkannte erste österreichische

Annoncen-Bureau des A. Oppelik. Wien, Wollzeile 22,
welohes sich wie im In- sö auch im Auslande des solidesten Rufes, sowie zahlreioher

Auftrage und vielseitiger Anerkennungsschreiben erfreut.
UT* Bei grossen AuftrSgen bedeutender Rabatt.

Sammtliche Belege werden naeh Beendigung der Annoncen geliefert.
BF Preiscourants und Kostenüberscblage auf Verlangen gratis.

Annoncen-Aufnabme für allé europáischen Journalé. (2—2)

Több ezer pár
ndi- és gyermek-topánkák, minden kigondolható bel- s külföldi kelméből s bőrből, szilárd

és tartós munka, a lehető legjutányosb áron kaphatók :

BRETSCHNBIDER ZSIGMOND
nagyszerü lábbeli raktárában uri utcza 11-dik sz.

épületében.
Hogy a tisztelt vidéki megrendelők magukat tájékozhassák,

ajánlom alább irt árjegyzékein vázlatát:
1 pár bársony, posztó vagy brunell-topánka fűzőre, sarokkal 2
1 pár bársony, po«ztó, brunell vagy bőr topánka, sarokkal,

gumini-kuzóra 2
1 pár bársony, posztó, brunell, selyem vagy bör-topánka,

elólfüiőre, sarokkal 3
1 pár posztó, bársony vagy brunell reggeli czipő 1
1 pár posztó, bársony, brunell vagy bőr reggeli czipő, sa-

rokkal és gammi-huzóval
1 pár chagrinbőr reggeli czipő minden színben
1 pár bársony, posztó vagy brunell félczipó
1 pár bársony, poszsó vagy brunell félczipő, sarokkal
1 pár magas lábszár topánka bársony, posztó, brunell vagy

bőrből gyermekek száraára
' Vidéki megrendelések pontosan és gyorsan teljesittetnek.

a., a szerviták

szives figyelmükbe

! ft. 20 kr.—8 ft.

! ft. 40 kr.— 4ft.

ft.—4 ft. 50 kr.
ft. 20 kr.

ft. 80-2 ft. 50 kr.
ft. 80-1 ft. 60 kr.
ft. 50 kr.
ft. 80 kr.

ft. 50-2 ft. 50 kr.
1913 (4-4)

Egy Freyburgi 15 francos sorsjegyet
1939 (4—6)i n g y e n

kap mindegyik, ki alulírottak váltóüzletében
1 100 frtos 1864-ki jegyet 20 havi 5 frtos részfizetés mellett
vesz. — Az utolsó részletfizetés lefizetése után a vevőnek 1 KO frtos 1864-i és egy
eredeti Freyburgi torsjegy szolgáltatik ki.

mindennemü állam-, ipar- és sors játéki papí-
rokra, az árfolyam V« részértékig.

ígérvények
1 500 frtos 1860 ki jegyre, huzás február 1-én, fónyervény 300,000 frt, 7 ft. 50 kr.,
1 100 frtos 1860-ki jegyre 3 frt, bélyeggel együtt.
1 100 frtos 1864-ki jegyre, huzása márczius 1-én . . . . 2 ft. 50 kr.
Államjegyekre, húzások márczius 20-án 4097 nyereménynyel . 8 ft.

T a r s a s j á t é k o k
4 frt negyedévenkint 20 darab valamennyi ausztriai sorsjegyre

egy badeni 35 frtos jegy hozzáadásával,
25 részfizetésre. A befizetés nem fog elveszni, minthogy a társasjáték bevégeztével
a sorsjegyek eladatnak, és az egész eladási öszlet a 20 részvevő között felosztatik.

Továbbá kapható még: SO db. 1OO frtos 1864-ki jegy 20 havi 5 frtos
részletfizetés mellett. Az összes részletfizetés befizetése után minden résztvevőnek
egy eredeti 100 frtos 1864-ki jegy szolgáltatik ki.

~ Lejárt szelvények és kihuzott kötvények bevá l ta inak.

KÁROLY JÓZSEF
váHnüiclete Pesten, harminczad-utcza 3. sz. a. 1

Viz által légzárolt

SZOBA-ÜRSZÉKEK,
melyek által a büz tökéletesen elzáratik, darabja 5 ft., lakkozott 8 ft., csinos szer-
kezetű s finoman lakkozva 15 ft.

Készületek, melyek minden árnyékizékhez alkalmazhatók, s mely által a lég-
vonal és büz tökéletesen eltávolittatik , darabja 8 ft. Mindkét tárgyat illetőleg egy
kir. szabadalommal ruháztattam fel.

Égésien teljes és diszes Angles-ek víztartóval, porczellán-csészével erős hor-
gany-érczből szilárd gépezettel, famunkálattal együtt, minden házi árnyékszékhez
könnyen alkalmazható, helyben általam fölállhva egyévi jótállás mellett 80 ft.
Mustrák mindenkor készen tartatnak.

Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK,
gömbölyűk vagy négyszögüek, melynek alkalmazása által a füst a konyhából s lak-
helyiségekből nyomtalanul eltünik, egy darab ára 10 ft.

A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 foirnt számittatik.
Továbbá folytonosan készen kaphatók fürdő- és ülőkádak a legerősebb

horganyérczből.

1981 (8-6)
MÍKSITS KAROLY,

bádogos-mester
Raktár: rózsatér í . sz. a., a városháza mögött.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomatott saját nyomdájában Pe«ten 1867 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Ujdon*aj?ok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csnpán 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 I j s á g és Politikai I jdoiiságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
gtatágnál csak 1 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasensíein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
m inden igtatás után 30 ujkr.

Az 1866. évi rövid, de lefolyásában és
eredményeiben világra szóló csehországi had-
járat gazdag volt nemcsak nagyszerü esemé-
nyekben, hanem kisebb szabásu, de szintoly
megható egyes jelenetekben is. Ezek följegy-
zésével s megörökitésével még most foglal-
koznak legjavában a külföldi irók és müvé-
szek, kik a háboruból sértetlenül hazatért s
otthonn a békés tűzhely mellett élményeiket
elmesélgetö katonák előadá-
saiból meritik elbeszéléseik
s rajzaik tárgyát.

Egy ily egyszerü, de tör-
téneti valóságánál fogva
kétszeresen érdekes törté-
netkét akarunk elmondani
mi is egy külföldi lap elö-
adása nyomán, mely ott a
teljes hitelesség minden kel-
lékével ellátva közöltetett.

Kis történetünk színhe-
lye a csehországi csatámé -
zökön volt s az esetet azon
két porosz katona beszélte
el, kik itt mint teljes hitelű
szemtanuk szerepelnek. Ezek
egyike következőleg adta elö
a dolgot:

„Aköniggratzi csata után
én és pajtásom parancsot
kaptunk, hogy a közel dom-
bok erdős vidékét, ott fekvő
sebesültjeink érdekében ki-
kutassuk s eljárásunk ered-
ményéről jelentést tegyünk.
Ez erdőségből sok kárt okoz-
tak a porosz seregnek az oszt-
rák csapatok, melyeket csak
makacs ellentállás után és
akkor lehetett innen kiűzni,
midőn a porosz korona-her-
ceg hadteste más oldalról
^ar hátrálásra késztette az
átrakok jobb szárnyát.

mint ide érkeztünk,
< 5 hős bajtárs elvérzett

«jára akadtunk, az össze-

H ű s é g m i n d h a l á l i g .
(A mult évi osztrák-porosz háboruból.)

segélyt, mely rólok megfeledkezett. A meny-
nyire tőlünk telt, tábori kulacsaink tartal-
mával enyhitgettük némileg a szenvedők
égetö szomját s pontosan följegyeztük a
helyet, a hol öket találtuk, hogy adandó je-
lentéseinkben gyors segélyt kérjünk szá-
mukra.

„Az erdőség, melyben jártunk, nem
nagy terjedelmü volt, de a vastag törzsü

Hüség mind halálig. (Jelenet a mult évi csehországi csatatérről.)

i . a°ru
Wlei,
*fo sebe

szétszaggatott, véres egyenruhák
jelei voltak az itt pusztitott halálos

:emnek. A halottak között nem egy
is találtunk még, kik az öl-

óta hiában várták itt az orvosi

resztül akartunk vergődni, hogy egy távo-
labb látszó tisztás helyre kiérhessünk, egy-
szerre halk morgást hallottunk, mely mindig
élesebbé vált, minél inkább hatoltunk előre.
Végre áttörtettünk a csalit utolsó bokrán, s
ime csekély távolságra tőlünk, a domb lej-
tőjén, az erdőség szélén egy idegen katona-
tiszt feküdt elterülve a földön, még kezében
tartva a kard markolatát, a mint vele a csa-

tában elesett. Domború mel-
lét egy kis kutya őrizé két
elsö lábával, mely, ha hozzá
közeledtünk, mérges mor-
gással s ugatással vicsoritá
ránk fogait. Még közelebb
érve hozzá, a kis kutya
egész dühosséggel rohantg gg
ránk: de nem távozott ura
lábain tul, s azután ismét
visszatért a holttest fejéhez
és melléhez, hogy azt elle-
nünk megoltalmazza.

„Talán senki sem fogja
elhinni, oly csodálatos, és
mégis igaz, hogy mi, sokat
próbált ficzkók, kik két had-
járatban , Schleswigben és
Csehországban, annyi sok
halott és sebesült látásához
hozzászoktunk s e részben
már csaknem érzéketlenekké
lettünk, mi nem nézhettük
megindulás nélkül a kis ku-
tya hősies magaviseletét,
melylyel gazdáját két ember
ellenében védelmezte. Mit te-
gyünk vele? azon okoskod-
tunk. Én mindenekelőtt azt
szerettem volna bizonyosan
megtudni, vajjon a tiszt meg
van-e halva vagy csak sebe-
sülve, s mégis sajnáltam a
szegény ebet, hogy erősza-
kot használjak eltávolításá-
ra. Ez pedig egy perczre sem
engedte meg, hogy a tiszt
fejéhez közelebb érve, neta-

élöfákat sürü bokrok fonták körül, melyek-1 láni léiekzetvételét kilessem. Valahányszor
nek védő árnyai közé, az erdő megsebesült megkísértettük, dühösen rohant lábikráinky , g

adjaiként, a halálosan megsebesült szegény
harczosok is kínjaikban megvonták magukat.

„Mid<")n egy ily sürü bokros helyen ke-

g ,
felé, de tüstént visszaugrott gazdája mellére
a mint mi viszszahuzódtunk. Csupán annyit
vettünk észre, hogy a holttest halálos sebe

4-ik szám.

Pest, január 27-én 1867.
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a fej jobb oldalán volt; ugy hogy fülét az
aludt vér egészen belepte.

„Kikutattuk kenyeres-tarisznyánkat, s
mindent, a mit benne találtam, többi között
egy kis Ízletes kolbászmaradékot is, átadtam
pajtásomnak, oly czélból, hogy ez ételnemü-
ekkel a holttest lába végére állva, a valószi-
nüleg éhes kutyát magához csalogassa, mi-
alatt én a fej körül elvégezhetem titkos
kémszemlémet. De most mégkevésbbé értünk
czélt. A kis állat kétségbeesetten ugatva,
fogvicsorgatva, dühtől tajtékozva ugrált le
s fel ura holttestén, ugy hogy komolyan
megsajnáltuk s a közelebbi vizsga minden
további kísérletéről lemondottunk.

„A hü állat számára ott hagytuk a ke-
nyér- és kolbászdarabokat; szivesen hagy-
tunk volna neki ott vizet is, ha lett volna,
mert a szomjtól száraz nyelvét már nagyon
kilógatta. Mindig visszapillantva, lassu lép-
tekkel távozánk. A kutya, a mig minket lát-
hatott, egy falathoz sem nyult, hanem két
elsö lábával gazdája mellét fedezve, élesen
figyelve állott örállomásán.

„Tovább siettünk, hogy a segély, ha még
lehetséges, egy perczig se késsék. A parancs-
nokságnál megtettük jelentésünket. Mi tör-
tént késöbb a tiszt holttestével s a hü ku-
tyával ? nem tudhattuk meg, de az elmon-
dott esetet, mig élek, sohasem fogom elfe-
lejteni."

A „fekete leves."
Megcsapdosá a harcz viharja,
Eltört Bécsnél az ozmán kardja *),
Leesett a félhold az égről
Es lesodort egy csillagot, —
Egy csillagot, mely fényben ége •
A szabadság tiszta egébe . . .
Tökölyi, a te csillagod!

Mint sebzett sas — vérezve szárnya —
Erős, hires munkácsi várba
Vonul a hős; de nem pihenni;
Védni magát, halni, ha kell.
Vagy kitörni onnan, mint láva,
— Jobb kor álmát hordván magába —
Megmaradt, hű vitézivel.

Itt tűnődik, tesz, javit, kémlel.
Uj hireket kap nappal, éjjel.
Csügged, erősbül, majd remélve
Lelke végig száll a hazán . . .
Szép csillagát megint fenn látja:
Ilonszeretet szent, drága lángja
Gyúlad szivén, arczulatán!

Egyszer suhog a hirnek szárnya :
Ilogy „Caprara beült Kassára" . . .
Itt tenni kell! . . . Ir a basához
Váradra; kér hadat, segélyt . . .
Ott, a basa mosolyg magában;
Villan ravasz terv tar agyában.
— E terv neki nagy kincset ért. —

S leül, fogja az irónádat;
Ir hizelgést, de gondol vádat:
,,Hősök napja, magyar nép fénye!
Virágozzál sok évekig,
Ki bírod a szultán kegyelmét,
— Szerencsés a ki nyomodba lép —
Sorsod milljók irigyelik."

„Fedezzen a nagy úr palástja
Továbbra is; tanácskozásra
Személyedet alázd meg hozzám
Minél-elébb, hacsak lehet!
Akkor serget vihetsz magaddal;
Am meglássad, gondolj szavammal!
Övezze hir, fény fejedet! . . ."

Tökölyi — nem gyanítva semmit, —
A levelet olvassa s meghitt.
Munkácsot hős nejére bizza,
— Hisz e nő Zrinyi Ilona! —
Búcsúzik, és ül paripára;
Azt elfedi Munkácsnak vára,
Ezt — társival nagy út pora.

Halad, siet . . . utját nem állja
j Ellen, vihar, sem éj homálya,

Mig Váradot gyorsan eléri.
| Ibrahim ott, várja, örül:
j Olyan „mézes-mázos" beszéde
j Soha se volt tán életébe . . .

Forgolódik a hős körül;

Dicséri nagy, vitézi hirét,
Tűzláng-eszét, oroszlán- szivét,
Jó fegyvérit, szép paripáit;
Tökölyit szinte terheli . . .
— Az oroszlán igy jön lövésre,
Nem ügyelve rejtekre, résre,
Mely a leső vadászt fedi! —

Majd az ebéd jön, ritka fény nyel,
Ezüst, arany több, mint az étel.
Szivesség, kedv maga a gazda,
Heviti a tiltott nedű.
Udvarias, pazar a bókban,
Mit a magyar mond: ,,ugy van, jól van!"
Csupa mosoly, napfény, derű.

De im', itt e sok bámész szolga
Mindegyre gyűl, bár semmi dolga! . . .
Talán bizony . . . nem, nem?! . . . de mégis! . .
Tusakodik jó Tökölyi;
S mint vészmadár vihar jöttére,
Bús sejtelem csap hős lelkére;
Bár a tusát nem rettegi.

Felkel: „magát oly roszul érzi"
Kimenne: „ottkinn szélyelnézni";
De a basa jó házi-úr ám!
Előzékeny, gyöngéd, szemes,
Szól: „Az ebéd igy meg is ártna
Nagyságodnak; üljön le, 'sz hátra
Van még a fekete leves.'1

Es csakugyan az adott jelre
Az ácsorgók kapnak fegyverre,
S rohannak a védtelen hősre:
Felé villan tőr, jatagán;
Es mielőtt ideje volna
Egy kérdésre, egy rövid szóra,
Győz a szolga-had egymagán!

— Oh, miért nem lehettem véle ?
Egy buzogányt adni kezébe;
Gazda, szolga vért izzad akkor,
Mire lejár a viadal . . .
Vagy mostan, ő is itthon volna,
— Legalább egy omlott sirboltba, —
Az ősök szent poraival! . . .

Fogoly a hős, az ármány foglya,
Sztambul felé hurczolják fogva.
Halmozva a lánczok™ vádak;
Mert Ibrahim ir 1> velet,
Mond: „a gyaurt, hatalmas szultán,
Tanitsd meg, — ott jobban tanul, tán —
Hű lenni — mit itt feledett."

Fogoly a hős, az ármány foglya,
Csak lelke nincs nyűgözve, fogva,
Annak szabad gondolni, szállni,
S van idő a nagy út alatt
Visszarcpülni messze, s arra,
Hol Ilona hasztalan várja
Az ismerős kürt-hangokat . . .

Majd innen is, megtérve árván,
Más tájra csap: a sejtés szárnyán
Jövőbe néz,'8 azt súgja szive:
„Jó Ibrahim, nevess, nevess! . . .
— Sértett kebel borulatába
Fosanszik a boszu villáma, —
„Csak vigadozz . . . gyönyörködj békén,
Majd eszedbe juttatom még én
Egykor, a fekete levest!" Soós Miklós.

1683. julius 2.

A kit semmi vissza nem rettent.
(Történeti elhfiszi'lds.)

(Folytatás.)

IV.
Kétszáz ölnyi mélyen a Told alatt.

Rideg, puszta, dísztelen vidék az, amely-
ről szólni akarunk. Középmagasságu kopár
hegyek emelkednek a szemlélő elött, ridegen,
siváran. Erdő ezeket nem koszoruzza lombos
sátorával, gabona ezeken nem hullámzik
tengerzöld szinével; mintha valamely egé-

szen csodálatos, idegen világban volna az
ember, melyben az élők nem a föld fölött
végezik ügy bajukat, hanem mélységes mé-
lyen alant a föld alatt.

A puszta hegyek között elég tágas völgy
terül. Abban egy városka fekszik, neve Falun.
Házai fából vannak épitve ennek is, — de a
szó szoros értelmében feketék a koromtól.
A városka végén magas kürtők emelkednek,
melyek majdnem szünet nélkül okádják a
sürü, gomolygó, fekete füstöt, mely oiy ne-
héz, hogy nem tud magasra fölemelkedni,
hanem szétterül az egész völgységen, s ha
egy szellő megcsapja, hullámozva vonul
odább, mint valami tüneményes óriási kisér-
tet, foszlányos fekete gyászruhába öltözve.
Elet, fény, világosság sehol sem látszik e
tájon másutt, mint a Runn és Warpan ta-
vaknál, melyek sima tükre visszaveri nappal
a napfényt, — este pedig lánghidat vernek
raita a kürtökből ekkor lángolóknak látszó
fölemelkedő füstoszlopok.

De a mily sivár, rideg e vidék, ép oly
kevéssé zajtalan. El lehet mondani róla, nincs
ennek sem éjjel, sem nappal nyugodalma.
Jobbról fül-siketítő zúgás, süvöltés, balról
vérlázitó szakadatlan dongás, kalapácsolás
hangzik szünet nélkül. Ember legyen, a ki
meg tudja szokni.

A város melletti hegy környéke mutat
legtöbb sürgés-forgást. Tágas kerek nyilas
van e hegyen. Az esthomálynak ünnepélyes
órájában, midőn egy pillanatra elnémul
minden zaj, nagy csoport ember jelenik meg
e nyilasnál, csákányokkal, fejszékkel, kala-
pácsokkal fölfegyverkezve; mikor mindnyá-
jan egybegyülnek, áhitatosan leveszik külö-
ilös süvegeiket, halavány arezukat fölemelik
az ég felé, melynek rezgő csillagai szelid
fénynyel mosolyognak alá; halk hangon egy
rövid imádságot rebegnek, mely az ajkak
sokasága által ünnepélyesen zúgó mormo-
lássá válik, — azután csoportonkint eltünnek
a hegynyiláson, s midőn már az utolsó is
alászállott abba: nemsokára a hegy üregből
hasonló számu, hasonló arczu, hasonló öltö-
zetü, hasonló külsejü csoport tünik fel ujo-
lag, —• kik, miután szintén egy-egy hálatelt
tekintetet vetnének a most már még csilla-
gosabb égre, — suhogó árnyak gyanánt szét-
oszlanak a fekete város sötét házai felé.

Es ez igy megy egy nap, mint más nap,
egyik évben mint a másikban, igy megy
több mint félezred esztendő óta.

A mint már említők, az a városka Falun,
s amahegynyilás mellette a fáluni rézbánya..
Ezen bányászok, kik életük javarészét két-
száz ölnyi mélységben töltik el a föld alatt,
ezek nyujtják Svédországnak egyik legte-
kintélyesebb jövedelmét, az évenkint csak
ez egy bányából több ezer mázsára menő
vörös rezet, s a belőle kiváló némi csekélyebb
mennyiségü ezüstöt és aranyat.

Az ö munkájuk a mily hasznos és szük-
séges, ép oly terhes és veszélyes. Ritka bá-
nyász ér hosszu életet. A föld gyomrának
homálya, a veszélyes mérges gőzök, a nagy
megerőtetéssel járó munka, az álmatlanul
átvirasztott éjszakák nagy hirtelenséggel
hervasztják az életerőt. De hiába! Élni kell,
— tehát késznek kell lenni a halálra. Ez
ellenmondásnak látszik, pedig való igaz.

Igen kevéssel a stockholmi
vérfürdő után, sugár magas ifju jelenkezék
a bányahivatalnál és alkalmaztatást kért.
Meg is nyerte. Felöltözött bányásznak, le-
szállt a föld gyomrába kétszáz ölnyi mélyen,
s csak annyiban különbözek társaitól, hogy
ö még itt is, midőn az aknába lejutott, hálás
pillanatot vetett fölfelé, mintha az eget ke-
reste volna, melynek valamit meg akar
köszönni.

Senki sein kérdezte töle, honnan jön;

kicsoda, mi volt elöbb; ö munkát keresett, s ]
pedig bányamunkásnak ritka ember válik
neki, s a hivatal mindig örül, ha egy-egy
ujabb, fiatalabb erőt szerezhet meg a terhes,
veszélyes munkához.

S pedig ha megkérdezték volna, kicsoda,
honnan jön s minő sors hozta e veszedelmes
helyre, — s ha ö kész lett volna elmondani
mult napjai történetét, sok érdekeset tudott
volna elbeszélni.

Ö nem jószántából jött ide, hanem sorsa
kényszerité. Olyan volt, mint a viharcsapta
madár, mely biztos fészek felé akar repülni,
de esö áztatja, szél megveri — s oda sodorja
valami emberhajlék küszöbére. Jó szerencse,
ha felveszik s pártját fogják, — de arra is
számithat, hogy közel van halála órája.

Helyette mondjuk el mi azoknak a mult
napoknak történetét. Csak harmadnappal ez-
elött is, ezen ifju tagjait nem durva pórmez
fődé, hanem előkelö svéd öltözet. Volt szol-
gája, volt lova, s mindaz, a mi az utazónak
szükséges.

Rafniis faluból, az öreg Erichson taná-
csos egyik birtokából, illant el sietve, éji
késő órán. Ott nehány hetet töltött azelött a
legnagyobb titokban, hol jelenlétét egyetlen
szolgán kivül más alig tudta. Mihelyt sejteni
kezdé, hogy ottléte elárultatott, — össze-
szedett hamarjában mindent, a mire szük-
sége volt, lovat nyergeltetett maga és szol-
gája számára s késő éjjel utnak indult, senki

- sem tudta, hová, merre.
Mikor a rafnasi kastélyt jó távolra el-

hagyták már, akkor a fiatal lovag visszafor-
dult szolgájához és ezt mondá neki:

•— Tudod, hogy nekem Svédországban
nincs helyem, a hová fejem lehajtanám. Ne-
kem vándorlanom, bujdosnom kell. Nem
kényszeritlek, hogy kövess. Ha akarod, térj
vissza, s mindent, a mire kérlek, csak az,
hogy az én nevemet senki előtt ne említsd.

— Uram — mondá a szolga könyes sze-
mekkel — nagyapám nagyapádnál, atyám
atyádnál élt és halt meg, én máskép tudnék-e
cselekedni? Es ha a világ végére mennél,
árnyékod gyanánt követnélek!

A fiatal ember megindult e hűségen.
— Mégis, mégis van hüség ! — mor-

niogá magában, magához inté szolgáját és
megszoritá kezét; azután csak annyit mon-
dott — köszönöm, barátom.

Azzal sarkantyúba kapta lovát s mentek
ujra árkon-bokron keresztül.

Mindig észak felé haladtak. Több napi
járóföldet hagytak már maguk mögött. Most
volt elöször bátorságuk fedél alatt megpi-
henni. A legelső városkában, a hol meghál-
tak, a szolga ott hallotta meg a hirt, hogy
11-ik Keresztély király a fiatal Erichson
Gusztávot halálra keresi, és fejvesztés bün-
tetése alatt letilt mindenkit, hogy a lázongó,
söt lázitó alattvalónak bármivel is szol-
gáljon.

A szolga elkomolyodott. Gondolkozott
egy ideig, azután szép csendesen eloldozta a
jobbik lovat a jászol mellől, s a mi urának
portékái között a legértékesebb, legbecse-
sebb volt, azt felrakta a nyeregbe mind, de
azután felült reá maga is, s mig ura szép
csendesen szunnyadt valami kis szobácská-
ban: a hü szolga ugy elillant, hogy gazdája
soha e világon meg nem látta többé ábráza-
tát. Apja és öregapja nemes példáját hamar
elmosta leikéből Keresztély király rendelete.

Ez a csalódás is keserves fájdalmat oko-
?ott Erichson Gusztávnak. De nem volt reá
l ü eJe, hogy sokáig töprenkedjék fölötte.

-. Csodálom, hogy egyszersmind fel nem
lv/i ~~' mondá magában szomoru mosoly-
y al __ bizonyára vagy esze nem volt hozzá,

Sy bátorsága.
« nehogy a gyáva szolga ezt mégis meg-

tehesse, ha talán utóbb eszébe jutna: az ifju
ismét pórruhát öltött magára, lovát eladta,
s hogy minél elöbb biztos helyen lehessen,
gyalog indult a fáluni bányák felé, hol mun-
kásnak állt be.

— A föld felett nem találtam igaz em-
bereket — gondolá — a föld alatt talán nem
találok ellenségeket.

Ez a körülmény s utána ez a gondolat
vitte öt kétszáz ölnyi mélységre a föld alá,

V.
Egy barát a régi jó időkből.

De a bánya-munka s kivált a bányai le-
vegő, mérges gőzeivel, fojtó füstjével a leg-
roszabb hatással valának a fiatal férfiura.
Alig töltött ott nehány napot, s már is meg-
döbbenve vette észre, hogy ereje fogy, teste
lankad, egészsége hanyatlik. S pedig neki
még nem szabad meghalnia. Nem magát
sajnálta, hanem hazáját, melynek reá szük-
sége volt.

Távozott a bányából.
Minden csalódása, minden szomoru ta

pasztalata daczára reménysége nem herva-
dott el még egészen.

A kik nagyon szeretnek valamit, azok
nagyon erősen tudnak bizni és nagyon so-
káig reményleni. 0 nagyon megszerette azt
a gondolatot, hogy hazáját megszabadítja a
dán járom alól, — ez varázs volt, a mely
szivét-lelkét lekötve tartá, s igy mindéi]
csalódása daczára nem tudott csüggedni s
nem akart.

Még rafnasi magányában készité el tervét
Van Svédországnak egy vidike, melyei

Dalarne vagy Dalekarlia néven neveznek
Lakosai szálas, magas, izmos hegylakók, f
kiknek szive, lelke helyén van. Ha valahol
ezek között bizonyára lesz sikere a szabad
ság szent igéje hirdetésének. A fáluni ba
nyák már Dalekarliában vannak. De mint
hogy ott királyi hivatalnokokat is talált,
nem tartá czélszerünek, nyilvánosan föllépni.

Távozott, tovább s belebb a hegységbe.
A hó borította hegyek közül egy kis

falucska tünt fel előtte, melyről tudta, hogy
Ornás-nék hivják.

Arra felé vette utját.
A mint menne a falucskához vezetö mély

uton, egyszerre száncsörgés hangzik fel mö-
götte, pillanatról pillanatra közelebb és kö-
zelebb.

Hátratekintett. Magános parasztgazda
volt, egylovas szánon.

— Ettől nincs mit tartani — gondolta
magában — ezt nem a dán zsarnok küldte.

Azzal nyugodtan folytatta utját a fa-
lucska felé.

A szán nagy sebességgel közelitett, —
elsurrant a gyalogos mellett, a két férfiu
egymásra nézett s bárha ismeretlenek, falusi
szokás szerint nyájasan köszönték egymást.

A szánon ülő egyszerre lassitá lovának
iramlását, kétszer-háromszor visszanézett,
azután hirtelen visszarántá a gyeplöt, hogy
a ló feje magasan fölemelkedék s a szán
egyszerre megállott.

A gazda leugrott a járműről, odasietett
a gyalog utas felé, tiszteletteljesen leemelte
süvegét s mélyen meghatott hangon mondá:

— Kapitányom!
Gusztáv meghökkent.
— Félreismertél, jó földi.
— Nem ugy, uram! — viszonzá amaz

élénk örömmel — a ki egyszer Erichson
Gusztáv alatt szolgált, az halála óráján is
felismeri azt, ha megláthatja. Nem ismer
engemet?Gusztáv éles, átható tekintetet vetett a
férfiura, gondolkozók egy pillanatig, azután
barátságosan kezet nyujtva, e szavakat
mondá:

- Peterson Arend, egykori kedves ka-
nnám!

— Az vagyok, uram! — viszonzá a svéd,
i agyogó arczczal — a jó Isten akarta ugy,
hogy találkozzunk. Talán hasznára lehetek
valamiben.

— Igen sokban, Peterson, nemcsak ne-
kem, hanem Svédországnak is. Mindenekelőtt
pedig az által, ha egy pár napra befogadsz
barátságos hajlékodba.

— Akár az egész életen át, kapitányom!
kiáltá fel Peterson — s intett neki, foglalna
helyet mellette a szánülésben.

Két-három pillanat mulva a csörgő szán
sebesen vitte Orniis felé mindkettejüket.

Téli napon, hosszas gyaloglás
után oly kimondhatlan jól esik barátságos
meleg szobában pihenni ki az utazás nehéz
fáradalmait. S kivált ha e fáradalmak olya-
nok, mint Erichson Gusztávéi, s kivált ha a
hely olyan, mint Peterson Arend barátságos
házikója.

Peterson nem tartozott ugyan Orniis
legbirtokosabb gazdái közé, de a legszegé-
nyebbek közé sem. Háza nem volt valami
tágas kőház, fából volt az is, gyepes, mohos
tetővel, nem nagy, de tiszta. Felesége csupa
jóság, szelídség, szorgalom. Az asszony keze
mindig meglátszik a ház tájékán.

Erichson Gusztáv a régi jó barát elött
egészen leplezetlenül beszélt. Feltárta min-
den tervét. De hiszen mindez oly világos
volt, hogy a legegyszerűbb ember is meg-
értheté.

Sokáig beszélgettek együtt bizalmasan.
Késő este volt már, mikor Arend elvált
vendégétől.

— Pihenje ki magát, kapitányom —:

mondá a jó ember — nyugodjék csendesen
és békével. Holnap kora hajnallal magam
indulok utnak, hogy a szomszéd falukat be-
járjam. Tudja, hogy az ilyen magamféle em-
berek jobban hallgatnak arra. a ki hasonló
ö hozzájuk, mintsem az urakra. Holnap estére
többet fogunk tudni, \sten áldja és segítse
meg kapitány urat és Svédországot.

— Becsületes, jó ember — mondá Gusz-
táv magában, mikor gazdája távozott — jól
sejtettem én, hogy Dalekarliában találok
még embert!

Azután lefeküdt, s fáradt pilláira csak
hamar édes szendert csókolt a nyájas
álom

Az a becsületes jó ember pedig sokáig
hallgatózott odakünn az ajtó elött, s mikor
már ugy látszott előtte, hogy vendége el-
aludt, lábujjhegyen ellopódzott onnan és
egyenesen feleségéhez ment

— Asszony — mondá még a másik szo-
bában is titkosan suttogva — vigyázz erre a
vendégre, s el ne hagyd illanni. Fogadom Iste-
nemre, holnap ilyenkorra annyi pénzünklesz,
hogy mi leszünk leggazdagabbak nemcsak
Orniisban, hanem egész Dalekarliában. Vi-
gyázz e vendégre.

Azzal halkan kisuhant a házból, ki az is-
tállóba, futósabb lovát hirtelen felkantározá,
minden nesz nélkül kivezeté a ház elé, söt
még az utczán is el—egy jó darabon, ott az-
tán felveté magát hátára, s a milyen sebe-
sen csak mehet e veszedelmes hegyi utakon,
oly sebesen vágtatott, lova ügyességére biz-
ván életét.

Éjfél tájban ért be az első városkába. A
városon kivül dán katona állta utját, a ki
oda ör gyanánt volt fölállitva.

— Állj, ki vagy!?
— Jó barát -— viszonzá a csalfa Arend

— országos dolgot akarok közölni a parancs-
nokkal. Hol találhatom fel, vitéz barátom?

A katona megmondta az utczát, a házat_
A hóvilág fénylett, a ló sebesen halad_

hatott. Nem telt bele tiz percz, Peterson ot
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állt a ház elött, s másik tiz percz, — ott állt
a dán parancsnok elött, s azt ezen hirtelen
szavakkal lepte meg:

— Néhány fegyverest, uram, és kezedbe
szolgáltatom Erichson Gusztávot.

A dán parancsnok meglepetésében elfe-
lejtette megszidni a svéd parasztot éji nyu-
galmának háboritásáért.

— Lóra legények! — kiáltá a szolgálat-
tevő örségnek — nyeregbe mindjárt!

Fél negyedóra mulva huszonegy lovas !
vágtatott Orniis felé. Husz dán fegyveres, |
— a huszonegyedik svéd hazafi, Erichson !
Gusztávnak egykor katonája, most házigaz- :
dája, és feladója. 0 száguldott legelöl — ö
volt az utmutató.

Kissé szürkülni látszott már a hajnal ke-
let felé, mikor az üldözök Ornasbe értek. Ott
Peterson intésére lassított léptekkel foly ta-
ták utjokat a ház felé, nehogy zajt üssenek.

Kivont fegyverrel vették körül a házat. |
Egy része leszállt aztán a lovakról, s az öket
vezetö tiszt s a házigazda nyomában halad- !
tak Eriehson szobája felé. :

j gét, cselédjét, — de valamennyi azt mondta,
! hogy ök ugj- aludtak, mint a tej, ö miattuk
akár egy regement vendég elillanhatott
volna; mit tudták ök, hogy ki az, a ki a szo-
bában volt.

S végre is, Erichson Gusztáv megmene-
kült. De a dolog nem maradt abban. A dánok
sehogysem akartak eltávozni addig, mig Pe-
terson gazdát fel nem kötik az elsö fára,
csakugy a maguk szabadjából. De ekkor
asszony, ember, mind sikongni, rikongni kez-
dett, s maga Peterson is ugy könyörgött,
ugy esdekelt, hogy ám verjék el a hogy
akarják, csak kíméljék meg az életét. Annyi
emberség mégis volt a dánokban, hogy
ezzel is megelégedtek, hanem mióta svéd
gazda van a világon, soha ugy el nem pá-
holtak egyet sem, mint most a dán katonák
a becsületes Peterson Arendet. Megfeküdte
három hétig, pedig nem volt valami nagyon
kényes ember.

Sokáig azt hitte aztán az egész Orniis,
hogy Erichson Gusztáv csakugyan az abla-
kon át szökött meg. Pedig nem volt igaz.

tökéletesen kivonult az ,,örök város" területéről.
A kivonulás, az előleges megállapodás és igéret
szerint, mult évi decz. 5-én kezdődött meg, kora
hajnalban, midőn a római polgárok legnagyobb
része még mély álomba volt merülve. Hangos
dob- és trombita-szó mellett vonultak a 85-dik
ezred katonái a vasuti indóház felé, hogy a rövid
vasuton Civitavecchia tengeri kikötő városába
szállittassanak.

Az ezután következő napokon a sereg többi
részei is bucsut vettek a kapufától; egymást kö-
vették a többi gyalog, huszár, tüzér stb. csapatok.
Deez. 11-én reggeli 8 órakor az Angyalvárról le-
szedték a franczia lobogót s a pápa lobogóját
tűzték ki. E nagy politikai tény minden zaj és
tüntetés nélkül, csendesen folyt le, még csali az
ágyuk se sütötték el az igért üdvlövéseket.

Sokkal élénkebb volt ennél Civitavecchia ki-
kötőjében az élet, a hol a nagy franczia teherszál-
lító és hadihajók indulásra készen várták a haza-
térő franczia csapatokat.

A nem nagy terjedelmü tengeri kikötőt tel-
jesen betöltötték a franczia hadihajók, melyekhez
még sok más nemzetbeli, portugai, amerikai és
osztrák hajó is csatlakozott. A zavart nevelte
még azon körülmény is, hogy a nagy viharok miatt
a hajók nehány napig ki nem mozdulhattak a ki-
kötőből. Annál tarkább és mozgalmasai.il) lett az

Civitavecchia tengeri kikötő. — (A római franczia helyőrség hajóraszállása.)

Az ajtó zárva volt kivülröl, ugy, a mint
azt a hamis lelkü gazda hagyta volt.

— Megvan! — kiáltá fel Peterson s
nagy hirtelenséggel tárta fel az ajtót.

A dánok berohantak. Körülnéztek. Ujra
körülnéztek. A szobában nem volt egy árva
lélek sem.

— Hol van? kiáltá a tiszt méreggel,
oda fordulva a bámész képet meresztő házi-
gazdához.

— A — ház — az —• ágy — b — nem
tudta bevégezni.

A vendég bizony nem volt az ágyban.
A szoba ablaka nyitva volt. Ezt megpil-

lantva, felkiáltott:
— Megszökött!
— Itt kell lennie, ha a föld el nem

nyelte! — kiáltá fel Peterson nyugtalanul,
s elkezdé keresni kedves vendégét és tűvé
tette érte az egész házar.

A dán katonák nyomában voltak min-
denütt. Megnéztek minden zegzugot kétszer-
háromszor is, — de mind hiába! A vendég
nem volt sehol.

Számadásra vonta aztán a gazda felesé-

A derék, lelkes asszony mentette meg
nagy óvatossággal a nemes vendéget pénz-
vágyó, csalárd férjének távozta után. Az aj-
tót távozta után ugyanugy zárta be, mint a
hogy férje hagyta volt, söt még szánt és lo-
vat is szerzett a menekvönek.

A ház még ma is áll Orniisben, a hol ez
történt, — nemes büszkeséggel emliti az
asszony nevét a dalekarli ember, de Peter-
sonról csak megvetéssel emlékezik.

S ha majd azt a gyeptetőt elmossák is
az esők, ha a ház falát elörli is a szú, — a
lelkes svéd asszony magasztalt neve nem
vesz el vele a semmiségbe, mert a hálás nép-
dal megőrzi méltó emlékét halhatatlan
ajkain. (FOI>T. ka?.t Györy Vilmos.

A franczia hadsereg kivonulása
Kómából.

A minek megtörténhetését oly sokáig két-
ségbe vonta a világ: végre mégis megtörtént. A
franczia hadsereg, mely 1841*. óta a pápa tekinté-
lyének megvédése végett állandóan Rómában tar-
tózkodott, Napoleon császár parancsa folytán végre

élet a kis tengeri városban összegyűlt nagyszámu
tengerészek között, s a kis város népe alig győzte,
a sok jövőmenőt étellel, itallal, szállással ellátni.
Nagyon régen volt, hogy az ottani lakosok oly bő
aratásnak örvendhettek volna, mint ezen emléke-
zetes napokon.

Átalában véve a franczia csapatok örömmel
távoztak innen, először mert hazájok földjére tér-
hettek vissza, továbbá mert a római őrségi élet-
ben nem sok öröm virult számukra. A rómaiak
mindig „idegeneknek" nézték őket s igen tartóz-
kodva viseltettek irántok. — A franczia katonák
helyét most a minden ország népéből összeszedett
pápai zuávok foglalták el, s ezeket még kevésbbé
kedvelik ott, mint a francziákat; minek egyik bi-
zonyitványa az, hogy minden oly nyilvános hely-
ről, kávéházakból stb., a hol ezen zuávok gyak-
rabban szoktak megjelenni, a tisztességesebb
római közönség azonnal visszavonult.

A szent-benedeki kastély.
(Erdélyben.)

Nem régen alkalmunk volt, a barsmegyei ódon
Sz. Benedeket ismertetni, most ismét egy hasonló
nevü régiség vonja magára figyelmünket, a testvér-
haza távolabb vidékéről.

Azon uri kastélyok egyike, melynekrajzát mu-
tatja mellékelt képünk, melyek imitt-amott Erdély
regényes tájain most is fenállanak, hogy emlé-
künkben felelevenítsék azon kor történetét, midőn
délczeg főurak oszták onnan parancsaikat, a indi-
ták bandériumaikat a harczra. Jellemzők azok
ama kor épitészeti stíljére nézve is, mely ha csín
és izlés tekintetében nem vetekedik is a mostanival,
de tartósságra nézve bizonyosan sokkal felülmúl-
ják a mai kor könnyü modoru építészetét.

Szent-Benedek kis falu Deés és Szamosujvár
közt, mindkét várostól fél órai távolságra, a Kis-
Szamos vize folyásánál; lakosai nagy részben
oláhok.

A falu végén magasió dombon emelkedik a
feltünő kastély, várfallal körülvéve, a melyen most
is látszanak a védelemre szolgáló lőrések; a kerí-
tést kapuforma bástyázat tartja össze, a melyen
fölvonóhíd van. Ezen átjuthatni az épület belse-
jébe. Az egészet fél körben kertté alakított sáncz
övezi körül.

Gyönyörü kilátás van a szeglet őrtornyából a
Kis-Szamos völgyén fel Szamosujvárig, s a folyo-
sóról le Deés és Kozárvár felé a Kis- és Nagy-
Szamos vize összefolyásáig.

A nagyszerü épület mintegy uralkodni látszik
az egész vidéken. Régen, mint mondják, a szent-
benedeki szerzetesek birták, innen a falu neve.
Azelőtt a templariusoké volt, ma is megvan
nehány templa
rius-süveg, me-
lyek a kastély
ritkaságai közt
mutogattatnak.
— Vannak régi
nyergek, csiz-
mák , paizsok,
fegyverzeti esz-
közök, szerszá-
mok ; a nagy

teremben a
nemzeti fejedéi
mek életnagy-
ságu képei. A
kastély meg-
ujittatott 1593-
és 1673-ban. A
gr. Kornis-csa-
lád kőbe fara-
gott czimerét
láthatni a fala-
kon.

A falu vé-
gén csinos tem-
plom van, de a
melyben most
csak akkor tar-
tatik isteni tisz-
telet, midőn a
uéésiek és déés-
aknaiak búcsú-
ra ide zarándo-
kolnak, egyike
lévén Sz.-Bene -
dek azon el
pusztult egyhá-
zaknak, me-
lyeknek lakói részint kihaltak, részint eloláhosod-
tak. Azelőtt álladalmi birtok volt. Mikor épül-
hetett, nem tudhatni; a fejedelmek ajándékoz-
gatták egyik-másik főúrnak. Mostani birtokosa
gróf Kornis Gábor, cs. kir. nyugalmazott őr-
nagy.

Basta ajándékozta 1603-ban Alparéttal s
több faluval a Kornis-családnak; később guber-
nátori lak volt, mert gróf Kornis Zsigmond és Já-
nos erdélyi főkormányzók kedvencz lakhelye volt
a kastély.

Szent-Benedeknél vivatott 1703. a Rákóczi-
forradalom idejében ama hires ütközet, melyet
Cserei körülményesen ir le s Szakái krónikájában
is olvasható. Bethlen Sámuel 500 székelyből álló
seregét Ilosvai kuruez-ezredes egy reggel szét-
yerte, s magát Bethlent is megszalasztotta. Igy
l rJa a krónika.
o Szilágyi István azt állitotta, hogy nem ez a
özent-Benedek volt az, hol ama hires csatát viv-
• a * (1. Uj M. Muzeum 1855. I. k. 34); hanem a
íeJormegyei Benedek mezőváros. De ez állítást
megczáfolta több történettudósunk. (Lásd Szakái

r O a ikájában a kiadó jegyzeteit 63.1.)
Pataki Ferencz.
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A régi hadi építészet Magyarországon.
t>r. H e n . - i z l n i . m n I m r ó t ő i .

II.
Hogy a hazai hadiépitészet homályába egy

pillantást vethessünk, mindenek előtt vissza kell
mennünk a régi római korra. A római birodalom
Pannoniát (a mai dunántuli kerületet), mint egyik
kitünő tartományát, a dunántuli (mai dunánin-
neni) barbár népek megrohanásaitól meg akarván
védeni, a Duna bal partját nemcsak számos álló
táborral rakta meg (melyek egy részét korábban
Schönwiesner és Marsigli vizsgálták meg, most
pedig Rómer kutatja), hanem a partra nagyobb,
erősített várost és alkalmasint kisebb tornyos vá-
racsokat is épittetett; amazokat a haderő össze-
gyűjtésére, ezeket őrhelyekül a közelgő veszély
észrevételére s a veszélyeztetett pont segélyzése
végett. Ezeken kivül ott voltak még a hosszu sán-
czok, melyek oly vidékeken, a hol elválasztó s
védő folyó nem volt, mesterséges határvonalt ké-
peztek.

Lássuk ezeket egyenkint.
A római tábor (castrum) körülárkolt és kö-

rülsánczolt erősítés volt, melynek védelme alatt
vagy az ellenségre rontó vagy a megtelepedett
hadsereg, rövidebb vagy hosszabb ideig tanyázott.
Alakja rendesen hosszukás négyszög, ritkábban

Szent-Benedek. (Erdélyben.)

többszög, kerek vagy tojásdad volt. Használata
szerint ideiglenesnek vagy állandónak, nyárinak
vagy télinek nevezték.

Ideiglenes tábort a sereg, midőn ellenségre
ment, éjjeli tanyájául szokott késziteni, csupa sán-
czalaku földfelhányásból s az innen származott
árokból (későbben az ily tábort, a hol kellett, ál-
landóvá is tették). A sánezon belül, meghatározott
rendszerrel, a vezérek, tisztek, törzskar, élelme-
zési felügyelők és közkatonák sátrai voltak elhe-
lyezve. A harczosok nehéz és könnyü gyalogságból,
a romboló és hajító gépek kezelőiből, íjászokból
és lovasságból állottak; ide számíttattak nem csak
a római katonák, hanem a szövetséges (auxiliares)
csapatok is. A tábor minden oldalán volt egy
külön nevü kapu, sőt a tábor nagysága szerint
két-két oldalkapuja is volt.

Az állandó tábor az előbbihez hasonló elren-
dezéssel birt, de itt már nemcsak egyszerü sán-
ezokat, hanem tégla- vagy kőfalakat is találunk,
melyek a sánczok fölé emeltettek. Kisebb tábor-
nál e falak négyszög vagy később kerek alakban
fordulnak elő, mind a négy sarkán kiszökő négy
toronynyal, nagyobb táborban négynél is több
toronynyal, oly távolságban egymástól, hogy a jól
hajitott dárda vagy kelevéz (pilum) az egyik to-
ronytól a másikig elérhetett. Mert a tornyok
tiszte az volt, hogy a közbeeső falakat az ellenség
közeledése s a falrombaló gépek ellen megvédjék.

Az állandó táborban a sátrak helyét állandóbb
anyagból készült épitmények foglalták el; a fő-
hadiszállás kőből s a közönséges laktanyák legin-
kább fából voltak épitve. íly állandó táborok erő-
sebb szerkezetűek lévén, több ilyenek nyomai
maradtak fenn a Dunántúl, a régi Pannoniában,
és Erdélyben, a régi Dáciában.

Castellum alatt kisebb tábort értettek, de ez a
nagyobbéhoz hasonló rendszerrel volt tervezve.*)

Az egyes őrtornyokat, vagy több tornyú ki-
sebb, de a tábornál erősebb várakat a rómaiak
burgumnak, s megtelepedett állandó védőit bur-
graríws-oknak nevezték, a miből a német „Bürger"
s a magyar „polgár" szó is eredt. A burgum
tornya rendesen kőből épült nagyobb magasságra
és több emeletre, hanem ugy, hogy a közbül eső
emeleteket csak fapadozattal választották el egy-
mástól, boltozva pedig csak a legalsó s legfelső
emelet volt. Az utóbbin történt az őrjárás s leg-
inkább innen védték az épületet. A torony fala
csak kevés és szűk résekkel volt ellátva, nehogy
az ellenség ezeken keresztüljuthasson az épület
belsejébe; sőt a közlekedés megszüntetése tekin-
tetéből a védelem alatt a középső emeletek fapa-
dozatait is elszedték. A torony kő- vagy czölöp-
fallal, sánczczal és árokkal volt körülvéve. Néha
folyóból kiemelkedő sziklás szigeten, többnyire
azonban emelkedettebb helyen állott a torony.
Nálunk több ily római őrtorony maradványa ta-

lálható, Erdély-
ben; a Rajna vi-
dékén és Anglia
éfizaki részében
bőven találtat-
nak, s o t | az
őrtorony a tá-
borral együtt a
vidék erősítésé

nek) mintegy
lánczolatát ké-
pezi. A z jegyes
római őrtorony
mintájára ké-
szült később a
román lakóto-
rony, az u. n.
Donjon, Burg-
fried v. Berch-
frit.

Midőn a ró
mai hadviselés

mindinkább
megszűnt táma-
dó lenni s las-
sanként egé-
szen a véde-
lemre szorítko-
zott, a burgu-
mok i- mindin-
kább erősített
várakká váltak.
Ekkor a ró-
maiak is mindig
jobban meg-
kedvelték a már
természeti fek-
vésöknél fogva

erősebb helyiségeket, kivált a sziklás emelkedé-
seket; minélfogva kénytelenek voltak, táboruk
szabályos alakjától eltávozni, s a választott te-
lep természetes idomához alkalmazkodni. S innen
van, hogy Német- és Angolországban már oly
burgumokkaí találkozunk, melyeket későbben a
várak építésénél hiven lehetett utánozni.

A határsáncz a tábori elsánczolásból, mely
itt hoszu egyenes, vagy szögletbe tört vonalkint
jelenik meg, és az őrtoronyból vagy burgumból
van összeszerkesztve, mely utóbbi a sánezon vagy
azon innen rendszeresen s egymástól meghatáro-
zott távolságban áll. íly határsáncz két folyót
szokott összekötni, mert a rómaiak a nagyobb
folyót természetes határnak tekintették. íly ha-
társáncz maradványait ismerjük Németországban
a Rajna és Duna közt és Angliában oly helyeken,
a hol a sáncz ez országot Skócziának egy részétől
elválasztja. Nálunk ismeretesek a bánsági római
sánczok és az u. n. Csörsz-árka.

A határsánezok, burgumok és táborok mögött
s azok által védve épültek a határvárosok, mint
megannyi nagyobb fegyveres telepek. E városok
mintája ismét a tábor volt, tornyaival, kőfalával,
sánczaival, árkaival és kikerekitett szögleteivel,
hogy annál kevésbbé legyen képes itt csorbát ejteni

*) Lásd a római tábor bővebb leirását Rdmerttíl az „Ar-
cheológiái Közlemények" III. köt. 2-ik füzetében (1862).
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a faltörő gép, az u. n. aries (kos). A nagyobb ép-
szögben állott az ismét falakkal és árkokkal kö-
rülfogott váracs. A görög városokban e váracsnak
megfelelt a, fellegvár (akropolis). a szent épületek
helye; a középkorban szintén ide, mint legbizto-
sabb helyre szokták épiteni a főtemplomot. Figye-
lemre méltó, hogy a római városokban minden
erődités nemcsak nagy szorgaljmmal és ügyes-
séggel, hanem többnyire valóságos fényűzéssel is
készült. Néha a körfalat megkettőztették s ekkor
a belső magasabb volt a külsőnél, mindketteje
pedig el volt látva rovátkokkal, melyek nyilt
helyén át az íjászok lövöldöztek, a zárt helyekre
pedig a lövés után visszavonultak. A körfalak
szintén tornyokkal voltak ellátva, kivált ott, hol
őket a természet folyókkal vagy meredekségekkel
nem védte. Legnagyobb szorgalmat forditottak a
kaputornyok kiállitására, melyek között, a körfa-
lon innen, a berontott ellenséget, mint valami
kelepczében meg lehetett semmisíteni. E kelepcze
két oldalát a város felé kiszökellő ikertorony ké-
pezte; előoldalán volt az ellenség mögött lehulló
vasrácscsal (Fallgatter) elzárható külső kapu;
hátulsó oldalát, a belső kapuét pedig el lehetett
torlaszolni vagy faajtóval bezárni. Az egész ké-
születet a rómaiak propugnacuhimnak nevezték.
A középkorban a hulló rácshoz járult még a fel-
vonó hid (Zugbrücke) is, melyről nem tudjuk, is-
merték-e már a rómaiak is?

A római nagyobb táborban, burgumban és
városokban itt-ott az eddig még nem érintett,
külön falakkal és árkokkal elrekesztett benső
erősítések is előfordulnak, melyeket a németek
Abschnittelinek neveznck.jlly elrekcsztéseket táma-
dás közben rögtön is előállítottak.

A római erősítéseknek minden emlitett neme
szolgált mintául a régibb középkori épiteszetben
a külföldön, de nálunk e nemek közül csak néhá-
nyat utánoztak közvetlenül.

Igy p. o. a római határsáncz legterjedelme-
sebb utánzását látjuk nálunk a Csörsz-árkában —
melyről JÖVŐ alkalommal. (Folytatása kOvetk.)

izegény földmives
anyagi erejében

szükséges jószág
tizszeres munkát

állatainkról s az állattenyésztés
hanyatlásáról.

A „Vasárnapi Ujság'; 1866. évi 51-ik számá-
ban, e czimen: „Pusztuló állatok Kárpátainkban"
egy közlemény jelent meg, mely a vadon élő ál-
latnemek emberi kezek általi pusztításának meg-
akadályoztatása iránt szólal fel. Ez üdvös felhívás
olvasásánál akaratlanul eszünkbe jut: vajha a
hasznos házi és egyéb szelid állatok iránti ember-
telen bánásmód s azoknak durva gondatlanság
általi pusztításai is korlátoztathatnék.

Ha a közéletbe tekintünk, szomoruan tapasz-
talni fogjuk: mily bánásmódban részesülnek a
szegény állatok, kivált az alsóbb osztályu nép
kezében. — Nem tudván annak hasznos voltát
felfogni, — nem tudja azt, hogy emberi szüksé-
geink fedezésére mily sok jót s tetemes hasznot
szolgáltatnak, s hogy azok nélkül nemcsak élni,
de ruházkodni is alig tudnánk. Szegény állataink
ennyi előnyei daczára azt gondolja: hogy azok
a gondviselés által csak azért vannak teremtve,
hogy ő felettök korlátlan hatalommal uralkodván,
tetszése szerint kinozhassa, gyötörhesse őket;
holott azoknak egészen más rendeltetésök volna.
De a hol a közerkölcsiség s nevelés a nép szivé-
ben annyira megromlott, s a végelsülyedés örvé-
nyében fetreng, hogy lehetne ott kegyeletes s
résztvevő kebleket találni? hogy lehetne ott az
állatok iránti durva bánásmódot s kínzásokat
kiirtani? és helyette az üdvös állattenyésztés esz-
méjét szivébe beoltani. — A gyermekek iskoláz-
tatása s azoknak a tanitó általi oktatása volna a
fő alap, mely az állatok iránti gyengédebb bánás-
módot költené fel szivökben, s ez rájuk nagyobb
korukban is kihatna s ösztönné válnék, — megis-
mertetvén a gyermekekkel az állatoknak az em-
beri nem irányábani rendeltetését, elkerülhetetlen
szükségességét s hasznos voltát. A népnek pedig
a lelkész urak adhatnának az iránt némi oktatást.
És e czélszerü eljárás segitne a bajon.

A tapasztalás eléggé mutatja, hogy_ mily el-
kerülhetetlen szükségessé válik napjainkban a
házi, különösen az igavonó lábas, ugy kisebb na-
gyobb állatok szelid bánásmód melletti gondos
tenyésztése s szaporitása,— a mikor azokban majd
a mostoha esztendők, majd a gyakori járvány
tetemes pusztitásokat tesznek; mégis azoknak
majd durva kegyetlen bánásmód által, majd más-
kénti pusztítását magunk elősegítjük. Pedig
tudvalevő dolog, hogy a gazdászat, ipar és keres-

kedés fő előmozditója az állattenyésztés. — Ré-
szint a szükség, részint a haszon elválhatlan
társává teszi az állattenyésztést aföldmivelésnek,
s tagadhatlan, miszerint állati erő nélkül a f öld-

j nek mivelése lehetetlen. — Ha tehát az állatte-
nyésztés, mint a földmivelés és gazdálkodás egyik
főtényezője s alapja gyenge lábon áll, hogy le-
hessen előbbre haladást reményleni is az ipar és
kereskedés terén, mely nemzeteket boldogit s
országokat virágoztat fel.

E szempontból kiindulva, nézetem szerint
ama gondatlan, durva bánásmód állataink irányá-
ban szüli az első behatást, mely állattenyésztésünk
egyik hanyatlási ágát képezi.

Innen származik, hogy a
viszontagságos helyzetében ,
megfogyva, a földmivelésre
hiányában kevesebb erővel is
akarván elkövetni, hajtja, üti, veri egész nap, nem
kiméivé azt, mignem terhe alatt igájából kidől s
elvesz. — Innen van továbbá, hogy szükségtől
kényszerítve jószágait, vemhes hasas állapotában
is terhes igavonásra szorítja, megerőlteti, silány
megromlott takarmánynyal eteti, nem tekintvén
a durva időváltozás miatti meghűlés s felhevülés
által származható betegségeket. Mi által az el
vetélés bekövetkezvén, az állattenyésztés, sza-
porítás hanyatlását már ez által is tetemesen
elősegiti.

De elősegiti az állattenyésztés sülyedését a
n ipjainkban annyira szokássá, sőt iparüzletté vált
apró marha, különösen a gyen re s nagyobb
borjuk vágatása is. — Igaz ugyan, hogy ezen
iparággá vált nemével a keresetnek már sokan
foglalkozván, ut nyitatott a versenyzésre, mely
sok egyeseknek, de különösen a nagy fogyasztó
közönségnek előnyössé is vált. — Ha azonban
más részről megtekintjük, hogy az ily fiatal nem-
zedék kiirtásával mennyi tenyészerő vész s fogy
el, kérdéssé válik: vajjon nem káros-e a gazdá-
szatra annak gyakorlata? különösen a mostani
mostoha időben. Mert egészen más volt az akkor,
midőn a baromtenyésztés még virágzott. Az el-
fogyasztott mennyiséget könnyen lehetett pótolni,
volt miből, a gazda jószágainak jóformán számát
sem tudta. De hol vannak azok az idők? Most
pedig maholnap igavonó jószágunk sem lesz.

Akadályozza továbbá az állattenyésztés elő-
rehaladását a folyók, tavak, rétek hiányossága
is. Mióta azok s vizkiöntéses lapályaink nincse-
nek, szemmel láthatólag csökken az állattenyész-
tés. Tagadhatlan, hogy az íly kiöntések néha-néha
tetemes kárt okoztak ugyan: de sokszorosan vissza-
pótolták a kárt s veszteséget, a [midőn a viz el-
vonultával lapályaink gazdag legelőt s kaszálót
szolgáltattak jószágainknak, barmainknak. A hol
ezelottszámnélküli csomókban emelkedtek a széna-
boglyák s kazalok, — melyek tetején nyugodtan,
örömkelepeléssel fészkelt s költött több éven át a
gólya, — a hol beláthatlan távolságig terült el s
legelészett az alföld gazdag rónáin, legelőin, rét-
jein a gulya, csorda, s szilaj ménes száguldozott
a kövér juh- és sertésnyájak tömkelegében, —
melyek száma a jólélés által őszre a szaporaság
által még egyszer annyira emelkedett: — ott
most a hét szük esztendő csapásai által előidézett
végpusztulás, enyészet ütötte fel rémes sátorát
határainkon. Megelégedés helyett a kétségbeesés
fészkelt keblünkbe. A csomókba rakott szénaka-
zalok, a legelésző kövér barmok ezrei eltüntek.
Azok helyén nehány darab jószág éhezik, koplal
most s szomjazik egész nyáron át. Hol azelőtt
hasznos szénával gazdagon berakott szénás kertek
voltak, ott most alig akad meg egy-két kis csomó
silány szalmaboglya. Erre várjuk a kopár legelőn
kiéhezett jószágainkat telelőre s ezen tengetjük
őket. Még ebből sem adhatunk számukra annyit,
mennyi szükséges volna; mert attól is kell tarta-
nunk, hogy a kis csomó idő előtt elfogy. Mit
adunk akkor elibe? mivel menthessük meg életét
csak kevés időre is? Ha tehát az ily módon el-
nyomorodott állatokkal még durván, kegyetlenül
is bánunk, azok élelmezését erőtlen takarmányra
szorítjuk, s porlepte elaszott kórószáron legel-
tetjük : ne csodálkozzunk akkor, ha azok nemcsak
a mindennapi munkára lesznek elégtelenek, de a
betegség minden nemei is utólérik, s kiüt köz-
tük a ragályos marhavész. — Mert tapasztalásból
tudjuk, hogy a járvány leginkább az ily megrom-
lott vérü barmok közt terjed legjobban. Mit az is
tanusit, hogy az ily járványban elhullott marhák
gyomra s bélrétegei leginkább föklgümökkel van-
nak telve, s a megromlott vér miatt húsaik is
nyálkásokká lesznek. — Ennek fejtegetése azon-
ban az arra hivatottak teendője. — Erre nézve
csak azt jegyzem meg, hogy a járvány miatt szar-

vasmarhavá-áraink is többnyire tiltva vannak,
mi által az ipar s kereskedés igen szenved.

Nehezíti végre az állattenyésztés előrehala-
dását a már napjainkban annyira s csaknem álta-
lánosan életbeléptetett közlegelők felosztása s
annak szétszaggatása. — Erre vonatkozólag a
nézetek különf'éleségét elősorolni szükségtelen-
nek tartom. Mindenkinek felfogási bölcseségére
bizom az e feletti bővebbb felvilágositó adatok
magyarázatát. — Igaz ugyan, hogy a közlegelők
felosztásával az azokban termesztett mesterséges
takarmány igen sok [előnyt szolgáltat az állatte-
nyésztés elősegélésére, ba az észszerűen kezelte-
tik. Igaz az is, hogy minél szükebb a föld, annál
czélszerübb a legelők megszüntetése, azok felha-
sogatása, mert ez által ugy a szegényebb mint a
gazdagabb saját vagyont nyer, s azt szabadon
munkálhatja, mivelheti.

Azonban bármiképen fejtegessék az e téren
szakavatott tudósok ez intézkedések jó vagy
rosz oldalait, a közvélemény leginkább most is
régi nézete mellett harczol, melyre a köznapi
tapasztalás s a legnagyobb mester az idő nap-
jainkban mindnyájunkat eléggé megtanított. S ha
végig tekintünk az elmult idök folyamán, tapasz-
taljuk, hogy legelőink, mióta a folyamok szükebb
térre szorittattak, azon történetileg hires térek,
melyeken őseink boldogan, megelégedetten élték
patriarchalis életöket, évről-évre nyomorultabbak.
Nem gondolkodtak még akkor a rétek s közlege-
lők felosztása s szétszaggatásáról. Nem fosztották
meg jószágaikat a természetes legelőktől, s ez
által az állattenyésztés a legszebb virágzását érte
el. Mert tagadhatlan s bizonyitani is alig szük-
séges, hogy a szarvasmarhák jó faját s jó tenyész-
tését leginkább a lapályföldű, természetes lege-
lőkön lehet legsikeresebben előidézni. De ha a
mai kor szellemével tartunk s nézetét osztjuk,
ellenkezőleg tapasztaljuk gyakorolni azt. Barmain-
kat, jószágainkat a legelőkről leszorítva, mester-
séges takarmány termesztésével igyekszünk az
állattenyésztés s a gazdálkodás terén müködni s
czélhoz jutni. Azonban ennek eszközlésének jelen
helyzetünkben sem erőnk, sem pénzünk, sem jó-
szágunk nincs. — Pedig az ily felosztott legelőket
leginkább eke alá szándékoznánk venni. Szánto-
gatnánk is, de nincs mivel. Iparkodásunk által
mindent elkövetünk, csakhogy a gazdálkodásban
előbb mehessünk: mégis hátrafelé haladunk,
mert tulfeszitett iparkodásunk által még a kőből
is olajat akarnánk csavarni.

Inditó oka az ily legelőfelosztásoknak nap-
jainkban, — különösen itt nálunk Mező-Turon,
(hol e sorokat irom) — ha igazán bevalljuk, nem
annyira a szükség, hanem a köztünk mindinkább
tovább terjedő egymás irányábani bizalmatlanság,
telhetetlenség. Kihült belőlünk az emberbaráti
szeretet, helyette az irigység, fondorkodás fogott
helyet közöttünk.

íly állapotunkban pedig az előrehaladásról
szó sem lehet. Volnának nekünk elég eke alá
való földjeink, ha a legelőket abbanhagynák is.
Csak azokat munkálnék czélszerüen, azokra for-
ditanánk több gondot, gondosabb kezelés mellett
teremnének is; de a helyett, hogy azt telinők, el-
hanyagoljuk. A közpélda is azt mondja: emberé
a munka, istené az áldás. Es mégis elégedetlen-
ségünkben felszántanék az egész földszinét; pedig
az állattenyésztés hanyatlása által előidézett
anyagi jóllétünk hiányában azt sem győzzük erő-
vel, a mi van.

Innen származik azután sülyedésünk, nyo-
moruságunk. E körülmény szolgáltat okot arra is,
hogy magunkon segiteni akarván — viszontagsá-
gos helyzetünkben pénztkölcsönre szorulunk s
lelketlen uzsorások kezébe jutunk Sok szenve-
déssel, keserüséggel szerzett s fiaink számára tar-
togatott vagyonunk, birtokunk azok kezébe kerül
s elpusztulunk. Elszegényedve, lerongyosodva
hasztalan fordulunk az ily uzsorásokhoz segélyért.
Azoktól csak elutasittatunk, kigunyoltatunk. És
kit okolhatunk mindennyi boldogtalanságunkért?!
Bizonyára nem annyira az idők mostohaságát,
mint önnönmagunkat.

Ha tehát az állattenyésztés, a gazdászat és
ipar terén jelenben oly sok előnyöktől elmarad-
tunk s megfosztattunk: szükség oly utak és mó-
dokról gondoskodunk, mi által az állattenyésztés
alábbsülyedése megakadályoztatván, előbbre ha-
ladhasson, hogy ez által az ipar, kereskedés lelkü-
letet nyervén, a jobblét ismét felvirágozhassék.

György Károly.

Magyar hadvezérek az osztrák had-
seregben.

23. Gróf Gyulay Albert.

Marosnémethi és nádaskai gr. Gyulay Albert,
altábornagy, titkos tanácsos, a 21. sz. gyalogezred
tulajdonosa, fia gróf Gyulay Sámuel altábornagy-
nak, Budán született 1766. szept. 12-kén. Hadi-
pályáját mint alhadnagy 1784. évi májusban az
l.sz. császár-huszár ezredben kezdette; 1787-ben
főhadnagy lőn a 19. sz. gyalog Alvinczy-féle ez-
redben, innen nehány hónap mulva átment másod
századosnak a székely-huszár-ezredbe, és az 1788-
ben kitört török háboruban első alkalmat nyert
bátorsága és határozottsága kimutatására. Ezrede
Fábri altábornagy parancsnoksága alatt Erdély
határait fedező hadtestbe volt beosztva, midőn
aug. 26-kán hatezerből álló török csapat a törcs-
vár'i szorost megtámadván, ismételt rohamok után
több sánezot elfoglalt, és a (8. század gyalog, egy
és fél osztály dragonyos, ugyanannyi huszár és 7
ágyúból) álló védelmi sereget visszavonulásra
kényszerité, és nemcsak hogy egy osztály gyalog-
ságot egy ágyúval elvágott, de az egész cs. kir.
hadsereg visszavonulását veszélyessé tette. Erre
Gyulay három szakasz huszárral az ellenségre
rohanva, nemcsak az elvágott gyalog-osztályt és
ágyút menté meg, hanem — noha sebet kapott, —•
az ellenséget több óráig feltartóztatván, a hadtest
többi részeinek és az ágyuknak is a visszavonu-
lást biztositá. 1789. évi februárhóban atyjának
32. sz. gyalog-ezredében gránátos-századossá ne-
veztetvén, ezen évi hadjáratban Laudon alatt a
főhadseregben vett részt, és Belgrád ostrománál
szept. 30-an kitüntető magát, a midőn önkénytes
századával a pallisadokon keresztültörve, véres
harcz után a törököket a sánczokból kiverte és a
város faláig üldözte, miáltal az őt követő had-
oszlopoknak a külső erődök és külvárosok bevé-
telét lényegesen megkönnyité. Ez alkalommal
tanusitott vitézségéért kapta a M. Terézia lo-
vagkeresztjét.

Az 1793. évi hadjáratban a neerwindeni üt-
közet után nehány napra az ellenség utócsapatá-
nak éjjeli megrohanására ajánlkozott, és azt sze-
rencsésen véghez is vitte, levervén az ellenséget
a tirlemonti magaslatról és elfoglalva a várost,
mely alkalommal" nehány száz foglyot és több
ágyút ejtett hatalmába. 1793-ban azO'Donell-féle
szabad-csapatban őrnagy lőn és juniusban a va-
lenciennes-i ostromban vett részt, hol az ellenség
kirohanásának visszaverésében, a mormali erdő
elfoglalásában, valamint a Bellegarde-hadtestnek
Castellet, Beauvais, St.Quentin és Cambray elleni
portyázásaiban kitünő része volt. 1794. ápr. 17-én
Vaux megtámadásánál elfoglalta a szélmalmok
melletti sánezokat, máj. 10-én a Tournay melletti
ütközetben visszanyomta az cllenscgctCysoing-ig,
ez által megszabaditá az erősen fenyegetett bal-
szárnyat és előkészité azon nap diadalát. Gyulay
1797-ben zászlóaljával együtt gr. Drieg tábornok
dandárába volt beosztva. E dandár volt az, mely
Werneck altábornagy győzelmes visszavonulása
alatt, ápril 9-kén Lein helységet, a Lahn vizén
való hiddal együtt, ugy a braunfelsi várkastélyt
elfoglalta. Ekkor atyja ezredében másod-alezre-
des, majd 1798-ban a császár-huszár ezredben
első alezredes, nemsokára pedig az ujonnan álli-
tott 48. számu magyar gyalogezred ezredese lőn.

Gyulay az 1799. évi olaszországi hadjárat-
ban, nevezetesen márcz. 26-án a veronai csatában,
ápril 5 én a magnano-i ütközetben tüntette ki
magát, de ez utóbbiban egy puskagolyó fején
nehéz sebet ejtett, melynek folytán a szükségessé
vált lékelés fájdalmát egész életén át megérezte.
Az emlitett csatákban mutatott belátásaért és vi-
tézségeért az Erzsébet-rendet nyerte, mely annál
kiválóbb kitüetetés volt, mert a rend felállítása
ota ez volt az első eset, hogy ily megtiszteltetés
még tettleges szolgálatban álló ezredest ért.Ugyan-
ez időben Verona városa hálából őt veronai ne-
mesnek nevezte.

1800-ban vezér-őrnagygyá neveztetett, és
l^e.n meggyöngyült egészségi állapota miatt nyu-
m'('í

Om^íl, helyeztetett; azonban ennek daczára
k j ? e z . ^ v b e n a magyar felkelő seregnél tiszántuli

V.e7' l i r.r<5 l ő n - 1803-ban ismét a hadseregbe
• Ö' miJő* altábornagyságra emelte-

szágl1a^
 <í a ntárnok Csehországban, Magyaror-

ben° i8Ö-\ *™rs(%on tett szolgálatot, és köz-
v l t l k " Pintén a nemes felkelő seregnél
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volt alkal" Pintén a nemes felkelő seregnél
ban Olaszo V-a' A z 1 8 0 9 ' é v i franczia hadjárat-
át, ápril 1 7 ^ Z a S b an a 8. hadtest vezényletét vette
tékenven elől i l ) n t a m i - f r e ( 1 ( l a i győzelmet jelen-

"ozclitá, és ápril 30-án a francziákat
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Monte-Ceroni-ra vetette vissza. Midőn a német-
országi események folytán májusban a hadsereg-
nek Olaszországot oda kellett hagynia, Gyulay a
malborghcttai és prediü zárpontokra támaszkodva
hadosztályával a tarvisi hadállomást két napig
(máj. 16. és 17.) védelmezte, az ellenség tulnyomó
és folyton megujitott rohamai ellenében, ez által
megmenté a hátramaradt tárakat, és junius 2-kán
Magyarországban Sz.-Gothardnál egyesité osztá-
lyát a János főiig alatt álló hadsereggel.

1810. febr. 7-én a 21. számu m. gyalogezred
tulajdonosává neveztetett, 1811-ben nyugalomba
lépett. 1813-ban a tartalékhadsereg egy osztályá-
nak vezényletét vette át, majd ismét visszavonult,
hanem az 1815-ben kitört háboru ismét egy had-
osztály élén találta, mig végre 1816. véglegesen
nyugalomba helyezkedett. Meghalt Pesten 1835.
ápril 27-én. 1813-tól kezdve az Erzsébet-Teréz
rendtől huzott díját négy oly tisztnek adá, kik a
háboruban szolgálatképtelenné váltak és több
gyermekkel voltak terhelve, azok halála után az
összeget özvegyeik és gyermekeiknek rendelé.

A gazdaság köréből.
Klemm István fészekre vetö burgonya-, ku-

koricza- és répavetö g(;pei.
Bemutatjuk itt leírásban és rajzban Klemm

István ifju gazdatársunknak a legujabb irányban
szerkesztett s már gyakorlatban is használt gé-
peit, ajánlva a t. cz. gazdaközönség figyelmébe.

A) Burgonyavetügép.
Ezen gép vet naponkint vagyis 10 órai munka-

idő alatt két erős ló (v. három gyengébb és egy
ember és két gyermek segitségével) 13—14 urbéri
holdat (1200 D ölével számitva). A vetésnél a
magvezető henger-kerekek tengelyének végére
alkalmazható fogaskerekek különböző nagysága
szerint és pedig: a 45 foggal ellátott kerék alkal-
mazása mellett vet a gép a 22" távolságú sorok-
ban a sor hosszában egymástól 22"-nyire eső fész-
kekbe, vagyis tökéletes négyszögbe. A 43 foggal
ellátott kerék alkalmazása mellett 18"-nyire eső
fészkekbe. Es a 41 foggal ellátott kerék alkalma-
zása mellett egymástól 14"-nyire eső fészkekbe.

A

A gép belsö szerkezetében a vetésre kétféle
maghányó vitorlák alkalmazhatók és pedig keve-
sebb mennyiségre a teknő-alaku vitorla, 1200 Q
ölnyi területre a 45 foggal ellátott kerékkel 7 '/2

mázsa burgonyát vet, mig a gerizdes vitorla
ugyanazon kerékkel 11 mázsát vet egy urbéri
holdra.

A gép részletes leirása és megnevezése:
1. szám: a gép-vezetőkormány;
2. szám: a vetést elzáró emeltyű;
3. szám: a magot mozgásba hozó rud;
4. szám: a borozdahasitó eke, mely .szot és

összébb vehető;
5. szám: a borozda vagy magtakaró csorosz-

lya, mely szét és összébb vehető;
6. szám: a garadban elhelyezett maghányó

vitorla;
7. szám: a magvezető és magrakó ajtóshen-

gerkerék;
8. szám: a csoroszlya-tekercs;
9. szám: a magvezető boriték;
A gép kezelése egészen hasonló egyéb ismert

sorvető gépekéhez. oc.

A sertések érvágásáról.
Közelebb egy gyakorlati becsü kis könyv

jelent meg Pesten e czim alatt: „Gyakorlati s el-
méleti sertéstenyésztés " Irták Dely Mátyás és Dely
József állatorvosok.*) Ebben sok évi tapasztalá-
son alapult számos jó tanács és útmutatás van az
állattenyésztés ezen fonto3 ágának emelésére. Van
benne több uj nézet és ajánlat is, mely az illetők
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*) Heckenast „Falusi Künyvt;írá"-nak VI. füzete.

figyelmét magára vonja. Mutatványul itt köblünk
egy kis részletet a „sertések érvágásáról."

Az érvágási mód a sertéseknél — mondják a
szerzők — a fülek- és fark-levágásában állott
eddig, de mi ezen csonkitó rendszert nem hasz-
náljuk, hanem csak egyszerü érvágást alkal-
mazunk.

A sertéseknek aránylag igen
vastag, szalonnás bőrük a test kül-
részén az érnek egyszerü megvá-
gását lehetetlenné teszi, de ha
megvágatik is, igen rosz követ-
kezése van, mert ha már elegendő
vér vétetett, a vágás bőre be-
akasztatik, a vérfolyás meg nem
szünik mindaddig, mig csak az ér
körül levő egész sejtszövetet vér-
rel tele nem szűri, melyből ren-
desen egy igen veszélyes orbán-
ezos dag ered, tehát belül és pe-
dig oly részén kell az érvágást
alkalmazni, a hol sejtszövet ke-
vés van ilyen hely a vérdus száj-
pad.

Ha tehát a sertés érvágást
kiván, ledöntjük és gerinezre
forditjuk, két ember két oldalról
állván, egyik mellső s hátulsó lá-
bát fogva, a lefordulásban és fel-
kellietésben megakadályozzák,
két férfi pedig a fejénél állva, egy
gömbölyü, elegendő vastag botot
a sertés szájába téve, azt jól a
zápfogak felé tolva, a fejet vele
lenyomják, azonkivül egyik ke-
zökkel a fülét szinte a földfelé
lenyomva, a fej ide-oda történ-
hető rángatásat meggátolják, most már jő a
műtevő euy l/s uj széles, mindkét oldalán éles,
hirtelen hegyes késsel, és a kitátott szájpad-
lásnak mindjárt a metszőfogak megett levő göm-
bölyü emelkedés alá elülről hátrafelé irányoz-
va félhüvelyk melyen lapos szurást tesz, mire a
vér azonnal kibugygyan; ekkor a sertés felbocsá-
tandó, mindig kap annyi vérfolyást, a mennyit a
természet helyesnek lát, a szükséges vérmennyi-
sé0' megcsonkítása nélkül eltávolitani.

Megtörténik, hogy a vér néha egyik,
va°T mindkét orrlukon is kibugrygyan; de
nem kell tartani semmi rosz következe-
sétől.

Az érvágás után árpát vagy zabot a
sertésnek eledelül adni nem szabad, mert a
szálka a tett szájsebbcu nem tenne jó ha-
tást.

Figyelmébe ajánljuk a műtevőnek,hogy
az érvagó kést mélyen ne ereszsze be, mert
a moly beeresztés különféle veszedelmeket
hozhat, melyre nézve ajánljuk a mellé-
kelt ábra alatt megmutatott érvágqkés-

alakot, mit 2 forint megküldése után bárkinek
is postauton, mint saját találmányi! gyártmá-
nyát, azonnal küld Dely Mátyás állatorvos üebre-
czenből, a kés mellé csatolva a vele való l'á-
násmód, és azon sertésbetegségek leirását is, a
hol az érvágás alkalmazandó. Ezen érvágókésnek
azon jó tulajdonsága van, hogy azon szerencsét-
lenség, mely a kés mélyen behaladásával előáll-
hatna, meg nem történik, egyszersmind, hogy nem-
csak sertésen, de mindennemü háziállaton is a leg-
czélszerübb érvágó-késül alkalmazható, és hogy
igen kis helyen elfér; végre, ha kése talán eltör-
nék is, akármelyik kovács vagy lakatos által meg-
újítható. ,

E g y v e l e g .
— (A fidihusz szó eredete). Midőn a dohány-

zás még tilos volt, a németországi egyetembeli
deákok esteli sörivásra és titkos dohányzásra egy
czédulával hivattak össze, melyen e betük állottak:
„Fidibus" azaz: Jidelibus fratribus. E czédulát
azután pipa gyújtásra használták, p. i.

— (Nem várt szónoki hatás.) C unper beszéli,
hogy midőn míssionárius (hittérítő) társaival
Grönlandban a jeges vidékek lakóinak, az eszki-
móknak, legelőször beszélt a pokolról s ama ret-
tentő tűzről, mely ott süti a híveket, — az eszki-
mók mind oda kivánkoztak. — p. i.

— (Meghiusult jövendölések.) Az angol Bich-
nenus a zsidók erőszak nélküli megtérését 1864-rc
tette ; Frithemins 1879-re. A Csokonaiénak tartott
jövendőlések a vallások egy akol és egy pásztor
alá jutását l8G4-re jósolták. De biz az sehogy sem
teljesedett be.



Irodalom és müvészet.
— (Izsó Miklós ujabb müvei.) Debreczenből

értesülünk, hogy az ott tartózkodó Izsó Miklós a
Csokonai-szobron kivül egyéb müvekkel is el
van foglalva. Legközelebb elkészité Fáy And-
rás márvány mellszobrát, melyet még elhunyt
nagy érdemü hazánkfia életében, természet után
mintázott. E münek még eddig vevője nincs, de
nem kételkedünk rajta, hogy az a pesti takarék-
pénztár most épülő nagy házában .1 nagy terem
egyik kitünő disze fog lehetni. Fáy András volt
a pesti s atillában a magyarországi takarékpénztá-
rak megalapitója, s e virágzó intézeteink részvé-
nyesei között van annyi kegyelet, müvészet iránti
érzék és a mi fődolog, annyi — pénz, mely az ily-
nemü emlékmüvek megszerzését lehetővé és kí-
vánatossá teszi. Reméljük, hogy e szavaink mél-
tánylását több hazai takarékpénztár részéről fog-
juk jelenthetni. Mint halljuk, Izsó ezen szobra
is igen sikerült. — Fáy András szobrát bevégez-
vén, Izsó most Egressy Gábor mellszobrához fo-
gott, azon remek gipsz mellkép után, melyet
Izsó nehány évvel ezelőtt szintén természet után
mintázott, s mely azóta átalános elismerésben ré-
szesült, itt még tökéletesb müvet várhatunk tőle.
Már előre is felhívjuk reá az Egressy-szobor-bi-
zottmány tagjait.

= („Egy képviselö naplójegyzetei) czimü ér-
dekes munka Ill-ik füzete is megjelent Ráth
Mór kiadásában. E füzet a két megelőzőhez ké-
pest tulajdonkép kettős füzetnek tekinthető. Nem
csak a mennyiben kétszeres terjedelmü, hanem
mert két részre is oszlik. Az első márcziustól
kezdve az elnapolásig, a második az uj ülésszak
kezdetétől deczember végéig tárgyalja a kép-
viselőház külső és belső történeteit. Eleven moz-
galmas rajzok, a nap hű visszatükrözései bevallott
pártszempontból, mert a szerző a Deák-párthoz
tartozik, de azért elfogultság mindenkinek kellő-
leg igazságot szolgáltatva. Minden esetre igen
érdekes olvasmány, kivált azoknak, kik a köz-
ponttól távol esnek.

= (Kodolányi Antal), az orsz. magyar gaz-
dasági egyesület segédtitoknoka előfizetési felhi-
vást tesz közzé „Növény-boncz-,vegy- és élettan,
különös tekintettel a növénytermelésre" czimü
munkára, melyről az orsz. m. gazd. egylet birálata
is kedvezőleg szólott. A mintegy 25 ivre terjedő s
162 ábrát tartalmazó munka előfizetési ára 3 ft.
Az előfizetési pénzek a szerzőhöz Pestre (Üllői-ut,
köztelek) küldendők.

= (Osterlamm Károly) kiadó-könyvárus a
következő munkára hirdet előfizetést: Magyaror-
szág közjoga 1848-ig s 1848-ban. A volt jobbágy-
ság hármas könyve kiegészitéseül több kútfő után
irta Boross Mihály. Előfizetési ár 60 kr. Megjele-
nik februárban.

= (Dienes Lajos,) kinek több sikerült ifju-
sági könyve forog a kisdedek kezén, mint szer-
kesztő és kiadó előfizetést bocsátott ki „Kis Üs-
tökös" czim alatt februártól kezdve havonkint
kétszer megjelenő képes gyermeklapra, mely ke
délyes, vidor elbeszéléseket, verseket, furcsa isko-
lai históriákat stb. fog tartalmazni. Képeit Or-
szágh A. rajzolja. Előfizetési ára egész évre 4 ft.
évnegyedre 1 ft.

= (Sárossy Gyulának) egy drámáját fedez-
ték fel, s nyujtottak be a n. szinház drámabiráló
bizottságához. Czime: „A királyné titka," 3 tár-
gya Nepomuk sz. János.

= („Érdemes magyar izraelit'iki') ismerteté-
sét tartalmazó két kötetes munkára hirdet előfize-
tést Reich Ignácz izraelita főiskolai tanár, ki több
jó magyar könyvet is adott ki. Ez „Bethel"
czim alatt elöbb németül lát napvilágot. Azután
magyarul is megjelen.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
— (Egy pesti iparos Bécsben.) A harangok

uj és czélszerü felszerelési módját feltalált pesti
nagyszerkovács, Pozdech József, közelebb dicsérő
elismerésben részesült Bécsben. A Sz.-István tem-
plom egyik tornyának két harangja ugyanis (az
egyik 100, a másik 50 mázsás,) romlott állapotba
jutván, ezek teljesen uj fölszerelése nevezett pesti
iparosra bízatott. A bécsi székesegyház előljáró-
sága most egy nyilvánosan közhirré tett bizonyít-
ványban kijelenti, hogy Pozdech József saját ta-
lálmányu felszerelési rendszere szerint|a rábízott
munkát a legjobb sikerrel s az illetők teljes meg-
elégedésére végezte be.
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T Á R H Á Z .
Közintézetek, egyletek.

= (Amigyar tud. akadémia) bölcsészeti, tör-
vény és történettudományi esztálya tartott jan.
21-én ülést, melyen mind a tagok, mind a hallga-
tók szokatlan nagy számmal jelentek meg. Jelen
volt az akadémia egy régóta nem látott, de min-
denkinek fris emlékezetében élő tagja, Horváth
Mihály is, s az ülés kezdetén következő tartalmu
beszédet intézett az őt éljenekkel s barátságos
készoritásokkal üdvözlő társasághoz: „Nem fog-
ják tőlem várni tisztelt tagtársaim, hogy szám-
űzetésem leirhatlan viszontagságait, a hosszu 18
évet, melyet hontalanul, csüggedező remények,
de hazám s barátaim iránt mindig hő rokonszen-
vek közt töltöttem, ábrázoljam. Egyet azonban
nem hallgathatok el, mely a sok közt leginkább
fájt, leginkább hiányzott: ez az akadémia nélkü-
lözése, melytől el voltam szakitva, szigetelve,
mely pedig életem legnagyobb büszkesége, lelkem
éltető légköre — mely a távolban is mindig sze-
meim előtt lebegett. Hazám felől jött mindig az,
mi leginkább fájt, — de onnan jött az is, mi
leginkább boldogított: innen, az akadémiából
sugárzott ki a visszatérhetés boldogító remé-
nye. Visszatérhetésem öröme: kettős egyik, az me-
lyet itt ábrázolnom nem lehet, — másik, hogy
sorsom szerencsés változását az akadémiának kö-
szönhetem. Mert midőn ügyem a hatalom széke
előtt reménytelenné vált, az akadémia közbenjá-
rása adta meg, mit óhajtottam. Ez a legnagyobb
jótétemény, mely végetlen hálára kötelezett. Fo-
gadják őszinte hálás köszönetemet a tisztelt el-
nök, az akadémia tisztelt tagjai. Ezután kétszere-
sen az akadémiáé leendek; kétszeresen igyekezni
fogok azé lenni, rendelkezzék velem, én igérem,
hogy legbuzgóbb és egyszersmind legszerényebb
munkása leendek." — Horváth Mihály szavait zajos
éljenzés követé, s ezután megnyilt az ülés rendes
sora. Brossainak mint rendes tagnak székfoglaló-
ját Greguss A. olvasta föl. Brassai értekezése ,,A
módszerről" szól: a módszerről a tudományokban
átalán s a közoktatásban különösen. Előadása az
életből meritett, gyakorlati észrevételekkel, sőt
közönként egy-egy adomával is volt illustrálva.
Az egészben, ugy látszik, közéletünk egyik tá-
tongó hiányára, a tanügy reformjára kivánta föl-
hívni az akadémia figyelmét. — Ezután Szinovácz
György értekezett az ,,uzsoratörvényekről." Tör-
téneti , kritikai és törvényhozási szempontból
világitá meg e kérdés álláspontját, s jogi és nem-
zetgazdasági érvekkel tüntette föl az uzsoratör-
vények megszüntetésének szükségességét. Előso-
rolta ama föltéteteleket is, melyek mellett a
magyar törvényhozásnak e tárgyban intézkednie
kellene. — Végül Thaly K. a gr. Erdődy család
vörösvári levéltárában talált Tökölyire vonatkozó
okmányokat mutatott be. Különösen említendők
ezek közül Tökölyi titkos levelei, végrendelete és
naplójának egyik töredéke. Némely iraton kék
szalag látható, s ez annak jele, hogy az illető ré-
giség a Rákócziak levéltárából valo, hol minden
iratcsomót kék szalag jelölt meg. A Tökölyi-
iratokat az akadémia együttesen fogja kiadni, s
bevárja ezekhez az Eperjesen levőTökölyi-naplót
is, melynek megkaphatása végett Torma Károly
már összeköttetésbe tette magát az akadémiának
Eperjesen levő tagja, Vandrák tanárral.

= (A Kisfaludy-társaság) jan. 23-ki esti zárt
ülésében mentek végbe a választások, és pedig a
következő eredménynyel: Elnök lett b. Kemény
Zsigmond, alelnök: Toldy Ferencz, első titkár:
Greguss Ágost, másod-titkár: Tóth Kálmán, pénz-
tárnok : Szőke János, ügyész: Hinka József. Ren-
des tagoknak megválasztattak, a nyert szavazatok
többsége szerinti sorozatban a következők: Abo-
nyi Lajos, Bartalus István, Ipolyi Arnold, Keleti
Gusztáv, Arany László, Greguss Gyula, Szilády
Áron, Tarkanyi Béla, Szeberényi Lajos, Degré
Alajos, Dalmady Győző, Frankenburg Adolf; —
kültagoknak : Dux Adolf, Germanecz, Joannovics
János, Stier Teofil, Opitz Tivadar s Hadzsics An-
tal. — A pályázó 26 költői beszély közül
az „Elfrida" czimü nyerte meg a dijt; dicséretet
nyertek : „Csalóka Péter", „Szent Péter és Pi-
látus." Az elégia elméletét tárgyazó három pá-
lyamű közül a II. számu a nyertes. — A jeligés
levelek a febr. 5-diki közülésben bontatnak fel.

= (A kereskedelmi ifjak társulata) mult va-
sárnapon tartotta meg közgyülését, a melyen fel-
olvasott jelentések az egylet gyors és tetemes
gyarapodását sorolták elő. A közgyülés az igaz-
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gatóságnak köszönetet szavazott, szintugy azo
buzgó tagoknak is, kik az egylet felvirágoztatásán
különösen közreműködtek. Az ugyanekkor meg-
tartott tisztujitás eredménye a következő: Elnök
lett: Weninger Vincze, alelnök: Tettei Nándor,
első titkár Fábián Gyula, másod titkár: Keller
Alajos, pénztárnok: Korény Ágoston, segédpénz-
tárnok: Varga Albert, könyvtárnok: Litassy
József, segéduönyvtárnok: Brázay Kálmán.

= (Az orsz. magy. képzömüv. társulatnak) az
igazdató választmány kiegészitésére összehivott
folytatólagos közgyülése vasárnap, f. hó 27-én d.
e. 10 órakor a társulat helyiségében fog meg-
tartatni.

= (A pesti tornaegylet) ez idei rendes közgyü-
lését január 27-én 10 órakor a polgári lövölde
termében fogja megtartani. Febr. 2-án d. u. 3-kor
pedig disztornázást rendez a nemzeti lovarda lo-
vagló termében (öt pacsirta-uteza), melyre meo'-
hivásokat küldtek szét.

Mi ujság?
= (Császár O Felsége) jan. 23-án déli 1 óra-

kor fogadta a magyar országgyülés küldöttségét,
mely a hadkiegészitésre vonatkozó feliratot nyujtá
át. Gr. Cziráky János és gr. Andrássy Gyula be-
szédeire Ö Felsége következőleg méltóztatott vá-
laszolni :

„Remélem, miszerint nemsokára kibocsátandó királyi
leiratom el fogja oszlatni azon aggodalmakat, melyek a Nekem
imént átnyujtott legalázatosabb feliratban kifejezve vannak.
Biztositsák önök küldőiket addig is királyi kegyelmem-, vala-
mint a felől, hogy késznek nyilatkozom, az ország óhajait tel-
jesiteni, mihelyest kölcsönös bizalom által sikerülend, a felelős
magyar miniszterium tényleges megalakulásának nehézségeit
elhárítani."
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= (Császárné O Felsége), nővére Trani grófné
látogatására jan. 23-án délután Zürichbe utazott.

= (Deák Ferencznek) mult szombaton dél-
után Szirmay Géza felső-zempléni képviselő, diszes
szőnyeget nyujtott át, 12 lelkes zempléni hon-
leány nevében, kik e szőnyeggel, mint sajátkezű
művökkel, a haza nagy fiát megtisztelni kívánták.

= (A képviselőház kérvény-bizottsága) jan.
22-kén megkezdte a mult elnapolás óta beérkezett
kérvények tárgyalását.

** (Az osztrák pénzügyminiszter) gr. Larisch
állásától saját kérelmére, Ö Felsége által jan.
21-kén fölmentetett. A pénzügyminiszterium
ideiglenes vezetésével Beke Károly államtitkár
van megbízva.

** (Uj gróf.) Ö Felsége Gyürky Ábrahám cs.
k. kamarást és főhadnagyot törvényes örököseivel
együtt grófi rangra emelte.

•* (Gróf Ráday Gedeon), mint az előjelekből
látható, ujra meg lesz választva képviselőnek a
dunavecsei választókerületben. A választás határ-
idejének kitüzése végett Nyáry Pál elnöklete
alatt f. hó 22-én a megyeházán tartatott ülésé-
ben választási elnöknek Bernáth György, helyet-
tes elnöknek Madarassy István urak választattak
meg. A választás napja f. é. február 9-ére d. e.
10 órára tüzetett ki.

** (István főherczeg) betegsége, Mentonból
Bécsbe érkezett tudósitások szerint, veszélyes
fordulatot vett.

** (A Dessewffy-gyászünnepélye) az akadé-
miának disztermében jan 28-án d. e. 10 órakor
megy végbe.

** (A pestmegyei inségügyi központi bizott-
mány) közbejött fontos és gyors rendelkezést
igénylő ügyek elintézése végett f. hó 28-án d. u.
5 órakor Pesten, a megye székházában ülést fog
tartani.

** (A pesti orvostanhallgatók) bálrendező bi-
zottmánya kedves kötelességének tartja tudatni a
t. cz. közönséggel, hogy a segélyegylet javára
febr. hó 20-án az „Európa" szálloda termeiben
tartandó zártkörű tánczvigalmára háziasszonyul
főméit, hg. Odescalchi Gyuláné, szül. gr. Dégen-
feld Anna úrhölgyet, orvosul pedig dr. Balassa
János kir. tanácsos s egyet, tanár ő nsgát volt
szerencsés megnyerhetni. A meghívások a napok-
ban küldetnek szét. — Pest, 1867. jan. 22. Szé-
kely Lajos, jegyző.

** (A jogászsegélyzö-egylet bálja) jan. 31-én
lesz a redout termében. A pénztárnok: Lits Gyula
hálás köszönetét nyilvánitja mindazoknak, kik az
egylet jövedelmét jótékony fölülfizetésekkel gya-
rapitják. E kegyes adományokat nyugtatványozni,
s utóbb hirlapok utján is közzé tenni fogják.

Melléklet a Vasárnapi Ujság 4-ik számához 1867.
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= (Zilahy Imre) jelenti, hogy „Költemé-
nyei" már ki levén nyomtatva, pár nap alatt min-
den előfizetőnek szét fog küldetni.

** (A három nemes fehér szarvas), melyeket Ö
Felsége hellbruni parkjából a pesti állatkert tár-
sulatnak ajándékozott, Pestre megérkezvén, az
állatkertben elhelyeztettek, s uj vonzerőül fognak
szolgálni a kert látogatására.

** (Vakmerő rendzavarók.) Pesten egy vá-
rosi poroszló tizedest, ki egyik közelebbi éjjel
bizonyos lármázó társaságot csöndre intett, a ren-
detleúkedők tőrrel rohantak meg. De a poroszló
elüzte őket kardjával. Később azonban a József-
utcza sarkán hátulról ismét megtámadák, s meg-
sebesítek. Arra ment azonban három fiatal ember,
kiknek segélye megmenté a poroszlót. A tettesek:
Tárnoky Sándor hirhedt hamis kártyás és fia. A
fiut elfogták, de az apa még bújdosik.

** (A pozsonyi megyei törvényszék) T—L.—
nevü 22 éves fiatal embert, szeretője meggyilko-
lásaért halálra itélt. Az elitélt e hó 20-kán volt
kivégezendő, s Szempczre, a bűntett színhelyére
vitték, hol már másfél napig ült a siralomházban,
midőn váratlanul Bécsből a magy. udv. kanczel-
lária utján távirat érkezett, mely Ő Felsége meg-
kegyelmezését tudatta.

** (Pestváros hatóságánál) a lefolyt 1866-ik
évben összesen 174,384 ügydarab adatott be;
ezekből esett a tanácsra 42,007, a polgári tör-
vényszékre 79,600, a fenyitő törvényszékre 8563,
a kapitányságra 25,713, s a számvevőségre 18,501.

** (Megfagyott gyermek.) Hőgyészen e hó
ll-dikén délután két órakor egy szegény czipész
negyedfél éves leánykája erdőben levő anyja után
menve eltévedt s rá az éjet a dermesztő hidegben
töltötte, hol másnap reggel megfagy vá találtatott;
ajkait roppant kinjában átharapá s arczával a hó-
val födött földön feküdt.

** (A tengeralatti huzal haszna.) A lapok
közelebbről emlitést tettek egy Schwarz nevü
alkuszról, a ki a nagyváradi kereskedők és magá-
nosok benne helyezett bizalmával visszaélve,
160,000 ftra menő csalás elkövetése után nyomta-
lanul eltünt. A károsultak Győrffy Gy. nagyvá-
radi ügyvédet bizták meg az elillant iparlovag
megkeritésére szükséges lépések megtételével. —
A buzgó ügyvivő Bécsben az illető miniszteriu-
mok részéről a legnagyobb támogatásban része-
sülvén, rövid időn megtudta a közbiztonsági köze-
gek előzékeny közbenjárása segitségével, hogy
Schwarz uram hg. Schwarzenberg név alatt a
* r ^ m a i kikötőben, New-Yorkba menendő — hajóra
<ük. 100 betűből álló, 160 frtba kerülő tenger-
alatti huzal-sürgöny küldetett a new-yorki rend-
őrséghez ; ez a sürgönyt akkor vévé, midőn a
postagőzöst, melyen Schwarz volt, még az atlan-
ticum hullámai ringatták. Schwarz már előre ör-
vendett, bogy Amerika szabad partjára mint utól~
erhetlen szabad tolvaj fog lépni; a helyett azon-
ban az őt készen váró rendőrség által a nem-szabad
hűvösre kísértetett. - Gy. ügyvéd e napokban
indul el Bécsből New-Yorkba, hogy a kérdéses
ügyet ott lebonyolítsa és a megmenthető pénzt
haza hozza.
• ** (Névmagyaritás.) Nerenberg Károly, Elek
és Erzsébet testvérek „Bérczi"-re változtatták
vezetéknevüket.

f (Sárközy József.) Komárommegye gesztesi
járásának országgyülési képviselője és a dunán-
tuli ref. superintendentia főgondnoka, jan. 23-án
d. e. 10 órakor Kömlődön hosszasabb betegeske-
dés után elhunyt. A boldogult sok ideio- volt Ko-
márommegyének köztiszteletben álló alispánja, s
benne tiszta jellemű rendithetlen hazafit veszt a
nemzet s szerető gyöngéd családatyát gyászolnak
övéi, köztük a távolban leánya, Perczel Mórné.

** (A pestmegyei börtönkönyvtár) rövid fenn-
állása a óta fegyenczek 171 darab köny vet olvastak
ki, közülök többen számtant és physikát is ol-
vasnak.

© (Sajátságos esküvő) ment végbe f. hó 6-án
a csehországi Lyschositzban. A vőlegény König-
gratznél egy ágyugolyó által elveszte mindkét
lábát s midőn menyasszonya ily állapotban vi-
szontlátta, annyira megijedt, hogy szélhütés érte
s nehány nap mulva meghalt. Halálos ágyán meg-
fogadtatta nővérével, hogy a megcsonkult har-
ezosnak neje lesz. Ez megtartá szavát s az esküvő
az emlitett napon ment végbe.

© (Világ-távirda.) New-Yorkban társulat
alakult, mely 5 millió dollár tőkével a chinai bi-
rodalom fő kikötőit a Collin-vonallal s a Behring-
uton át St.-Franciskóval, New-Yorkkal s az
orosz kormányvonalon át Pétervárral, Londonnal,
Parissal, s igy az összes európai fővárosokkal
távirdával szándékozik összekötni. Mint állitják,
csak 850 mérföld hiányzik Peking s New-York
összeköttetéséből.

© (Schveiczban egy öreg házaspárt) Deuka-
lion és Pyrrha sorsa érte; mindketten egy napon,
és pedig uj év napján haltak meg. A férj 87, a nő
85 éves volt.

Nemzeti szinház
Péntek, jan. 18. „A Benoiton család." Vigj. 5 felv.

Irta Sardou, forditotta Csepregi.
Szombat, jan. 19, „Lohengnn." Opera 5 felvon.

Wagner Rikhárdtdl.
Vasárnap, jan. 20. Először: „Cromwell, vagy a

nagyság átka." Eredeti szomorujáték. Irta Zichy Antal. —
A közönség érdeklődéssel volt ez ujdonság iránt, annyival in-
kább, mivel tavaly az akadémiánál a Teleki-féle alapítványból,
melyet mindig ki kell adni a pályázók közül az aránylag leg-
jobbnak — 100 aranyat nyert. De a közönség várakozásának
a mű nem felelt meg, Zichy szinművében, jegyzi meg egy bi-
ráló, a belsö küzdelmek és érdekes jelenetek elég eleme meg-
van, s valóban van is egy-két érdekes jelenet benne, a nyelv és
kidolgozás nem száll egy bizonyos szinvonalon alul, — de a
mű nem mondható se jónak, se hatásosnak. Hatásából legtöb-
bet von le a kompositio hibás volta; hiányzik benne a közpon-
tul szolgáló erős alepeszme. Lényeges hibája e műnek az is,
hogy Cromwell, a világ egyik legerélyesebb és határozottabb
nagy embere, a történettel ellenkőzőleg, tehetetlennek van fel-
tüntetve benne.

Hétfő, jan. 21. „Cromwell," másodszor.
Kedd, jan. 22. „Lohengrin." Opera 2 felv- Wagner

Rikhárdtól.
Szerda, jan. 23. „A párisi szegények." Dráma 7

felo. Bnsebarre és Nus után francziából ford. Ratnótfáy,
Csütörtök, jan. 24. ,,Tévedtnő," Opera 4 felv.

Verditől.

Szerkesztői mondanivaló.
8604. Szomotor. G. J. Jelentettük annak idejében s

most csak ismételhetjük, hogy a küldött czikk kissé tankönyv-
szerű, száraz modora hirlapi közleményre nem alkalmas. Ugyan-
ezen iskolai hangot s azon kissé régies irmodort találjuk az
ujabban küldött közleményben is. Kéziratok visszaküldésére
ugyan nem vállalkozhatunk, de ez esetben kivételképen intéz-
kedni fogunk.

86O5.T©ruamegyei Szin községbeli két érdemes olva-
sónk okajtására ime közzé teszszük, hogy a mult karácsony
ünnepén a sárospataki főiskolából prédikáló követnek kiküldött
„Szokolay Ferdinánd első éves akadémikus" Szin, Perkapo,
Szigliget és Varbőcz községekben a hivek teljes megelégedésére
végezte prédikáló tisztét, kik a fiatal egyházi szónok jövőjéhez
szép reményeket kötnek. Amen. Ugy legyen.

8606. H.-I.-Vásárhely. T. K. Tudatjuk, hogy a „pi-
pára" nem gyújtottunk vele, tehát a másik eshetőség fog bekö-
vetkezni, azaz: kiadjuk.

8607. P. R. 8. Ugy halljuk, hogy a politikai viszonyok
maholnap várható gyökeres megváltoztával több uj (leginkább

politikai) lap fogna megindulni; de a kérdezettről nincs semm
tudomásunk.

8608. R—y S. A hűtelenség megboszulja magát. De
üdvözöljük az önként megtért bűnbánót. Gondoltuk, hogy ön
hamar jól fog lakni ama lármás zsibvásárral. Íly apró szöké-
sekhez s visszaszökésekhez minden évben van szerencsénk, de
minden szemrehányás nélkül mindig tárvák ölelő karjaink.

SAKKJATEK.!
369-dik sz. f. — A nagyszombati remetétől*

(Gr. Pongrácz Arnold.)

Sötét.

a b e d e f g h
Világos.

Világos indul, s 2-ik lépésre matot mond.

A 364-dik számu feladvány megfejtése.
(Czenthe Józseftől, Miskolczon.)

Világos. A) Sötét.

3.

Világos.
Fc5—a3
Fa3—cl
d2 —d4f

Sötét.
Ke4—f4
Kf4—g5:A)
Kg5—f6:

2 Kf4—e5
5. d2 — d4f Ke5—d6
4. Fel—fifmat,4. Hc7 —e8fmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Gelsén: Glesinger Zsigmond. — A pest i sakk-kör.

Rőfid értesítések. Nagy-Kikinda: W. J. urnak. A
kérdéses megfejtésre nézve figyelmébe ajánljuk még a követ-
kező variánst, mely egyuttal válaszul szolgáljon a tett észre-
vételre :

Világos. Sötét.
1 Hb7—d8
2. Ve3—c5:f Ke5—e4:
3. Vc5—döfmat.

Nyilt tér. •)
— (Bizonyitvány.) Alólirtak, midőn jó lé-

lekismerettel bizonyítjuk, hogy pesti gyógyszerész
t. Török József ur által feltalált fogszivarkákat
sarkad-keresztúri lakos, Kőrösi Károly bizomá-
nyos ur ajánlatára oly sikerrel használtuk, hogy
huzamosabb idő óta kinzó fogfájdalmainktól rög-
tön megmenekedtünk — hasonló jó lélekismeret-
tel ajánlhatjuk és ajánljuk fogfájdalmakban szen-
vedő más embertársainknak is. Kelt Sarkad-Ke-
reszturon, 1866. junius 18. Varga János.

Tót Mihály.
sarkad-keresztúri lakosok.

*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóhatdság
irányában vállal felelősséget a szerk.

4
I

1
|

i

hónapi- és

? í

9 9
3n

1

Katholikus és Protestáns

naptár
Január—Február

Hétfő
Tr ,Kedd
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'-'Sö tör.
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¥ 3 Ar. János
Nagy Károly
Szaléz Ferencz
Martina szűz
Nulosk. Péter
Ignácz püsp.
<íyert.sz. B. A.

¥ 3 Krizoszt.
Margit
Valér
Adelgunda
Virgil, Gilli
Brigitta
Gyertya sz.

H E T I -
Görög-orosz

Jan. (ó)
15 ATheb.Pál
16 Péter szék.
17 N. Antal
18 Athanáz
19 Makár ap.
20 Euthym
21 Maximia

NAPTÁ
Izraeliták
naptára

Seb. Ros.
21 Izsák
22 Nizk. hal.
23 Böjt
24 Jázon
25 Joakim

26
27 Sab. lisp.

Hold változásai. • Ujhold hétfőn, 4-én, 7
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TARTALOM.
Hüség mind halálig (képpel), — A „fekete leves." —

A kit semmi vissza nem rettent (folyt.) — A franczia had-
sereg kivonulása Romából (képpel). — A szent-benedeki
kastély (képpel). — A régi hadi építészet Magyarországon.
— Házi állatainkról s az állattenyésztés hanyatlásáról. —
Magyar hadvezérek az osztrák hadseregben. — A gazdaság
köréből, — Egyveleg. — Tárház: Irodalom és művészet, —
Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Mi
ujság? — Nemzeti szinház, — Szerkesztői mondanivaló. —
Sakkjáték. — Nyilt tér. — Heti-naptár.

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

Az 1867-dik évi elsö félévi folyamra
az alólirt kiadó-hivatalban KÖVetkCZŐ IQcigy<lF

postán küldve:

1. Vasárnapi llJSa^ magában félévre . . . O IU

2. Politikai UjdOílSágOk magában félévre . . 3 „

3. Vasárnap! Ujság és Politikai Újdonságok
együtt megrendelve félévre . . . . 0 ^

4. Regélő, regényfolyóirat félévre . . . 3 „
5. Divatvilág, szépirodalmi és divatlap félévre . 4 „

„ „ „ „ évnegyedre 2 „

6. Regélő és Divatvilág 2 i a p együtt félévre . . 6 „

„ „ „ „ „ évnegyedre . 3 „

7. Falusi Gazda félévre 2 „

fogadtatnak el folyvást az előfizetéseket, u. m.:
postán küldve:

8. Magyarország Képekben, uj honismertető foiy<s-
irat évenkint 250 képpel félévre . . . . 4 ft.

évnegyedre . . . 2 „
9. KépeS UjSág, egész évre 2 „

10. Jogtudományi Közlöny, s mellékletül a m. kir.
curia ítéletek, félévre 6 „

évnegyedre . . . • 3 „

11. Magyar Gyermekbarát, egész é v r e . . . 2 „
12. Országgyülési Emlékkönyv (az országgyü-

lési képviselők számos arczképével) I—X
füzet, eddig h é t füzet jelent meg, t iz
füzet ára 5 n

A fentebb elősorolt lapokból teljes számu példányokkal még folyvást
szolgálhatunk.

Az elöfizetési pénzek az alólirt kiadóhivatalhoz küldendők.
Pest, januárban 1867.

Heckenast Gusztáv
hirlap-kiadóhivatala Pesten, egyetem-uteza 4. sz. a. földszint.

Buda, 1866. nov. 15-kín.

a t. cz. spiritus-gyárosoknak!
KAMMERMAYER M. gőz-készülék (Dampf-Apparat) s kazánépitő mü-

helyének Pesten!
Nagy örömmel s megelégedéssel sietek önnek tudtára adni, hogy azon gőz-készülék, melyet ön gyáramban fölállított,

annak épen oly rendkivüli mint egyszerü s czélszerü szerkezeti1, s összeállítása a legnagyobb megelégedésemre ütött ki s bizo-
nyult be — A ffep e r k é l y fesz-eróvel, igen könnyen, icyorsan 8 tökéletes egyformán müködik H a mellett csekély
hűtővizet igényel. 9o° (Tralles) spiritust s átlngosan a hordóban 88 foknyi arnezikket szolgáltat, melyről magamnak
a készülék háromheti működése alatt alkalmam volt alapos s elégséges meggyőződést szerezni. —Tekintve e készülék működési
képességét — mely a szeszt oly meglepő mennyiségben állitja elé, továbbá azon körülményt, hogy annak ezélszerüsége s egy-
szerűsége karöltve jár — a nélkül, hogy a beszerzési költségek magasbra rúgnának mint bármily hasonnemü készüléké, elhatá-
roztam magamat egy másik gözkészülék elkészitésére s annak felállítására ezuttal önt tisztelettel felkérni, s pedig ugyanazon
nagyságban és szerkezettel és hasonlag az elsőhöz kombinált rendszerrel haladéktalanul munkába vétetni s a lehető leggyorsab-
ban valósítani. l t O ll II T

tabáni szesz- s éiesztö-gyáros.
Efféle gőzkészülékek elkészitésére s felállítására zárt

medenczékkel ajánlkozik

KAMMERMAYER M.
gözkészülék- s kazánépiíö gyára

Pesten, Terézváros rózsa-uteza 4-dik sz. a.,
s átvállal épen ugy berendezéseket illetőleg más egyéb
szesz-, égetö- s igazitó-készülékek kiállítását elismert leg-
jobb szerkezet szerint, továbbá berendez ezukorgyárakat,
serfőzdéket, festő mühelyeket s gözíürdőket, maláta-szá-
ritó-kemenczeket, s késziti serfőzö-katlanokat, s minden az
e szakba vágó munkákat a legjutányosb áron s a legméltá-
nyosb feltételek alatt. — Ajánlkozik továbbá mindennemű

gözkatlanok s még hajó-katlanok
elkészitésére is, melyeit a legjobb anyagból a legszilárdabb

g legmegbizhatóbb módon eszközöltetnek, továbbá elvállal kijavításokat locoBlobile 8 gőzkazánokra sat . s azt a leggyor-
sabban s legolcsóbb árért teljesíti. Teljes választékban készen találhatók még raktárábaD rézcsapok, szellentyük, minden-
nemü csövek s kazan-vasallások sat.

Megrendeléseket a fentebb érintett munkákra a gyáron kivül átvállal G u t t m a n n t e s t v é r uraknál irodája Pes-
ten, főút a 3 korona-uteza sarkán. 195á (2-S)

Kitünö jó és ölcsó
ó r á k a t

aiánl

LEITNER B.
oras

PESTEN.
fürdö-uleza b.Szörényi-féle házban, a „kávé-

forrás mellett.
Dúsan felszerelt óratára el van látva min-

dennemü jól szabályozot t órákkal egy
évi jótállás mellett árjegyzék szerint, sza-
bályozatlan órák darabonkint két forinttal
olcsóbbak. ft, ^r
Ezüst hengerórák 4 rubinnal 10.—

1 5 . -

11.50

finomabb
aranyszéilel ru-

gonyra . .
rugonyra fino-

mabb . t • 13.—
1 4 . -
1 6 . -
15.—

, kettős kupakkal . . .
„ finomabb aranyozva .

Legujabb gyártmányú valódi angol
horgonyórák, fekete táblával,arany
' i ezüst számokkal 26.

horgony-órák 13 rubinnal . . . . 16.50
„ lő „ 1 7 . -
„ kettős kupakkal . . . 18.—
n finomabb, vastag ezüst-

ből 19.—
angol „ kristalyüveggel . . . 20.—

„ „ finomabb 22.—
hadsereg horgony-órák savonet . . 19.—
remontoir finom minőségü . . . . 25.50

„ savonet 3 1 . —
Arany henger, 3 arany, 8 rubinnal . . . 28.—

„ arany födéllel 36. _
holgyórák 4 és 8 rubinnal . . . . 22.—

„ arany kupakkal finom . . 32.—
„ zománezos, gyémánttal és

aranykupákkal, 8 rubinnal 48.—
„ savonet 8 rubinnal . . . 38.—
„ arany kupakk., zománezos 45.—

horgony hőlgyórák 13 rubinnal . . 36.—
„ finom arany-kupakkal . . 43.—
„ kettős . . . 52.
„ remontoir, vast. aranyb. 100—160.—

íesztó 5 fts, órával együtt 7.—Éb:

Fogfájás ellen,
mely a fájdalmat azon pillanatban csillapítja,

„foggyapotot"
ajánl Török József gyógyszerész Pesten,
király-utcza 7. sz. a. — Egy hüvely ára
30 és 50 kr. — Kapható még Szegeden:
Aigner; Szolnok: Seffcsik ; Eperjes : Ma-
kovitzky; Eszék: Deszáthy; Temesvár:
Pecher; Nyiregyházai Matheides; Mis-
k ö l e s : Böszörményi; Debreczen: Borsos
gyógyszerész uraknál. 1893 (6—20)

MATIGO t
UND MATICO-CAPSELN

Uj gyógy-
|szer,melyape-
Jrui matico-fa
Ileveíeiból van
lkészitve a go-
Inorrböe gyors

gyógyítására a nélkül, hogy a benső részekben feszültséget vagy gyuladási idézne elő.
Dr Ricord és a párisi orvosok többje ezen szer megjelenése óta minden más gyógy-
szereket mellőznek. Az injeetio, a betegség kezdetekor a tokocskák idült esetekben,
mikor a copaiva-balzsam, cubeba s más érczes alapokon fekvő injectíók hatása eredmény
nélküliek maradtak, — alkalmaztatik —A matieo-injectio ara 2 ft., a matico-tokocskák
ára 2 ft. 50 kr.— A főraktár egész Magyarországra nézve: Tőrök József gyógyszerész
urnál Pesten, király-utcza 7-dik sz. a. ' 1937 (2—12)

ingó órákból nagy raktár
Két évi biztosi tás mel le t t

minden két nap felhúzható l l frt, minden
nyolcz nap felhúzható 16—20 frt, egész és
félóraütéssel 30, 32, 35 frt, egész és negyed-
óraütéssel 60, 55, 60 frt, havi szabályozó
28, 30, 32 frt. — Csomagolás ingó-óráért
1 írt 50 kr.

Javitások és vidékről megrendelések a
pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét
mellett legjobban és legpontosabban esz-
közöltetnek.

Órák cserébe elfogadtatnak.
Szinte itten látható egy kitünő szerkezetű

óra, mely az imént lefolyt bécsi kiállitá-
son kitüntetési érmet nyert. 1944 (2 6)
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Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
ÓVAS. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasit-

ványaímmal szóról szóra azonosok és saját nevem aláirásával vannak hamisítva, a igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen
Összetéveszthetők,— annálfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készitett
Seidlitzporok mindenegyes skatnlái, valamint az adagok papirjai hivatalosan letéteményezett védmárkkal vannak eiiátva.

Ára egy bepecsételt eredeti katulyának 1 ft. 25 kr. — Használati utasitás 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
levö hálairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, emésztéshiány és gyomorhévnél;
továbbá: görcsök, vese- és ideges bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta főfájásnál, verloduiasnal. csúzos fogfájda-
lomnál, 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 részéröl,
kik, miután nálok minden, gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü házi-szerhez
folyamodtak, és ebben rongált egészségöknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ezelismerő-
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 kópviselvék, kiknek
ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségök csupán esak a Seidlitz-
poroknak rendes használata által állíttatott helyre.

gjBÉ̂ '- A főraktár létezik: "^Kl
P í T ^ T H T T l Y Í \ T O R O K JOZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt.
MTJPiO J. JjiJAI ( UHL JÓZSEF ur kereskedésében, gránátos-utezában.

Ezen czégek alatt szintén megrendelhető :

a norvéglal Bergen városból valo valódi Dorsch-májhalzsirolaj is.
Ára egy nagyobb üvegnek. 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasitással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés
elött vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal 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 levő folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a
természet által nyujíatott. — E valódi Dorsch-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer
a mell- és tüdöbajokban, scrophulus és rachitis, köszvény és csúz, idült bőrkiütés, szemgyuladás, ideg- és több más
bajokban alkalmaztatik. M f t l I A gyógyszerész B é e s b e n,

1697 (25 — 50) l f l . v f J L l l i JM.»I „Zum Storeh", Tuchlauben.

A mindinkább szaporodó tudakozások
a külföld által

magyar termesztmények után,
ajánlja alólirt következő vetemény-
Msgvait a legjobb minőségben, u. m.:

igen szép svédországi borsó,
valódi svéd vetemény árpa,

egyszervetett kitünő szép probstei-1
árpa,

valódi pernaui lenmag,
valódi rigai lenmag,

valódi nenseelandi vetemény nyári-
repezemag,

legjobban mivelt csüllengmagvak
(Isatis tinctoria),

1866-ki buzér-veteménymagvak.
Továbbá Irlandból hozott ültetni való
burgonya: koránérő igen finom s igen
termékeny kék bnrgonya, — közép-
finom fehér gömbölyü étel-burgonya,
kitünő jóságu kan'kalin-bnrgonya.

Az ültetni való burgonya csak ta
vaszszal szállitható, — melyre azonban
az előjegyzés már most is eszközölhető;
minden egyéb mezőgazdasági s erdei
magvakkal együtt a legszilárdabb mi-
nőségben. Ti" n-r '8 Ifj- Walzcl Ágost,
1950 (2-3) magkereskedő Bécsben,

Karntnerstrasse l l . szám alatt.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4 sz.Jmegjelentek
és minden könyvárusnál kaphatók:

Érdeken történelmi munkák:

ERDELYORSZAG TÖRTENETE
tekintettel

MIVELÖDÉSÉRE.
Szilágyi Sándor.

(Báthori István és Bethlen Gábor fejedelmek arczlcépeivel).
\ Két kötet. 8-rét (XV és 464; VIlI és 511 lap füzve 4 ft. Diszkötésben 6 ft.

Magyarország történelme után kétségtelenülErdélyországé bir reánk legnagyobb
érdekkel, mert Erdély Magyarországnak testvérhazája, s talán nemsokára egy honná
fognak egyesülni.

Szerző e munkához nemcsak magánosok gyűjteményeit használta, hanem az aka-
démiáéból, ai erdélyi muzeum-egyletiből, a f. k. kormányszék levéltárából is sok uj
adatot deritett ki; különösen pedig, rendelkezésére állván másfélszáz török levél pon-
tos fordítása, Erdélynek Törökországhoz való viszonyát oly hiven és kimeritőleg fejtette
ki, mint azt senki más előtte nem volt képes tenni. Ezenkivül szerző igen sikerültén
tudta párosítani a történetíró komoly irályát a regényíró érdekes modorával, s igy azt
hiszszük, hogy e könyv közkedveltséget fog nyerni a nagy közönség előtt.

m i n d e n n e m ü

takarópapiros
(Makulatur)

kapható Pesten, egyetem-uteza 4-ik ••.

Titkos 1886(9-12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat foly-
^*n több ezer betegen legjobbnak

l«onyult mód szerint, sokszor a nél-
J 1 1 . h o ! í y a beteg hivatásában vagy
t«tmódjaban gatoKatnék, gyöke-

*n> biztosan és gyorsan gyógyit

^ dr. Helfer Vilmos
' király-utcza 27. sz. Medetz-

n> I-ső emelet, délelőtt 7-9-ig,
» » j^^lután 1—4 óráig

valas^iV''1 1 8 0** levelekre azonnal
szerVT?^*, * kívánatra a gyógy-

Salamon Ferencz. Az elsö Zrínyiek. Czimképes kiadás. 8-rét (XVI és
659 lap) borítékba füzve 3 ft. Díst kötésben 4 ft.

Salamon Ferencz. Magyarország a török hóditás korában. Nagy 8-rét
(431 lap) borítékba füzve 2 ft. 80 kr.

Magyar törte'nelmi emlékek. Kiadja Szalay László. Nagy 8-rét.
I. Kemény János erdélyi fejedelem önéletírása. (541 lap) füzve 4 ft. 20 kr.

II. III. Gróf Bethlen Miklós önéletírása. Két kötet. (556; 434 lap) füzve
8 ft. 40 kr.

IV. V. Gróf Károlyi Sándor önéletírása és naplójegyzetei. Pnlay Jánosnak a
szatmári békességről irt munkája. Két kötet. (XXIV és 390; 506 lap)
füzve 8 ft. 40 kr.

Guizot Ferencz. Az angol forradalom története I. Károly haláláig.
Forditotta dr. Fésűt György. Czimképes kiadás. 8-rét (489 lap) füzve 2 ft. Dísz-
kötésben 3 ft.

Schiller Frigyes. A harminczéves háboru története. Forditotta Torkos
iHván. Czimképes kiadás 8-rét (423 lap) füzve 2 ft. Díszkötésben 3 ft.

Weber G., dr. A világtörténet tankönyve. Tekintettel a miveltségre,
irodalomra és vallásra. A tizedik bővített kiadás után magyarítva.

I. kötet: Az óvilág története. (IV, 502 lap, nagy 8-rét) füzve 2 ft. 40 kr.
II. kötet: A népvándorlás és az egyistenhivés megalapítása. A középkor.

(400 lap) füzve 2 ft 40 kr.
III. kötet: Az ujkor története a franczia forradalomig. (379 lap) füzve 2ft.
IV. kötet: Az nj, és legujabb kor története a franczia forradalomtól a mi

időnkig (1865.) (392 lap) füzve 2 ft.
V. kötet (utolsó) sajtó alatt.

Nádor-emlék. József cs. k. főherczeg M a g y a r o r s z á g félszázados ná-
dorának élete. Irta Horváth Mihály. Pályaképek főherczeg József nádor életé-
ből. Irta Garay János. 4-rét (VIIÍ és 196 lap). Aranyozott díszkötésben 6 ft.

Minden a kiadó-hivatalnál legalább 2 ft. értékig tett megrendelés
bérmentve küldetik meg. 1744 (4—6)

Die in Wien 1866 pramierte Samenhandlung

Bruder Frankl
Prasr, Schillingsgasse (P o r i c)

1074/11, Hotel „Eng iischer Hof, kauft
und verkauft Kiefern-, Fichten-, Timothee-,
Klee-Samen etc. etc, empfiehlt sich zum
Bezuge von echtem Magdeburger u. Qued-
linburger Zucker- und Futterrüben-Samen,
rothem Brabanter und steierisehem, weissen
Kleesamen, franz. Luzernén, Pernauer und
Rigaer Kron-Sae-Leinsamen, amerikani-
schem Pferdezahn-Mais, Kukuruz, Lupinen,
Wicken, Buchweizen, Esparsette, Eaigra-
sern, Honiggras, englischen Turnipssamen,
Klee- und Grasmischungen, überhaupt allén
Arten Klee-, Gras-, Futterpflanzen, Fnt-
ter- nnd Itnnkelrüben-, Oekonomie-.
Handels-, Wald- nnd Gemüse-Samen,
sowie auch von Portland-Cement, Stein-
kohlen-Theer, belgischem Wagenfett,
Branpech, Rapsknchen, Pern-Gnano,

Knochenmehl.
Auftrage auf die vorzüglich bewahrten,

25- bis 35faehes Ertragniss liefernden
1866er Probsfeier Saatgerste nnd Saat-
hafer, engl. Saatgetreide, welehe mit
10 fi. Angabe perTonne versehen sind, wer-
den von Február an in plombirten Original-
Sacken von circa 2y« Metzen, jené auf
echteOriginal- engl. nnd amerikan. Kar-
tolfeln, NenseelSnder 8ommerraps,wel-
che mit 5 fi. Angabe per Zentner versehen
sind, werden im Frühjahre bei frostfreiem
Wetter effektuirt. — Unser Katalog, sowie
unsere Broschüre über Probsteier Saatge-
treide werden aufVerlangen franko zugesen-
det. Für die Echthcit sdmmtlicherOrigi-
nal-Saaten garantiren wir. 1956 (1—16)

Bruder Frankl in Prag.
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A keríkedvelő uraknak!
Az árjegyzékem konyhakerti- és virfíg-

magvakról, gyümölcs-, angolkerti-, szomo-
rufűz és fasornak való fákról, gyümölcs-,
szépen virágzó-, és felfutó cserjékről, ró-
zsákról és vadonczokról megjelent és becses
kívánatra bérmentesen megküldetik.

Gyüjtemények szakértóleg a kiválasztás
könnyebbitésére összeállitva :

k o n y h a k e r t i v i r á g m a g v a k :
10-féle 60 kr.
lő „ 100 ,.
20 „ 150 „
40 „ 350 „

nyár i v i rágok :
10-féle szép virágzó 40 kr.
20 , «»»
30 „ „ 20 „
40 . . 160 ,,
30 „ ujdonsággal . . • • ów> ,,

é v e l ő k :
10-féle 4 0 k r

20 „ 100 „
30 „ : . . . 150 „

f e l f u t ó k :
5-féle 2 5 k r -

10 „ 50 „
20 „ 1W> „

Pesten, jan. 7. 1867.
1943 (3-6) Marc Ferencz.
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FISCHER GUSZTAV
szinháztér, kereskedelmi banképület Pesten,

ajánlja a legjutányosb szabott árak mellett egy bőven ellátott raktárt
a legujabb divatu

NŐI ÖLTONY-DISZITMÉNYEKET MINDEN ÉVSZAKRA
mindennemü szalagok, gombok, kötő- és varró angol czérnák,
kdtA, himzö, fénylő és berlini pamutok, varró és tráma selymek, ispahan,

harras, nemkülönben fehér és szines organtin, moasseline,
mouls, battist-clair, perkail, tiillanglals, gyapot és czérna-csipkéket,

továbbá gazdag raktárát
függönytartóknak, tükörbojtoknak, csöngetyühuzóknak,

csillárzsinórok, függönyén, léoni arany és ezüst-csipkéd, bojtok,
továbbá mindennemü bátor-, kocsi- és katonai paszomány-árakat,

valamint minden ezen ágat illető tárgyakat nagyban és kicsinyben.
Szintugy található itt egy bő raktár mindennemü bélés és halcsont.
"" Megrendeléseket — a pénz előleges felküldése vagy utánvétel mellett —
gyorsan és pontosan teljesítünk. 1932 (4—25)

Minden hamisítások ellen tiltakozunk, s az
üvegek körülírását szives figyelembe venni kérjük.

Az átaiánosan kedvelt s orvosilag jóváhagyott s megvizsgált

stájer növény nedv
mell- és tüdőbetegek számára. 1888<8-18>

Egy üveg ára 8$ krajczár ausztriai érték.

Engelhofer izom- és idegesseníiája.
Egy üveg ára 1 forint ansztr. érték.

Dr. Krombholz gyomor-liquearje.
Egy üveg ára 5£ krajczár ansztr. érték.

Dr. Brünn szájvize (Stomaticon).
Egy üveg ára 88 krajczár ausztr. érték.

Folyvást egészen friss és legjobb minőségben kaphatók:
Tőrök József, gyógyszerész király-utcza 7-ik szám alatt, —
Ebenführer A., Gyndele G., Gindrich J., Hausner F. L ,
HCfler unokái, Kindl és Fruhwirth, Köhler E., König IV.,
Oszerzky és Schieszler, Reitszam Ferencz, Szenes Eduard,
Tobisch C , Tanner J., Vághy K., Weiss FI. uraknál.
Bakács Lajos udvari gyógyszerész, Boór C , Brunner G. F.,
Steden J-, Prohászka és Schwarzmayer uraknál.

A valódi stájer növénynedv egyedüli készítője Purgleitner J.
Gréczben kéri, hogy készítménye a kereskedésben ugyanezen nevezet alatt
előforduló gyártmányokká lfel ne cseréltessék.

C3°" A stájer növénynedv fehér üvegekben árultatik, s felülről kup-
alakban végződik, s ónlemezzel, melyen (valamint az üvegeken) „Apotheke
zum Hirschen in Gratz" és J. P. A. nyomat szemlélhető, jól elzárva, —
különben függvényekkel s a készítő saját neve aláirásával ellátva vannak.

PESTEN
BUDÁN

Cs. k. osztrák f zabád, elslő amerikai és
angolországi szabadamazott

ANATHERIN-SZÁJVIZ
P O P P J. G.

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

Ára egr 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, üditóleg és az izletre javitólag hat a szájban,
és elhárítja a száj kellemetlen szagát, mely mesterséges vagy odvas fogak, étel
vagy dohányzás által származik. Miután ezen szájvíz a fogakra és szájrészekre
semmi tekintetben elgyóngitőleg vagy marólag nem hat, a szájnak mint tisztitó
szer a legkitünőbb szolgálatokat teszi, s annak minden részeit tökéletes egészség-
ben és épségben egész a késó korig megtartja. — Bizonyítványokban nagytekin-
tettl orvosi egyéniségek részéröl ennek ártalmatlansága és jelessége elismertetik, és
használata számos jóhirü orvosok általrendeltetik is.

Fogon az odvas fogak ólmozására, ára 2 ft. 10 kr.
Anatherin-fogpasta, ára 1 ft, 22 kr.

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

tessy Sándor illatszerárus urnál, Unschnld Ede urnál váczi utczában, Molnár
János urnál, Lneff M. illatszerárus urnál, Thalmayer A. és társa, Hoffmann K..
Balitzky Sándor uraknál. Budán: Grdnberg udv. gyógyszerész urnál, és Ráth
gyógyszerész urnál, Tabán, külvárosban. 1890 (6—18)

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem utcza 4. sz.) megjelenj
és minden könyvárusnál kapható:

Kereskedők és iparosok számára.

Magyar kereskedői segédkönyv.
Kereskedelmi irálytan.

Gyakorlati kereskedők és iparosok,
nemkülönben

műegyetemi és kereskedelmi intézetek számára.

Szerképé MACHIK JOZSEF,
a budai k. József-műegyetemnél a magyar nyelv és irodalom tanára.

Nyolczadrét (528 lap), kemény kötésben 1 fr. 80 kr.
Ditscheiner, Josef Alois. Systematischer Unterricht in der gssammtea

(Jorrespondenz-Wissenschaft. Dritte Auflage. Geh. 2 il.
— Vollstandiges Handbuch der Alerkantil-Stylistik. Dritte Auflage.

Geheftet 2 fl.
— Vollstandiges Lehrbuch der kaufmünnischen Arithmetik. Dritte Auf-

lage. Geh. 2 fl.
— Praktisches Lehrbuch der höheren Merkantü-Arithmetik. Zweite

Auflage. Geh. 2 fl.
— Vollstandiges Lehrbuch der einfachen Buchhaltung. Zweite Auflage.

Gekeftet 2 fl.
— Die höhere Buchhaltungswissenschaft. Zweite Auflage. Geh. 2 fl.
Karner, Joh. Handels-Schule. Praktischer Unterricht in den kaufmanni-

schen Wissenschaften mit besonderer Berücksichtigung des Detailhandels, der
Gewerbe und Fabriken. In drei Banden. Zum Selbstunterrichte und zum Gebrauchft
an Handelsschulen.
I. Bánd. Vollstandiges praktisches Rechenbnch für Detailhandel, Fabrikanten

und Gewerbsleute, sowie für den Selbstunterricht angehender Praktiker, und
zum Gebrauche an Handelsschulen. (360 S. 8.) Geheftet 1 fl. 60 kr.

II. Bánd. Vollstandiges Lehrbnch der einfachen und doppelten Bnchfflhrnng
für Detailhandel, Fabrikanten und Gewerbsleute, sowie für den Selbstunterricht
aagehender Praktiker und zum Gebrauche an Handelsschulen. (340 S. 8.) Geheftet

1 fl. 50 kr.
III. Bánd. Lehrbnch der Stylistik fúr Kaufleute, Fabrikanten und Gewerbtreibende.

Eiogerichtet znm Gebrauche an Handelsschulen. Durchgesehen von Prof. Carl
Conlegner. (VIII, 534 S. 8.) Geheftet 1 fl. 50 kr.

Stamm, Dr. Fernand. Die Gewerbskunde in ihrem ganzen Umfange und
auf ihrer gegenwartigen Entwickelungsstufe. Ein Kathgeber bei der Wahl und Aus-
übung der Gewerbe und bei dem Aufsuchen neuer Erwerbsquellen. Mit Rücksieht
auf die neue Gewerbegesetzgebung. Zweite wohlfeile Anflage desWerkes: Die
Stadt nnd ihre Gewerbe. Mit eiuera ausführlichen Sachregister. 2 Bande. (464,
470 S. 8.) Geheftet 2 fl 50 kr.

Schmidt, Prof. Dr. A. Abriss einer Industrie- und Handels-Geographie.
Zweite Auflage. (572 S. 8 ) Geheftet 2 fl.

Minden a kiadó-kivatalnál legalább 2 ft. értékig tett megrendelés
bérmentve küldetik meg. 1711 (4—6)

PÉNZKÖLCSÖNT
földbirtokosok és mezei gazdák részére gyorsan és csekély dijazás

mellett eszközöl az

„orsz. engedélyezett ügynökség"
Pesten, Deák Ferencz-utcza 6 ik szám a „fehér hajóhoz" czim-

zett házban.
K ü l ö n ö s f i g y e l m e z t e t é s ü l :

A földhitelintézetek záloglevelei jelenleg legmagasabb árfolyamban állván,
figyelmeztetnek mindazok, kik földbirtokaikra kölcsönt felvenni akarnak, hogy «zen
kedvező alkalmat el ne mulaszszák.

A szükségelt és beküldendő okmányok következők:
1. Telekkönyvi kivonat, )
2. Adóbirtokiv és / az adóhivatal által hitelesítve.
3. Adókönyv másolata ) 1947 (3-4)

Köszvény-

mindenféle köszvény, csúz (Rheu-
ma), inszaggatás, mell-, gerinczfáj-
dalmak, keresztcsontfájás (Hexen-
schuss), láböszvény, s több effélék

ellen.

Egy csomagjára 1 frt. 5 kr., kettős erejü 2 frt. 10 kr.

Dr. BÚRON átalános sebtapasza
mindenféle sebek, genyedések és daganatok ellen. — Egy köctög ára a használati mód-

szerrel együtt 70 ujkr , kisebb köcsög 35 kr. — Postán küldve 15 krral több.
Talódian Pesten egyedül kaphatni csak TÖRÖK J O Z S E F ur gyógyszer-

tárában, király-utcza 7. sz., Profuma W. urnál az egyetemtéren, Sárkány urnál 4

váeziutczában, Glatz és Kreische uraknál a sütő utczában _ — Debreczenben :

Rothschneck ur gyógyszertárában. — Szombathelyen: Pil l ich F erencz u r

gyógyszertárában. — Mohácson: Kögl A. ur sorssiámszedésében.—Kolozsvártt:
Wolff gyógyszerese. — Miskolcz: Spuller A. nrnál. 1957 (1—4)

Tizennegyedik évfolyam.

Pest, február 3-án 1867.

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi ujság 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: Egy, négyszer has&bzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
iktatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkr.

Ki»dó-tulajdonol Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Feiten 1867 (egjetem-üiez* 4-ik izám *l*tt).

Azon tisztes agg, kiről ma meg akarunk
emlékezni, életének 84-ik évében f. évi ja-
nuár 3-án hunyt el Pesten. A részvét, mely
az elhunytat sirjába kiséré, oly öszinte és
általános volt, mely méltán megilleté azon
férfiut, ki hosszura nyult életpályáján, mesz-
sze kiható hivatalkörében, mind a főváros-
ban, mind az ország legkülönbözőbb vidé-
kein, régóta ismert és tisztelt nevet vivott ki.

Kedves dolgot vélünk olvasóink igen
nagy részének tehetni, midőn a magyar jog-
vedelem s alapos szakismeret e kitünö har-
czosának, a hazafiságban s be-
csületben megőszült tisztes ve-
teránnak, az Eszterházy herczeg-
ség volt ügyigazgatójának élet-
rajzi főbb adatait itt följe-
gyezzük.

Idősb Hááder György 1783.
ápril 6-án Tolnamegyében Föl-
desen született, hol atyja, Háá-
der Pál, haszonbérlő volt.

A gymnáziumi iskolákat
Veszprémben és Szombathelyen,
a philosophiát és törvénytudo-
mányt a pesti egyetemen vé-
gezte. Iskolatársai valának többi
kozott néhai Majláth György
országbíró és Bartal György
udv. tanácsos, kik iránta éltök
fogytáig mindig szives vonza-
lommal viseltettek.

1808-dik évben az ügyvédi
vizsgát letevén, jogtudományi
jártasságát csakhamar bő al-
kalma lett kitüntetni, s nem sok
idö telt bele, hogy a legelőke-
lőbb magyar családok s köztük
a fraknói Eszterházy grófok ta-
*ai ágának, az Erdődy, Gyulay,
Hunyady és Zichy grófi nemzet-
ségek több tagjának bizalmával
R e k e d h e t e t t ; a szegényebb

blai perlekedőknek pedig leg-
^..Syobb örömmel vitte minden

lJ nélkül a legbonyolodottabb jogi ügyeit,
há ^' évben az akkori herczeg Eszter-
je xV Miklós által a herczegi ház és hitbizo-
k n v Ügyigazgatójául neveztetett ki. 1824-
azo m , a £ v a r nemességre emeltetett, s ugyan-
ja , evben királyi ügyésznek is kinevezte-

H á á d e r G y ö r g y .
(1783—1867.)

időtől fogva a mult év derekáig s igy 40
éven tul, ügyismerettel, becsülettel, önzéste-
len szorgalommal, bölcs körültekintéssel s a
herczegi házhoz hü ragaszkodással vitte és
vezette a herczegi ügyek kormányzatát.
Herczegi urának elismerését teljesen kiérde-
melte, mi neki többrendbeli ünnepélyes alkal-
makkor ki is jelentetett.

Midőn a herczegi házra oly végzetessé
vált 1861-ik év bekövetkezett s az akkori uj
teljhatalmu igazgatóság a herczegi vagyon
egy részét elvesztegette és az összes uradal-

tett azonban ez utóbbiról lemondván, ez

HÁÁDER GYÖRGY,

mak haszonélvezetét felette káros és törvény-
telen szerződések által egy emberéletre le-
bilincselte, akkor a herczegi jogkormányzat
ősz bajnoka, Hááder György is Bécsbe fel- '
hivatott. — Megjelent az igazgatósági ülés-
ben az értelmes és hü tanácsadó, s midőn
látta, miként mellőzik ott a herczegi ház

helyrehozhatlan kárával, a földmiveléssel
közvetlen foglalkozó értelmes és iparkodó
magyar gazda-közönséget, s miként játszszák
a gyönyörü uradalmakat, nem is annyira
gazdák, mint nyerészkedő spekulánsok ke-
zére, az e látványon megbotránykozott ag-
gastyán az igazgatósági ülésben e szavakra
fakadt: „hát a magyar gazda pénze már nem
olyan jó, mint az üzérkedő idegené?"

Az öreg ur nagyon elkeseredett az elkö-
vetett botrányos visszaélések felett; — de
ama szavak után Hááder többé a tanácsko-

zásokra fel nem hivatott, és a
magyarországi Eszterházy-féle
uradalmak szerződésbeli jogvi-
szonyait, ezentul a teljhatalmu
igazgatóság megbizásából, egy
bécsi doktor intézte el.

Hááder György még néhány
évig a herczegi ügyeknek szen-

\ telte pihenni nem tudó élete vég-
^ szakát; mig a mult év nyarán,
^ aggkora miatt, saját kérelmére,

tevékeny buzgalmának, méltán
kiérdemelt elismerése mellett,
állandó nyugalomba helyezte-
tett.

Azon bizalomnak, melylyel
iránta honfitársai más téren is
viseltettek, méltó jeléül felje-
gyezhetjük még, hogy az 1848-ik
évet megelőzött időben Pestme-
gye törvényszékének részint el-
nöke volt, részint mint biró mü-
ködött, s e tisztében is mind vé-
gig osztatlan bizalomban része-
sült.

Kik Háádert személyesen is-
merték, szivesen fognak emlé-
kezni azon élvezetdús órákra,
melyeket ezen aggkora daczára
testi lelki épséggel megáldott
öreg ur körében töltöttek. De-
rült kedély, egészséges humor,
fesztelen szivesség, páratlan el-

beszélési tehetség fűszerezték társalgását. S
a milyen komoly, alapos és szakavatott volt
hivatása körében: ép oly gondos atya és
nagy atya volt családi körében s épen oly
vonzók és keresettek voltak azon órák és
perczek, midőn az öreg ur ráért, bő tapasz ^
tálasainak tárházából elöszedegetni kincsei "

5-ik szám.


