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legkiválóbb czikkek

Doborzmiivek bőr-, bronz-, fa-,
porczelhín-, kristályból stb.

Neccssaireok kézi - munkákra,
uti- és kézi-táskák.

Péni-, levél- s szivartHrczák.

ALBUMOK
legnagyobb választékban és bá-

mulandó olcsó áron.
Ekszer-áruk, a valódiakhoz tö-

kéletesen hasonlók.
Színházi látcsövek és legyőzök.

Fényüzési

butor-darabok,
virág-asztalok, ámpolnák, órák,

állványok, szobrok stb.
Kandalló-körzetek, kályha-

készletek, fa- s szénkosarak.
Legjobbnemü

thea és jamaika-rumok.
Mindenféle

Vadász-, lovagló- és utazási-
szereletck.

Utitakarók, sc'tabotok, esernyők,
gummi s vízmentes posztdczipök.

Dohányzó-készletek
legkülönneműbb 3 legizletesb vá-

lasztékban.

legkiválóbb czikkek

a banképület sarkán, a Doroltya-utczáhan,

a „Magyar király" czimü szállodai
átt'llenében,

a nagyérdemű közönségnek háláját nyilvánítván még eddig
zsenge üzlete_ iránt tanúsított szíves pártolásáért, bátorkodik

a téli, kiválólag pedig a

karácsoni idény
alkalmával,

üzletének folyvást sryarapodó sokoldalúságára
utalni, mi által képesittetik

a legkülönneműbb igényeket kielégíteni,
minthogy szükségleteit

Angol- és Francziaországból
és átalában külföldről még kedvezőbb körülmények közt

fedezte, s igy azon előnyt vívta ki magának, már

egy forinttól
fölfelé díszes uj tárgyakat legnagyobb választékban nyújt-

hatni.

Minden egyes czikken a lehető legolcsóbbra
szabott ár látható, mi által a t. közönséar minden túl-
követelés elől óva van. 427 (2—2)

Gyermek-játékszerek rendkí-
vüli mennyiségű, uj és aján-
latos tárgyakban.

Társasjátékok.
Föld- és éggömbök, metronó-

mok, rajz-szerek.
Borotvák, zsebkések, ollók.

Fej-, ruha-, fog- és köröm-

Fésűk, teknős-békahéj, elefánt-
csont-, kautschuk- és bivaly-
szarvból.

Madár-kalitkák.
Angol és franczia,

ILLATSZEREK,
valamint más kedvelt minemüsó-

gekben.
Legfinomabb

Gazdasági czikkek
és butorzati kiegészítésül szol-

gáló tárgyak, u. m.:
mérsék- s petrolcum-lámpák,
asztali- ? csemegészeti készle-
tek, kanalak, tálezák, ezukorsze-
lenczék , girandolok, gyertyatar-
tók, vajalók, mozsarak, kávéőrlők,
esernyő állványok és számtalan

más tárgyak.

FREUDENTHAL A. 435 (1-3)

viz- és gázalkatok telepzete Bécsben.
Iroda és raktár : ,

Praterstrasse 12-ik szám. Gyár : liörnergasse 2-ik szám.
VÍZVEZETÉKEK, "

ólom-, kovácsolt s öntött vasból, nyilvános, magán- és gyárépületekhez stb

I\Tyomó-9 emelő- és szivfiítyu-inüvek,
ember- és gözerő-hajtómüvel.

Csapfordiíók, kiöntö-medenezék, vízzárók, árnyekszékek és pisilők, bidetek, mosdóasztalok
fíirdö-készletek, ömlenyek stb.

gáz- és gőz-, meleg- és forróviz-füíők.

Ezerszeresen megpróbált, s minden kéményre
alkalmazható szögletes és gömbölyű

kémény- fedélzetek,
melyek a füstöt azon pillanatban eltávolít-
ják és minden vihar ellen védik. Egy darab
ára 10 ft., pakolással együtt 11 ft. 50 kr.

Vizzel zárolt

légmentes szoba-iirszékek,
5 ft. 15 ftig.

Minden arnyékszékre alkalmazható, vizzel
zárolt légmentes készületek, légzárlattal
együtt darabja ÍZ ft., egyszerű árnyéít-
székzárak darabja 4 ft. Készít továbbá:
angol és« horyony-árnyékszék-csöket,
» azokat a lehető legolcsóbb árért számítja :

JIIKSITS KÁROLY.
Raktár : a városház hátamögötti rózsa-téren

408 2-ik szám alatt. (5-6)

B O H M E S K A N Y A
József-tér 10-ik szám alatt,

ajánlják

minden évszakra
dúsan ellátott

legújabb bel- és külföldi

divatáruikai 4.896

Már folyó évi december 23-án
történik az uj nagy

államnyeremény- sorshúzás
mely összesen 14,811 nyereményt tartalmaz,

100,000, 50,000, 30,000, 25,000, 20,000,15,000,12,000, 10,000 stb. forint
f ö n y e r e m é n y n y e l .

Habár a befizetések ausztriai bankjegyekben eszközölhetők is, a nyeremények
alulírott által mégis egyleti kész ezüstpénzben fizettetnek ki.

C^" Egy egész eredeti sorsjegy ára 10 ft., — fél sorsjegy ára 5 ft., —
negyed sorsjegy ára 3 ft. a. é.

A megrendelések pontosan, gyorsan s titoktartás mellett teljesittetnek, s a hiva-
talos sorfhuzási lajstromok ingyen és bérmentesítve küldetnek meg:

418 (4-5) HcnsI^r Károly által m. Frankfurtban.
A csász. kir. ausztriai államokra nézve a középponti fő-eladási helyiség ugyanott

ileckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalá-
ban megjelentek, s általa minden hiteles
könyvárusnál, Pesten : Hartleben C. A.-nál,
Budán : IVagel és Wischán-nál kaphatók:

és

KÖLTÖTT.
Novellák és vasiatok gyűjteménye.

Irta

JÓSIKA JOiIA.
Három kötet.

Fűzve 3 forint ausztriai értékben.

ugyanazon szerzőnétől megjelentek:

Regény.
Két kötet Fűzve 2 forint aus;tr. érték.

4497(1—3)

GEALÁD&LIT.
Regény két kötetoen.

Borítékba fűzve 2 ft. 10 kr. a. é.

A 270 (6-6)

Előfizetési IVHIiivas

EGÉSZSÉGI TANÁCSADÓ
czimü.

újévre megjelenő közhasznú folyóiratra,
mely az ember és házi-állatainak ép fenntartását és szükségben házi-szerekkel való

gyógyítását ismerteti.
Megjelenik e lap nagy-nyolezadrét-iven, havonkint kétszer, minden hó 1-én

és 15-én.
Előfizetési ára egész évre 4 ft., — félévre 2 ft., — évnegyedre 1 ft.
Előfizetni lehet vidéken minden cs. k. postahivatal utján, Pesten a szerkeszti

szálláson (váczi-uteza 18. „.). Szerkesztő-tulajdonos

426f2 <n P e t e Z 8 i s m o n d ,
<Í̂ Ö (/—á) orvostudor.

ROB-LAFFIGTSÜH
(Franczía- s Oroszországján és Ausztriábat;
egyedül elismert) tulajdonságairól kellő fel-
világosítást nyújt a mincen könyvárusnál é-
ügynököknél kapható ily czimü röpirat:
„Brochüre über die vejetabilische Heilme-
thode des Dr. Boyveav^Laííecteur.''

E röpirat szerint a-ninden országok leg-
első orvosai által ajánott ROB, töményitett
növényi szörp, az izásre nézve igen kellé-
mes s könnyen beveiető szer.. Számos kór-
házban és jótékonjsígi egyletben hasz-
nálatban van az. A síírczagyökérből készült
hashajtó szörpöt (S;rup Sarsaparilla) stb.
messze fölülmúlja, s Jgyszersmind helyette-
síti a halmájolajat ,'Leberthran), az anti-
scorbuticus szörpöt, /alamint a hamiblagot
is (Jod-Kalium).

E vértisztitó nö'ényi szörp csak akkor
valódi, ha ezen alifással van ellátva : „Gi-
randeau de St Gcrvais." Alaposan és
rövid idő alatt ninden egyéb merkuriális
anyagok használta nélkül, gyógyít ujabb
és elévült rag')'03 nyavalyákat. A Ro'o-
Laffeeteur a ajdani királyi gyógyászati
társulat s ef királyi rendelvény által
1850-ben Bel?umban elismertetett. Ujabb
időben a Ro eladhatási és hirdetési jopa
még az égés orosz birodalomban is enge-
délyeztetett.

főügynölcök nevei:
AngsbuKban Kiesling J. Baden-Baden-

ben Stehl* Bécsben Fritz testvérek, Wil-
helm Ferecz és társa, Moll, Steinhauser,
Ó Felségegyógyszerésze. Berlinben Grun-
zi» és Ldwig illatszerészek. Brémában
Stoffrege, Hoffschlager utóda. Brodiban
Franzos. ukurestbcnSteege,König.Drez-
dabanSomon gyógytára.Majnái Frank-
furtban Frieschen J. M. Hamburgban
Gotthelv''. Hannovernban Schneider. Jas-
sybaní>chmann. Krakkóban Moledzinski.
Lipcséén Taschner M. Lublón Wareski.
Mainyan Galetto I)., Schleppe. Moszk-
vábar Grosswaldt füszerész. Odessában
KoehV. Pesten Török József főügynök,
Wágtr. Prágában Proskowetz József.
Sz.-létervárott nagybani eladás a gyógy-
szernek raktárában. Varsóban Sokolowski,
Mr»owski, Gallé fűszerészek.

,<F~ A központi raktár létezik Parisban,
drerirandeau de St. Gervais-nél,_rue
Rher, nro. 12. — Hamisítások ellen óvás
ttStik. Minden előforduló esetekben a sza-
\( elkérendő, melylyel a dugasz borítva
•vn, és melyen az aláírás: Girandeau St. Ger
..is találtatik.

Szalmakalap-varrás
által leányoknak jutányos kereset nyuj-

tatik.
Jelentkezhetni Pesten, a váczi-uteza
8-ik sz. alatti gyár-raktárban. (Tanulási

idő 6-8 hét.) 430(2—4)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. - Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szá alatt Pesten, 1868.

Pest, december 20-án 1863.

. Előfizetési foltételek 1863-dik évre
a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujsag : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. faunán Politika.

Újdonságok : Egész évre 6 tt. Fél évre 3 ft.

Régi magyarok régi arczképei.
XIII. Spaczay Marton, komáromi alkapitány 1646.

Pozsonyvármegye szélén fekszik Spdcza
helység, melyet már a XIII. század végén
Comes Geth de Spacza birt, ki törzse lön a
tizenkét, vagy több nemzedékre terjedt régi
Spáczay nemzetségnek. Gethnek dédunokái:
Spáczay János, Miklös, Gáspár és Boldizsár
két századdal utóbb, Hunyadi Mátyás király
alatt az ösi Spáczai, ugy szintén pozsonyme-
gyei alsó- és íelsö-korompai birtokra, melye-
ket egykor sárosíalvi, máskép ledniczi Ne-
héz Péter és György bírtak, 1489-ben uj
királyi adománylevelet szerez- gj^,.
tek, és a mellett magukat ün-
nepélyesen be is iktattatták.
Innen lett a Spáczayak Ko-
rorapai elöneve.

A XVII. században már
elég terebélyesen virágzott a
Spáczayak családfája, midőn
egyik ágról Spáczay Péter
1620-ban Léva vára kapitánya
volt. Ugyanekkor a másik ol-
dal-ágból Ferencznek fia Spá-
czay Márton kötött kardot,
hogy azzal családja régi fájára
uj fényt áraszszon. Fiatal ko-
ráról, harczi tetteiről kevés
adatunk van. Az akkori har-
ezos idők kardesöreje között
alig ért reá a magyar Clio
minden egyes szereplő vitézsé-
gét, vagy hősi halálát följe-
gyezni ; — csak a mi anya-
giasb érdekű volt, a mi birtok-
viszonyt illetett, azt iparkod-
tak megtartani a családi szek-
rények, meg az erre szánt
hiteles helyű konventek. Es
csak is nagyobbára ezekre vo-
natkozó adatokat mutathatnak
fel családaink leveles tárai.
Innen tudjuk, hogy Spáczay
Márton 1634-ben oldalroko-
nával, Spáczay Pállal A. és F.
Korompa és Spácza helység-
beli birtokaira nézve atyafisá-
gos szerződést kötött; a kö-
vetkező 1635. évben pedig — a miben kü-
lönben csak hasonlóan gondtalanul költekező
atyja nyomait követé, — F.-Korompán az
alsórészben fekvő birtokrészét 300 forintért
zálogosította el Horváth Mátyásnak.

Spáczay Márton mint katona, a császári

hadsereg részéről harczolt a Bethlen és még
inkább a Rákóczy Györgyfele hadi mozgal-
makban. Hosszas szolgálata, személyes hadi
érdemei és kitartó hűsége által fokonkinti
előléptetéssel végre törzstiszti rangot ví-
vott ki magának; de ekkor már egyszers-
mind elérte azon kort is, mely az ide s tova
táborozás folytonos kényelmetlenségei után
egy nyugalmasb, helyhez kötöttebb állomá-
son óhajtja kiérdemelt babérait élvezni. Ily
menedéknek lehete tartani a várkapitány-

S P Á C Z A Y M Á R T O N .

sági hivatalt, mely a külső, akkor úgyneve-
zett „mezei" szolgálatnál kényelmesbnek
tartaték.

És egyéb szempontokon kivül valószí-
nűleg ez is egyik indokul szolgált arra
nézve, mely szerint Spáczay Mártont 1646-

ban már a komáromi várban alkapitányi
állomáson találjuk.

A hires komáromi vár, — mely Béla
király Névtelen jegyzője szerint, a honfog-
lalás korában Alap-Tolma, Ketel fia által
építtetett, — hadműtani szempontból a Duna
mentében mindig nevezetes pont volt. Még
inkább azzá vált az a török időkben, midőn
az ország fővára, Buda is, az ozmán ig J
alatt nyögött. Parancsnokaiul jeles, kipró-
bált hazafiak választattak. És közölök nem

egy történelmi hirü nevezetes
név tűnt fel, milyen volt többi
közt 1594-ben a győri hős,
Pálffy Miklós is, ős családá-
riak m á s o d i k megalapítója.
Azonban a XVI. század óta, a
belharczok és bizalmatlanság
ama gyászos korában sajnosán
tapasztalak az ország rendéi,
hogy a fő-haditanács ez állo-
másra is a haza érdekétől ide-
gen kegyenczeit méltatá. E
visszaélések ellen kelt az 1608.
évi országgyűlés 11-dik tör-
vényezikke, mely ait rendelé,
hogy a komáromi várkapitány-
ságra magyar ember neveztes-
sék. De a törvény is csak pa-
piroson maradt. Ezen év után
is ott találjuk a komáromi vár
főkapitányságban az idegen
Reiffenberg János Theodori-
kot, kivel a hozott törvény el-
lenére még azon kedvezés is
történt, hogy 1615-ben a vár
uradalmaihoz tartozó összes
birtok neki 17,000 ft. 60 krban
zálogos adomány czimen ke-
zére adatott. Utána Kollonics
Ernő lépett főkapitányságra,
kinek elegendő pénze az érdek-
lett birtok átváltásához nem
lévén, az összes birtokot Esz-
terházy Miklós nádor váltotta
ugyan magához, de egy részét
ingyen Kollonicsnak engedé ;

egy másik hét faluból álló rész pedig 17,000
ftért Zichy Pálnak jutott.

Kollonics után gróf Pucheim János
Kristóf lett Komárom várparancsnoka, ki
az Eszterházy által átengedett birtokrészt
szintén birtokába vette, söt azon követelés

51-ik szám. Tizedik évi folyam.

1M£*" Hirdetési dijak, a Vasárnapi l 'jság és Politikai Ijdontiágokat illetőleg, 1863. novem-
ber l-től kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri "igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szá-
mára hirdetményeket elfogad, Hninltui'g és Altoiiában : Ilaaseiistpin és Vogler. — M. Frankfurt-
l>an : Ottó Moílieii és Jíicjtri- könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos, — és Pesten : a ker
l('-s/.-gaK<li'iH7.ati ugyiiükHrg is, Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.



'"••*»*»„

mellett, mely szerint a vár erősítésére 37,118
ftot költött volna, ezen részre III. Ferdinánd
királytól zálogos adományt eszközölt ki;
azonfelül pedig a Zichyeknél volt részt is
17,000 ftban megkapta. Utóda a főkapi-
tányságban gróf Pucheim Adolf lön, ki né-
mely rész kivételével 1659-ben a komáromi
vár birtokait Zichy Istvánnak 57,518 ftban
zálogul átengedte.

A főkapitányok ilyetén sora és kineve-
zési gyakorlata által korán belátták az or-
szág rendéi, hogy e fontos állomásnak ma-
gyar ember általi betöltése iránt hozott
törvényczikkely sikeretlen maradt, és hogy
azon a könnyű móddal eszközölt honfiusi-
tási adományozás által örökös rést vágnak.
Ez okból még Kollonies főkapitánysága ko-
rában az 1618. évi országgyűlésen a 7-dik
törvényczikkben azon törvényt alkották,
hogy az alkapitányságra mindig született
magyar neveztessék. E törvény annál is in-
kább czélszerünek, sőt szükségesnek lát-
szott, mert a főkapitányok zsarolásai ellen
a nép részéről sűrűn érték egymást a pana-
szuk az országgyűléseken, a mint ezekről az
1618-tól 1635-ig ismételve alkotott törvé-
nyek kétségtelen bizonyságot szolgáltatnak.
Az országnak az alkapitányságra vonatkozó
törvényczikke azután könnyebben is telje-
sülésbe ment. így látjuk a komáromi vár
alkapitányságában 1627-ben Szarvaskendi
Sibrik Pált, vasmegyei magyar nemes nem-
zetség ivadékát, igy lön, hogy a többit
elhallgassuk, azzá, kit képünk ábrázol :
Spáczay Márton is, a tisztes szakállu agg
vitéz, kinek jelszava ama közmondás volt :
„Quisqae fortunae suaefaber" (kiki a maga
szerencséjének kovácsa.) ÁT. I.

Karácsonra.
„Én vagyuk a világnak ama

világossága." Jáo. 8. 12.

Sötétség ül egész világon :
Rögös utón, félelmes árnyon,
Rémek űzvén, bolyong az ember;
Megállni fél, szaladni nem mer. . . .
Bálványkc'^ek szörnyű alakja,
Szomju lelkét epedni hagyja;
Test és lélek nem lel nyugalmat . . .
Sinlik a fű, ha nincsen harmat!

* *
lm, csillag fut le a magasból!
Bölcsővé lesz a csendes jászol,
Kegygyei mosolyg reá az ég le :
„Eljött az idő teljessége!"
Uj napja támad a világnak,
Fény és homály birkózni szállnak;
Az ég csatáz a föld javára,
Épül a hit szent, drága vára!
A sötétség, a homály széled,
Lánczát töri a lelki élet . . .
„Eljött, kit a szent atyák vártak"
A próféták kit régen láttsk. . . .
És a világ világossága
Behat kunyhó- és palotába,
S ki elfogadja vezérfényét,
Nem üldi a bús semmivélét.
A szeretet kezd testbe' járni,
Illatoznak a h i t virági :
A reménység sem csalfa álom,
Ea egybeforr szépen a három. . . .
A bálványok dűlnek halomra.
Hajlandóbb a sziv nyugalomra,
„Elmúlt az éj," a hajnal támad;
Ember, vesd el a bűnt, ruhádat!
„Vesd el tettét a sötétségnek"
Előtted égi lángok égnek,
„Világosság öltözetébe"
Menj az Istenszülött elébe!

Mely hajnalfényt hozál az éjre,
Napot gyujtál homályos égre,
Hogy a vak is szemével lásson :
Légy üdvözölve, szent karácson!

Soós Miklós.

Mesék a kandallónál.
i.

Hol, hol nem, ezüst erdőn tul, aranyer-
dön innen, a vaserdö kellő közepében volt
egy kis ház, abban a kis házban lakott a
vaserdő kovácsa százesztendős öreganyjá-
val, meg az ö kis leányával. A kovács oly
erős ember volt, hogy még az ezüst erdő vi-
tézei is féltek tőle, hanem azért mégis sze-
rették, mert nem bántott senkit, — hogy is
bántott volna, hiszen oly szelid volt, mint a
bárány, — minden vasárnap elment az ő
öreganyjával a templomba misét hallgatni,
ott azután olyan ájtatosan énekelt, hogy
még a követ is megindította volna.

Mikor az ő kis leánya megnőtt, olyan
szép volt, hogy hire még a király udvarába
is eljutott, pedig az az aranyerdő kellő kö-
zepében állott.

Volt pedig az öreg királynak egy fia, le-
hetett már valami 24 éves, mikor eszébe ju-
tott a királynak, hogy meg kellene házasi-
tani. Országot, világot, bejártak a király kö-
vetei, hanem nem találtak olyau szépet, meg ]
gazdagot, mint az öreg király szerette volna, j
— a hol meg találtak volna, azt a királyfi
nem szerette, sokszor is mondta apjának,
hogy ö bizony nem házasodik meg. Sokat is
búsult az öreg király, hogy nem lát unoká-
kat, de mind hiába! az ő fia nem akarta
meglátni apja bubánatát.

Egyszer a királyfi kiment sétálni az
aranyerdőbe, ugy búsult, ugy szomorkodott
magában azon, hogy ő nem tud szeretni
senkit. Egyszer aztán azt vette észre, hogy
itt van la! az aranyerdönek legeslegvégére
jutott, — amott előtte pedig a vaserdö áll.
Nem látta ö még azt belül, most hát elhatá-
rozta, hogyha törik szakad is, bemegy. Jó
kard volt az oldalán, azután meg bátor fiu
volt, nem egy könnyen ijedt meg a maga
árnyékától.

Ment, ment, mendegélt az erdőben, pe-
dig ott olyan homályos volt, hogy alig lá-
tott három lépésnyire maga előtt. Édes örö-
mest visszatért volna, ha nem lett volna
olyan nagyon kiváncsi. — Egyszer, amint
megy, valami fényes csillagot lát maga előtt.
A királyfi azt gondolta, hogy most a világ
végére ért, s a mélységből sugárzik felé a
csillag. Eleinte megdöbbent, hanem azután
közelebb ment hozzá, s akko,r vette észre,
hogy egy sirhalom előtt áll, melynél egy
tündér szép leány térdepel, — most meg azt
hitte, hogy mennyei angyalt lát s csak ak-
kor tért magához bámulásából, mikor a
leány felállott s haza felé indult.

Ki vagy te szép leány? kérdé a királyfi.
A leány ránézett azokkal az égő szemek-

kel, nem ijedt meg tőle, nem látott ö még
rósz embert, nem is tudta, hogy mik épen
kell félni.

Hát nem ismered az én apámat? —
kérdé a leány.

Nem ismerek én senkit, csak egyedül
téged.

En nem tudom, mit mondasz? —
Azt mondom, hogy téged nagyon, de

nagyon szeretlek
A leány gondolkodni kezdett, ö is érezte,

hogy nagyon kezd húzódni az ifjúhoz, sőt
talán még atyjánál is jobban szereti.

A királyfi ezentúl mindennapos lett az
erdőben. Beszélt a leánynak sok szépet,
arany erdőről, ezüst gyümölcsökről, vidám
énekes madarakról, azután meg a szép haj-
nalról, — mert a vas erdőben csak déltáj-
ban sütött a nap.

A leány édes apja nem tudta, hogy mi-
ért vidámabb most a leány, mint máskor,
az öreg anyja pedig a fejét csóválta, nem
tetszett neki a dolog. Elkezdett puhatolózni

a változás oka iránt, hanem épen a leány
volt az, ki azt el nem árulta, — akkor az-
tán rávette fiát az öreg, hogy menjen leske-
lődni a leány után.

Persze, hogy megtudta, hogy az ő kis
leánya szerelmes.

Nosza! neki sem kell több, hazamegy,
elmondja édes anyjának, a mit megtudott
és tanácsot kért tőle.

Eredj fiam — monda az öreg asszony —
eredj az öreg királyhoz, mondd meg neki,
hogy mint áll a dolog, — ha megharagszik,
akkor jó, ha nem haragszik, majd megmon-
dom, mit tegyünk.

A kovács elment a királyi palotába, —
pedig legszebb ruháját öltötte fel, mégis
bekormozta az aranyerdö ágait. Mikor a pa-
lotába ért, az öreg király épen fiával nyá-
jaskodott. A mint a fiu atyjától távozott, a
kovácsot beeresztették a nagy terembe, —
olyan nagy volt az, hogy három olyan kis
ház is belefért volna, mint az övé a vaser-
döben.

No mi járatban vagy szegény ember!
A kovács előadta, hogy mi járatban van.

A király eleinte komoly volt, hanem mindig
vidámabb lett, utoljára még kaczagott is.

Menj haza szegény ember! Én is olyan
voltam fiatal koromban, azután tanuld meg,
hogy az én fiam királyfi.

Nagyon elbusult erre a szegény kovács,
olyan furcsát érzett az ö vasmelle alatt,
mintha szeretné leütni azt az ősz öreg em-
bert, hanem nem bántotta, haza ballagott
nagy szomorúan s elmondta jó ör 'g anyjának
az egészet.

Menj a sirhoz édes fiam, ha jő a királyfi,
mondd meg neki, hogy a te leányod nagyon
szegény, de még sem olyan szegény, mint ő
gondolja.

A jó kovács .azután elment a sirhoz,
meghúzta magát egy fa mellett és várta a
királyfit. Sokáig, nagyon sokáig kellett vár-
nia, mert elnyomta az álom. Mig ö aludt,
azalatt előjött egy köris-bogár , menten
olyan fényes lett az erdő, mintha ezer lámpa
világitotta volna meg, —• azután előjött a ki-
rályfi, de a szép leány sem maradt el.

Jaj szivem szép szerelme! — monda a
királyfi — atyád ma az én öreg atyámnál
volt, nem tudom mit beszéltek, hanem atyád
nagyon szomorún távozott, aligha nem mon-
dott valamit az én atyám.

A szép leány nagyon bús lett erre.
En Istenem! én istenem! — monda ke-

zeit tördelve — hogy menjek én atyám
elébe, mikor ö haragszik rám, haragúdhatik
is, inert téged jobban szeretlek nála.

Tudod-e mit? — jer atyám palotájába,
ott minden jó lesz.

A szép leány leborult a sirhalomra,
anyja sirhalma volt az, s oly keservesen sirt,
hogy még a fák is megszánták az erdőben.
Mikor azután nem sirt, — elsietett az ifjúval
az aranyerdö felé.

Felébredt a kovács, a nap már az ég
legeslegtetején állott, anyja is régen várt,
mikor a kovács hazament magában, oly szo-
morú lett mind a kettő.

Hanem az öreg király volt ám meglepve,
mikor fia beállitott hozzá nejével, — nagyon
haragudott; mert a királyoknak nem szabad
ugy szeretni, mint más szegény embernek.
Váltig mondta fiának, hogy bocsássa el a
feleségét, vegye el valamelyik király leányát
a szomszédból, vegyen el akárkit, csak ne a
kormos kovács leányát. Beszélhetett annak!
mintha csak a márcziusi fűszálnak mondta
volna, hogy ne nőjön.

Hanem nem sokáig voltak boldogok;
mert, miért miért nem? háború ütött ki. A
szomszéd király megtámadta az aranyerdö
királyát, a fiatal király tehát megölelte, meg-
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csókolta nejét, s rábízta az ö jó atyjára, az
öreg királyra, avval lóra ült és elvágtatott
az ország határa felé.

Mikor a fiatal király eltávozott, nosza!
az öreg királynak sem kell több, összehitta
az urakat s bevádolta előttük a szép király-
nét, hogy boszorkány mesterséggel megron-
totta, megigézte az ö fiát.

Mig Ítéltek, addig a királyné rab volt,
sötét börtönben ült, honnan sehova sem le-
hetett látni, hej! pedig az ő édes apja de
sokszor oda ment a kis ablakhoz, hogy még
egyszer lássa leányát s azután megáldja.

Egyszer aztán a kovács is meggondolta
magát, bement az öreg királyhoz, kérte
igen szépen, hogy adja ki neki a leányát. Ki
is adták, — ki is adhatták; mert már akkor
halva volt a sok bútól bánattól a szép ki-
rályné. — Karjaira vette az édes apja, ugy
sirt fölötte mint az eső. Oda ásott neki sirt,
a hol az ö felesége, — leányának édes anyja
feküdt. Kibélelte a sirt arany levelekkel,
ezüst virágokkal és ugy fektette bele.

De ekkor ám megfogadta, hogy nagyon,
de nagyon megboszulja magát és leányát a
királyon. — Elment az arany erdőbe, izzó
szenet vitt magával és felgyújtotta négy
oldalról, mikor égett, odament a palotához,
bekiáltott : „No most király, mentsd meg
magad!" azután nekirontott az égő erdőnek,
keresztültört s elért a vaserdöbe az ö kuny-
hójához. Mikor hazaért, öreg anyja épen
haldokolt.

Hol voltál, édes fiam?
Aranyerdőben, édes anyám.
Hát leányod hol van ?
Arany leveleken, ezüst virágokon a vas-

erdőben.
Micsoda tűz világit ide hozzám ?
Leányom nyújtotta ki kezét az arany-

erdö felé, édes anyám.
Mikor anyját eltemette, másnap kiment

az aranyerdö felé, már akkor üszköt sem
talált volna az ember a világ minden kin-
cseért, még a hamut is elfujta a szél, nem
maradt ott egyéb a csupasz földnél, az is
ugy nézett ki, mintha restelné, hogy valaha
valami lakott rajta. Ment, ment, mendegélt
a kovács, egyszer egy csupasz halomhoz ér,
ott állott a királyi palota hajdanában, most
csak egy holt test feküdt rajta, a győzelem-
mel hazatérő királyfié, kinek nagy bubána-
tában, hogy atyját meg feleségét nem ta-
lálta, meghasadt a szive.

A kovács öt is elvitte a vaserdöbe, leá-
nya sirja mellett ásott neki sirt, de azt már
csak vaslevelekkel bélelte ki, — maga pe-
dig beállott remetének és kis kunyhójában
nagy szomorúságban máig is él, ha meg
nem halt. Reich László.

A thea és hamisítása.
Ismeretes a kávéital eredetéről szóló rege;

miszerint egy arab klastrom kecskéi, az ott va-
don tenyésző kávéfa babjainak megevése után,
külorösen vigak és elevenek lettek. A klastrom
dervisei hosszas imáiknál sokszor elálmosodtak —
és azért főpapjok által kiszidatván, azon gondo-
latrajöttek, vájjon nem vo'.nának-e ő rajok is a
kávé magjai viditj hatással? Várakozásuk betel-
jesülvén, a kávéital nemsokára egész Törökor-
szágban szokásba jött, a honnan a 17. század kö-
zepén egész Európára elterjedt.

A theáról hasonló rege él a chinaiak közt. A
6-ik században, Kr. sz. u. Darma, egy szent életű
indiai pap jelent meg Chinában, hogy az ottani
pogány népet Buddha istenség tiszteletére és val-
lására vezérelje. Hogy mint vallástanitó, a nép
előtt több tekintélylyel bírjon, sanyarú életet élt,
éjjel nappal imádkozott és az álomról végkép le
akart mondani. Azonban az emberi test alkata
győzött akaratján, — ő nemsokára elaludt. Fel-
ébredvén, fogadása megszegésén annyira megin-
dult, hogy azonnal mind a két szempilláját le-
vágta és ezeket, mint álmának okait, földhöz dobta.

Az ég a szent ember buzgóságát csodálatosan ju-
talmazá meg; az elvetett szempillák gyökeret ver-
tek és lett belőlók a theabokor. — Darma ennek
leveleit megizlelte és erre testileg lelkileg meg-
erősödve és felelevenedve érzé magát.

Mennyire érdemel ezen legenda hitelt, vagy
sem, azt hagyjuk a chinaiakra; történelmileg igaz,
hogy a theaital már 12 száz év előtt, egy indus
pap által Chinában szokásba jött. Ázsia egész
népe, legdélibb része kivételével, hol a kávét in-
kább kedvelik, a kicsapongásig él a theával.
Európában a thea sokáig ismeretlen maradt,
a hires botanikus Tournefort sem tesz még róla
említést.

A 17-dik század vége felé először az oroszok
ismerkedtek meg vele. Egy orosz követség a
mongol fejedelemnek ezoboly-prémeket hozván
ajándékul, ez viszont egy pár font theával ked-
veskedett. A követség ezen, nézete szerint ha-
szontalan ajándékot eleinte elfogadni vonakodott,
de a mongolok biztatására mégis Moszkvába
hozta, a hol az uj ital csakhamar megtetszett.
Körülbelől ugyanazon időben mint az oroszok-
nál, a thea Hollandiában is divatba jött. A hollan-
diak akkoriban majdnem kizárólag látogatták
meg China és Japán kikötőit, — látván, hogy itt
a theaital nagyon szokásban van, azon voltak,
hogy valamely európai növényt e czélra ajánlhas-
sanak és kereskedelmök tárgyává tehessenek.
Legczélszerübbnek találták a zsályát, mely régi
időkben a szalerni iskola által, a gyógyászatban
nagyszerű szerephez jutott. A chinaiak a zsálya
helyett theát adtak, melyet a hollandiak Európába
hoztak. A zsálya-kereskedésnek ugyan rövid fény-
kora volt; a chinaiak ezt csakhamar megunták,
mi azonban megtartottuk theájukat, melynek év-
ről évre jobb keleté lőn.

1664-ben a keletindiai gyarmat az angol ki-
rálynénak különös ritkaságként két font theát
küldött; most Angliának a maga saját használa-
tára évenkint 60 millió fontra van szüksége.

A legtöbb thea Európába tengeren hozatik
be, nagy része azonban szárazon is, orosz kara-
vánok által, a honnan az elnevezés „orosz- vagy
karaván-thea." Sokan az utóbbi theát izéről is
megismerik, és a tengeren behozottnál nagyobbra
becsülik, azt állitván : hogy a thea bármily gond-
dal van is pakolva, mégis a tengeren a nedvesség
és a hajókon uralkodó kátrányszag által, minő-
ségéből sokat veszít.

Nevezetes a theakereskedés arról is, hogy
az északamerikai államoknak alkalmat szolgálta-
tott Angiiától elválni. Az angolok t. i. kereske-
désök emelésére az amerikai tartományaikban be-
hozott vámot megszüntették, egyedül a thea nem
részesült ezen kedvezményben, még pedig csak
azon czélból, hogy az amerikaiak ezen árut ne
máshonnan, hanem kirekesztőleg ő tőiök vegyék.
Erre 1773-ban Boston kikötőjében, egy theával
megrakott angol hajót az amerikaiak kiraboltak
és terhét a tengerbe vetették, mely erőszakoskodás
az angolokra nézve oly káros háborút idézte elő.

A thea tulajdonképeni hazája déli China he-
gyes vidékein keresendő, a honnan termesztése
leginkább Japánra, Ceylon, Avara és Thibet ke-
leti részére terjedt el. Ujabb időben, az angolok
Aisam hegyeiben és a hollandok Jávában, jó si-
kerrel mivelik a theát. Európában, nevezetesen
Linné idejében, sokat próbálták a theabokor te-
nyésztését, de kevés szerencsével; a magvak na-
gyon hamar elveszték csirázási képességüket, a
csemeték pedig az utón mind elhaltak.

Upsala füvészkertében Európának első thea-
bokra zöldéit; fria magvait Ekeberg svéd hajós-
kapitány, Linné tanácsa szerint, még hozta Chi-
nában földbe tevén, részint már kicsirázva ha-
zájába. Jelenleg a legtöbb fűvészeti kertekben ta-
lálhatni theabokrot, és nincs kétség, hogy déli
Európa sok réazén, kellő gondviselés mellett,
nagyban is haszonnal volna termeszthető.

Valamint a szőlő, ugy a thea is legjobban
tenyészik halmok és hegyek oldalain, kavicsos
földben; valamint amannál, upry ennél is a mive-
lés nagy fontosságú, és zamatjára mint izére fő
befolyású.

A theabokor 4—8 láb magas, nagyon ágas;
levelei a savanyu csercsnyééhez hasonlók, de min-
dig zöldek és fénylők, szélükre nézve aprón fűré-
szesek. A hosszú mivelés által a tulajdonképeni
thea chinensis bokor, három fajra oszlott, u. m.
thea viridis, levelei a legnagyobbak: thea bohea,
levelei rövidebbek, többnyire megfordított tojás-
alakuak; thea stricta, levelei keskenyebbek és ke-
mények.

A levelek beszedése Chinában évenkint há-
romszor történik. Az első aratás február hó vége

felé kezdődik; a levelek akkor még aprók és
gyöngék levén, kevés, de legfinomabb theát ad-
nak; ez Chinában is nagyon drága, és mivel csak
a császár és az ország nagyobbjai élhetnek vele,
császártheának neveztetik; hozzánk az ilyen thea
alig jut. A második aratás április elejére esik, itt
is a levelek nagy része még gyönge levén, ezek
gondosan szétválogattatnak és szintén becses ter-
mesztményt képeznek. A harmadik termés a leg-
bővebb, májusban történik és legolcsóbb theát
adja.

A zöld thealevél minden szag és majdnem
minden iz nélküli, mindakettőt egyedül további
kezelés által nyeri. Ez lényegére nézve szárításá-
ban vagy inkább pörkölésében áll, mely által a le-
vél bizonyos alkatrészeire nézve vegytani változás
idéztetik elő.

Az úgynevezett zöld thea készitésmódja rö-
viden abban áll, hogy fris levelei körülbelől két
óra hosszáig napon szárittatnak, ezután lapos üs-
tökben folytonos keverés mellett annyira pörköl-
teinek, hogy vizök legnagyobb része elpárolog.
Erre kézzel sodortatnak, ugy hogy az egyes leve-
lek többé-kevésbbé gömb alakot vesznek föl; —
most már gyöngébb tűzre jőnek; közben, ha szük-
séges, még egyszer sodortatnak, mig végtére tö-
kéletesen szárazak.

A fekete thea készítése sokkal hosszasabb :
az előbbitől leginkább azáltal különbözik, hogy
szárítása lassabban történik. Miután a levelek va-
lami 12 óra hosszáig a levegőn feküdtek és elher-
vadtak , egyideig rakáson maradnak, miáltal
bennök kelesztés idéztetik elő; ha az utóbbi bizo-
nyos fokot ért, a levelek vasedényekben, tűzön
lassankint szárittatnak, közben-közben összenyo-
matván és megint szétrázatván, miáltal nem göm-
bölyű alakot, mint ez a sodrás által a zöld theá-
nál történik, hanem inkább hosszudad alakot
vesznek föl. A levelek kelesztése nemcsak a fe-
kete, vagy sötétbarna szint hozza elő, hanem egy-
szersmind a fris növényben rejlő mérges, felhevitő
tulajdonait is inkább csökkenti, mint az a zöld

I theánál történik, mely utóbbi, mint tudva van,
, gyöngébb idegzetű egyéneknél, az ideges vér-

rendszert csakhamar felizgatja és sok álmatlan
éj okozója. Hogy azonban itt is a szokás sokat
tesz, az bizonyos; a theaidény kezdetével a thea-
ital még az erősebb természetre is lényegesen hat.
Ázsia több részében a köznép egészen a kicsapon-
gáaig él a theával, reggeltől estig azt iszsza, ren-
desen ezukor és tej nélkül, — amellett mégis
egészséges, jókedvű és munkás.

A thea nemcsak kellemetes izgató és viditó
szer, hanem a mint az uj vegy- és élettan mutatja,
táplál is. Zamatos olaja mellett, a coffeinhoz na-
gyon hasonló égvénydedet, a theint tartalmazza,
2—6 %-ig; ez meglehetősen tápláló, mivei majd-
nem egy harmada legényből áll. Ezenkívül talál-
tatik a thealevélben kemenyliszt, mézga és nö-
vényrostany; az utóbbi vízben csak csekély mér-
tékben levén felolvasztható, a közönséges theaké-
szitési mód mellett nagyobbára elvész. A praktikus
angolok, hogy a theában rejlő növényrostanynak
is hasznát vehessék, a thea vizéhez csekély meny-
nyiségü szikéleget adnak, mely utóbbi a rostanyt
olvaszthatóvá teszi. A délamerikaiak a theaivás
után a leveleket is megeszik, nehogy azok kárba
menjenek.

A theának egynéhány száz faja van, melyek
kinézésre és becsre különbözők. Ha valahol, bizo-
nyosan itt nyilik az iparnak, de a csalásnak is
tág mezeje. Megbocsátható és legártatlanabb csa-
lás az, a mely a thea neveivel, illetőleg a boríté-
kon található felírásokkal űzetik. Mint majdnem
minden rhum (ha Soroksáron készült is,) „Ja-
maika" nevet visel, ugy a thea is többnyire „va-
lódi chinai," még pedig China oly vidékéről, mely
theájáról annyira hires, mint Tokaj a boráról. Már
pedig a leghíresebb theafajok, p. o. a császárthea,
hozzánk ép oly ritkán kerülnek, mint a Champagne
bora. Alkalmam volt egy angol kereskedő által,
ki sok évig Cantonban lakott, e tárgyról bőveb-
ben értesülni; ez egy valóban Chinából jött,ólom
theaszelenczére ragasztott etiquettet, következő-
leg fordított le : „Én Tsoug tu (valami magas ál-
lamhivatalnok Chinában) a Hupe kerületnek,
ezennel bizonyítom, hogy Li-tsi-toug kereskedő
mindenkitől bizodalmat érdemel." Az ilyen bizo-
nyítvány Chinában valószínűleg annyit nyom,
mint ha nálunk valami kelmére azt írják „Pa-
tent," vagy „privilegirt."

A mi az etiquettet illeti, bizonyos, hogy
egy eredetire legalább 10 hamis jut, •— ámbár ezt
nehezebb bebizonyítani, mint magának a theának
hamisítását, mely utóbbi a közönséget inkább is
érdekli.
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Több év óta'kíváncsiságból, a hol és a meny-
nyire csak lehetett,azon thealeveleket, a melyeket
forrázva ittam, megvizsgáltam — és mondha-
tom, hogy többször tettem e téren furcsa felfede-
zéseket. Több gyógyszerkereskedő, nevezetesen
Pfanzert Bécsben, oly szívesek voltak, theavizs-
gálataimban annyiban elősegíteni, hogy különféle
theamustrákat szereztek számomra.

A thea gyakran hamisittatik másféle leve-
lekkel, melyek hasonlóan száritvák: igy magam ta-
láltam a thea közt : camelin és kisebb cseres-
nyelevelet, továbbá platán, szilva, galagonya, kő-
kény (leggyakrabban), sőt cserfalevelet is. A ha-
mis leveleket, nehogy könnyen ismertethessenek
meg, rendesen szétszakítják. A mint elől említve
volt, a theabokornak ugyan három faja van, leve-
leik azonban nem lényegesen különböznek, csak a
mennyiben hosz- és haránt átmérőjök különféle.
Egy jellemző ismertető jelt találunk valamennyi
thealevél idegzetében. A közép ideg ugy mint
más hasonló levélnél, 5 — 10 mellékágra oszlik,
ezek azonban nem oszlanak föl egészen finomabb
ágakra, hanem még meglehetős erős végok a le-
vél széle felé ivformában, az előtte levő mellék-
idegbe látszik végződni. A mennyire tudom, más
levél idegzeténél semmi hasonló elágazási mód
nem találtatik. Ugylátszik, mintha Buddha isten-
ség a thea teremtésénél egy különös ismertető
jelről is gondoskodott volna.

A nagyitó
alatt, a leg-
kisebb t h e a-
levél - töredék
is meglehetős
biztossággal
megkülönböz-
tethető más
levéltől.

Egy más
neme a thea-
ham isitásnak
abban áll, hogy
a már egy-
szer használt
és forrázott
thea, kellően
elkészíttetvén
újra eladatik.
Nemcsak Chi-
nában, de An-
gliában is a
kávéházakból
és vendégfo-
gadókból az
e l h a s z n á l t
theát e czélra
megveszik, és
bár a rendőr-
ség (legalább
Angliában) ez
elien minden
szigorral föl-
lép, m é g i s
számtalan má-
zsa ily rend-
ellenes thea
készülAngliá-
ban, a konti-
nens boldogitására. — A feltűnő olcsó theane-
mek azért mindig gyanúsak-, könnyű a már egy-
szer forrázott thealevélnek régi formáját és szi-
nét visszaadni. — Miután ez megszárad, mézgás
csersav oldatba mártatik ; a mézga megadja a le-
vélnek régi keménységét, és megtartja nyomott
formájában, mig a csersav azon részeket pótolja,
melyeket a forró viz kivont, eze'i ugy is nagyob-
bára csersavaa sókból állottak. A kivánt szint ép
oly könnyű előhozni; a megfestés nem csak a már
egyszer használt theanemeknél történik, hanem
gyakran más theánál is, melynek színe nem kel-
lemes. Főszerepet visel itt a Campechefa, mely
vagy főzetben, vagy finom poralakban használta-
tik. Megismerése könnyű : ha egy adag ily módon
festett thea vizbe mártatik, és vele aztán egy
fehér papiros gyöngén dörzsöltetik, ez kékes-
fekete foltokat kap. Ha pedig a thea hideg vizben
áztatik, a viz halvány-vörös szint vesz föl, mely
pár csepp kénsav által sokkal élénkebb lesz. Ily
módon találtam egy Souchong- és Pecco theát
festve.

A zöld thea még gyakrabban festetik, mint
a fekete, mivel a kereskedők az élé kebb szint jó
minőség jelének tartják. A finom zöld thea szine
kékes-zöld, a chinaiak maguk e szin készítésében
nagy ügyességgel birnak. Leginkább használta-
tik a berlini kék és az indigó ; mind a kettőnek

megismerése vegytani utón könnyű. Ritkábban
történik a thea megfestése mérges réz- és chrom-
sókkal vagy kurkumaporral.

Mivel átalában a fénylő theánemek a kedvel-
tebbek, e tekintetben is gyakoriak a csalások —
és sok grafit-, talk- és szappankő használtatik fel.
— Praxis est multiplex. Dr. Soltész Miksa.

Mohács.
A ni agy. r történelemben oly gyászhirüvé

vált Mohács napjainkban is elég fontossággal bír,
s a mai forgalmas és közlekedő világban napról
napra nagyobb szerepre van hivatva. Baranyame-
gyének ezen népes és élénk városa leginkább ked-
vező természeti viszonyainak köszönheti előnyös
helyzetét s folytonos emelkedését. Mohács, a Duna
partján, az alsóbb dunántúli megyék közlekedése
szempontjából, nem csak egyike a legfontosabb
dunagőzhajózási s gabonahajói állomásoknak, ha-
nem mióta a pécs mohácsi vasút megnyilt, neve-
zetes vasúti pont is. Magától értetik, hogy e neve-
zetessége százszoros mértékben fog emelkedni, ha
a t3rvezett pécs-kanizsai vasútvonal létrejő, mely
esetben Mohács Trieszttel s a tengerrel lép egye-
nes összeköttetésbe. Hátha még az ,,alföldi va-
sút" végpontja is Mohács átellenében végződnék!
— a mi egyelőre még eldöntve nincs.

ploma, mely 1700-ban épült, 1727-ben leégett;
ennek helyéb0, a püspöki lak szomszédjába emel-
tette gróf Berényi püspök 1743-ban a sz. kereszt
templomát, hogy a lakosságot ezáltal is oda csa-
logassa; de a mohácsi nép, sok viszálkodás után,
inkább saját költségén újra építette a Sz. Mihály
tempómat, semhogy a Dunától eltávozott volna.

Mohács jelenleg a közlekedés és kereskedés
egyik főpontja hazánkbm, s azon kivül, hogy la-
kosai a terjedelmes határ sik határán szorgalma-
san űzik a gazdaságot, azon hirben állanak, hogy
köztök teremnek a legedzettebb és ügyes magyar
hajósok. Nem hiában szeretik ugy a Dunát és a
vízi közlekedést!

Gázvilágitás Debreczenben.

M o li ü c s.

Mohács egy része jelenleg elég szabályosan
épült utczákkal bir; az igaz, hogy a többi rész
még igen elhagyott, falusias állapotban van. A
lakosság két harmadrésze magyar, a többi soka-
czokból, zsidókból s kevés görögből áll. Vallásra
nézve nagy a különféleség, s távolról valódi nagy
városias szint ad e helynek a számos torony és
templom, melyekben az itteni r. katholikus, refor-
mátus, g. n. egyesült és zsidó lakosság dicséri az
Istent.

Azt tartják, hogy Mohács városa régenten
is ugyanazon helyen állott, melyen most áll. Egy
régi templomvizsgálati oklevél szerint volt Mo-
hácson egy Sz. Borbála tiszteletére emelt régi
templom, mely elpusztult ugyan, de romjai még
most is állanak a mai ref. templom közelében.

Azonban a város terjedelme régebben korán-
sem volt akkora, mint jelenleg. Mohács régi s
ujabb lakosai, bár mennyit szenvedtek is az ára-
dásoktól, nem szerettek a Duna partjától eltá-
vozni s távolabb városrészekre építkezni. A mai
püspöki lak s az azt környező német-uteza, gróf
Berényi és gróf Eszterházy pécsi püspököknek
köszöni lételét. A német-uteza az ide ingyen ki-
osztott telkekre letelepedett német bevándorlók-
tól nyerte nevét; a magyar lakosok még az ingyen
telkekért sem akartak a Duna mentétől ide vo-
nulni. A Dunához közelebb eső Sz.-Mihály tem-

A ki ezelőtt csak 8 — 10 évvel volt is Debre-
czenben, s azóta most látogatja meg ismét az
alföldi magyar városok ez előre törő vezérét; bi-
zonyosan kellemes meglepetést fog érezni azon
változások látása felett, miken e város a közelebb
évtizedben keresztülment. A csinos és kényelmes
burkolat nagyban előmozditá, ljgalább a város
fő részeiben, a szép házsorokból álló tágas utczák
tisztaságát; s ehhez hozzájárul most már a rendes
éjjeli világitás is; — ismét egy nagy lépés, mely
Debreczent egy fokkal közelebb hozza a külsőleg

is polgárisuk
európai váro-
sok sorába.

" i^^ ' A múlt hé-
ten, december
14-ére várták
Debreczenben
a gázvilágitás
első megkez-
dését. — Re-
méljük, hogy
gátló akadály
nem jött köz-
be. Mint a la-
pok tudósitá-
saiból olvas-
suk, az elöké-
szülétek már
régen folytak
s a munkála-
tok befejezé-
sét a nevezett
időre bizo-
nyosan remél-
ték. A csövek
már hetek óta
le voltak rak-
va, s a lám-
pák is felál-
littattak.

A gázvi-
lágitási kész-
letek sorában
első helyet
foglal el a
gázgyár fel-
állítása. Ezen
terjedelmes és
csinos épüle-

tet Litzenberger mérnök vezetése alatt a vál-
lalkozó szellemű, derék debreczeni épitőmester,
Vecsey Imre vállalta el s folyó év július hóban
megkezdvén, múlt november végéig teljesen be
is fejezte. — Ezen épületek, melyeknek rajzát
lapunk mai számában közöljük, a vasúti indóház
mellett, a ezukorgyár közelében, tehát a városon
kivül vannak, s mint látjuk, általok a debreczeni
határ ismét egy csinos teleppel szaporodott.

Vannak, a kik sajnálják, hogy a gázgyár és
a ezukorgyár épületei nincsenek derékszög alatt
egymás mellé állitva, hanem ugy vannak épitve,
hogy a városból kifelé menő ember szeme előtt
egyik épület elfedi a másikat s a kettő csak egy-
nek látszik. Nem tudjuk, mennyire alapos e pa-
nasz, de ugy hiszszük, hogy e felett, ha egyéb baj
nincs, könnyű lesz megvigasztalódni, s bizonyo-
san megvolt annak is az oka, hogy miért történt
az építés igy és nem másképen.

Mi e helyen csak röviden akartuk megérin-
teni Debreczen városa történetének ez örvendetes
uj eseményét. Fogadja szerencsekivánatunkat, a
civilisatiónak e csekélynek látszó, de fontos vív-
mányához. Haladjon a derék magyar város min-
dig előbbre a szellemi s anyagi fejlődés azon
utjain, melyeknek végczélja : jólét, műveltség, fel-
világosodás !
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Archaeologiai levél Zalamegyéből.
Rómer F l ó r i s t ó l .

XII. - (Utolsó levél.)

(Molto fumo — poco arrosto. Ördög Gyurkó
vára. — Mura-Sz.-Kereszt. — Erdei ut. — Csány.
— A kustyáni omladék. — A kehidai temetőben.
— Remények. — Kallós kerekegyháza. — Marad-
junk a régi mellett. — Zárszó és
egy pillantás a távolba.)

Stuart Máriáról mondja a
költő, jobb volt hírénél ? Nálunk
sokszor azt találtam, hogy a füst
nagyobb a pecsenyénél! Némely :
dolgok oly hirtelen, és oly érdé- p:.
metlenül kapnak hirre, hogy az ;~7 -
ember csak ugy bámul rajta. Ná- [
lünk randesen elég az, hogy : :

„apám mondta, az meg az öreg-
apjától hallotta, az pedig 90 éves, t
annak dédapja pedig 89 volt;"
ergo : ennek igy kell lenni; ki is
kételkedik ezen becsületes uri em-
berek szavában? De volt-e a do- _
log felfogására, megítélésére elég
tudományuk is? — ez már más K-I^'
kérdés! ,I~T'.'

Ördög Gyurkó várát az egész
vidék ismeri. Tegnapi kocsisunk
messziről mutatta a terebélyes fá-
kat, melyek a várban állanak, s a
reggeli szürkületben odahajtatánk,
— kerültünk, de Ördög Gyurkó
várát még sem lehetett elkerül-
nünk!

E borzasztó név után indulva,
azt hinné valaki, hogy itt nyak-
törő szirteken, hozzáférhetlen kő-
bástyák állanak. — Es mit talál-
tunk ? A földek közöl alig kiemel-
kedő mély árokkal keritett kör-
ivü sánezot, melynek kellő közepében roppant
nagy bükkök pompáznak. Átmérője talán 12°,
árka 6°, mélysége 2°; téglának semmi nyoma;
de a kincsásók is hiában áskálódtak. A hol nincs,
ne keress!

Ismét hegyen völgyön tovább hajtattunk
Rigyácznak. Egy pár ujabb harangon kivül sem-
mit sem talál-
tunk. ____ ^= .

A temetői
dombon a ri-
gyáczi erdőben
hajdan tem-
plom és falu
állt. — Nem -:!=—---
láttam, mert fj .
félre maradt.

Fővágyam
a mura-szent-
kereszti , vagy
is kollátszeghi
apátság volt;
<ie a keresztúri
csinos kert kö-
zepén fekvő
apáti lakon és
a templomon
kivül semmi
nevezetest sem
találtam.

Atrándul -
tamKollátszeg-
re. Ott a régi
apátlakot egy
középszerű fa-
ház képviselte,
mely mögött a
halastó terjedt
volna. Van ezen
tulvárnak n e-
v e z e t t emel-
kedettebb egy
hely i8 ) melyen
alkalmasinthaj-
dan az apátlak
állhatott, de épületnek semmi nyomát sem talál-
tam; a várhelyen jelenleg kukoriczát termesz-
tenek.

Előhivattam e kis helység legvénebbjeit, de
azokkal sem boldogulhattam; a nép csak bámult,
nem érthetvén, miért tudakozódom annyira az
apátsági épületek után.s mivel hallak, hogy apát-
juk nemsokára ki fog neveztetni, s látván, hogy
tudtam egy kissé nyelvökön beszélni, örvendet-

tek, hogy a várt apát urat bennem tisztelhették!
Mai nap már tudja a jó nép ki az apát, s ugy hi-
szem, örülhetnek, hogy ily derék apát nyertek.

Társam már délután elhagyott, s Kanizsára
indult. Magam tettem ezen utat. s minthogy ma-
gam is siettem Keszthely felé, a szives meghívás-
nak nem engedhettem, — s Rigyáczra visszafor-
dultam.

Sötét volt, biztam kocsisomban — és Pákh

A Deák-család sírboltja Kehidán. (Lásd Archaeologiai levél.)

lekzettem, nem a félelem, hanem a biztosság miatt'
— Most már bátran hajtottunk, 8 bár elkésve'
a tiszti lakban legszívesebben fogadtattam.

Másnap délután Keszthelyen akartam lenni;
Kanizsán le sem szálltam — a mi keveset ott
látni lehet, azt már múlt évben láttam.

Hallottam, hogy a récsei határban gyakrab-
ban előforduló Tüskevár nevű omladék van, hol
már egyedül csak az alap látható. Jövőre marad.

Keszthelyre behajtatva, mind-
járt kialkudtam a fuvart Csányig.
Kocsisom etetett, én meglátogat-
tam Berghet — és Pintér bá-
tyámtól pontos marsrútával el-
láttatván, kihajtottunk a másik
l?apun.

Zalaapátiig már minden kö-
vet ismertem. A sudár olasz je-
genye, urilakok — vagy malmok
csalhatatlan jele. Felvonultunk a
Szála mentében Csányig; sötétben
a román kinézésü templom mellett
a lelkész lak felé kanyarodtunk s
talán épen ezen lakok nyomán,
mint régi ismerős fogadtattam.
Sokallottam a kitüntetést; de
minthogy őszinte szívből eredt,
megvallom, igen jól esett.

Korán reggel a kustyáni szi-
getre valánk menendők. A ren-
delet még estve kiadatott, és még
harmatos volt a fö, midőn a Szála
partján megállottunk. — Egy kis
teknő volt a komp, egynek meg-
járja, kettőnek szűk, háromnak
veszélyes. A zsombékról belelép-
tem, s annyira elmerült, hogy egy
kis bicezenés a sáros vizbe merít-
hetett volna.

Tanultam a súlypont törvé-
nyeit, és tanitottam is, — leeresz-
kedtem tehát a szűk deszkára és

jobbra balra lullázva, eljöttünk a Styx túlsó part-
jára. Az ingadozó teknőben felkelni, főleg szűk
magyar nadrágban, akrobatikus merény volt.
Charonom felállított és a partra kiugorva, annyira
taszitám vissza a ladikot, hogy a hozzá szokott
halász is az egyensúlyt majd elveszte, és váratlan
sebességgel a túlsó parton termett, hogy a lelkész

úrral ugyan-
azon kísérletet
ismételje.

Zsombé-
kos talajon fá-
radalmas utunk
volt; de végre
jó negyed órá-
nyi gyalogolás
után elértük a
sziget legma-
gasb pontján a
romot, mely je-
lenleg a sz.györ-
gyi templom
tornyához ha-
sonló, s hom-
lokzaton ülő to-
ronykából és
csekély hossz-
fal maradékból
áll.

A tégla-
épitményt, sza-
bályos lisenjei
miat t román-
korunak tar-
tom. A kolos-
tor nagy terje-
delmű falaiból
Pók A n d r á s
ur kormánya
alat t , a kus-
tyáni kert fa-
lai é p ü l t e k ,
míg ezen eljá-
rás az urada-
lom á l t a l be

nem tiltatott. Az épitmények kiterjedése, me-
lyet mai nap csak a tátongó mély gödrök jelel-
nek, mintegy 300 D-nyi lehetett.

Szerencsés visszatértünk után, siettem a falu-
ban a tegnapi sötétben észrevett románkoru tem-
plomot megnézni.

Csalódtam; — ablakai, tornya, románnak
tartható, annyira van a stíl híven utánozva — de
az oszlopcsarnokforma bejárás, — oda nem illő

sem érjük. - Tudakozódtam, megvan-e mar fele
utia? - kocsisom tagadá, és elkezdé mesélni,
mint kellett múlt évben Rigyáczról 1 atkót embe-
reivel erre vinni; mint tévedt el az erdőben, ugy
hogy virradtig nem tudta a földeket elérni; ho-
gyan sopánkodott felesége, gzermekei után; s
több ily biztató és bátorító szavakkal tartott —
mig végre a sötétből kijöttünk és a hold is kijött
halavány arczával. Megvallom, szabadabban lé-

barátom szerkesztői mondanivalóiban! Hátha Ku-
licsék ezt az ajánló-levelet nem olvassák? Hátha
a pesti újságíró tekintélyét nem respectálják?

Sokáig ballagtunk a sötét erdőben minden
szó nélkül; a fák szétágazó gyökerein csak lépést
lehetett haladni. A sötétben a némaság kissé ki-
ncs lett, — azt véltem, hogy az erdő szélét soha-

A debreczenigázgyár.
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Átmentünk a lelkész úrral Kehidára. A sző-
lőhegy regényes előfokán, elég bő forrás felett, I
mely az idén valódi áldásnak tekintetett, egy kis te- I
metöben áll az útról látható templomocska, haj-
dan a helység kápolnája, mai nap a Deákok csa-
ládi sirboltja. íme ide mellékelem ez épület rajzát.
(Lásd a túlsó lapon). Ezen emlék eredeti egy-
szerűségében tartatott meg hazánk szervezése
első századaiból. A keskeny kerekded ablakok, a
kerek apsis, tanúi ős létének, bár lehet, hogy ez,
az egyenes záradéku keleti falhoz, már később
építtetett.

Belseje ujabbsz»rü, de nagyon elhagyatott;
— keresztbe tett ajtaja ezen pusztulást teljes
napvilágnál engedé látnom. Törött padok közt,
oltárromon, nem tartatik többé isteni tisztelet —
tetejét egymásután viszi le a zivatar a szom-
széd szőlők közé. Északi falát a sűrű repkény
emészti.

Itt nyugszanak Zala jelesbjei! Itt nyug-
szik nemzetünk egyik dísze, (Deák Ferencz test-
vére), Deák Antal, kit az egész megye legmélyebb
tisztelettel emlit. Egy pár év s a falak is elpusz-
tulnak — még néhány évtized s ezen kápolnából
is keritést csinálnak, s egy század múlva, midőn
történelmünk e dicső nevet áldani s büszkeséggel
fogja említeni — tán senki sem fogja tudni, hol
nyugszanak a haza büszkeségei!

Fél óra alatt elértem szünnapi vándorlásom
végpontját, Kallóst. Kapornaki esperes ur figyel-
meztetett az itteni kerek templomra, s örültem,
hogy rajzát tárczámban, emlékét fejemben ma-
gammal vihettem.

Az országuttól kis sétányira — kopár, dom-
bok közt fekszik ezen töröknek vélt épitmény,
pedig dehogy török — dehogy mecset! Lasnya-
kon, hallom, szintén ilyen kerek kápolna van — s
ha ilyen — akkor a két év előtt elpusztított sz.
Ferencz-Kesésin kivül ez az általam Zalában is-
mert kerek egyházak harmadika, sajátságosán
meglepő ép állapotban!

A kápolna kerek s köréből egy kisebb félkör
dudorodik ki oltárhelyül. Ablakai hosszudadok,
kevéssé csucsosak. A bemenettől jobbra balra a
falfülkékben, mint a tótlakiban — jelenleg befala-
zott — ülőhelyek vele szemközt egy falközti fel-
járás.

Egyszerű külsején a féloszlopok, melyek
fent kúpba végződnek, ékítményül szolgálnak.
Teteje harangidomu, a harang nyelét a nyolcz-
szögü toronyka képzi.

A faelőépitmény tanúskodik a templom szű-
kéről. Hallom, hogy a mostani uraság nagyob-
bitani akarja; — de hogyan? — anélkül, hogy
eredeti szépségéből kivetkőztesse? talán csak nem
építtetnek oly tornyot oldalára, mint azt a tótla-
kinak rajzában láttam? — ez nem segit a szüksé-
gen — és kivetközteti a jeles műemléket erede-

tiségéből.
E templom ugy is a falun kivül, dom-

bocakán fekszik — télen nehéz felmászni, nyáron
izzadásba kerül, maradjon ez, mint van — épüljön
inkább a faluban tágasb egyház — de ezen csak
egy téglát se bontsanak. Ha lesz archaeologiaí bi-
zottmányunk, az tiltakozni fog — és kérni az
uraságot, hogy ily műemlékekben úgyis szegény
hazánkat — ettől meg ne foszsza!

Délben Kallóst mértem, estve már honn vol-
tam !

Finis bene, omnia bene! leteszem vándorbo-
tomat, s örömmel tekintek vissza három évi ka-
landozásomra. Előttem a tárczák, előttem a szebb-
nél szebb rajzok; a tudományos leirás és az érde-
kes várak, templomok. Az ismertetések csak el-
készülnének egymásután; — de ki fogja kiadni
— ki olvasni!— Hungarica sünt — nonlegunturf?
— Seria sünt — nauseara pariunt!

Azonban a betű holt — a szellem éltet; si-
került itt-ott a figyelmeztetés, a buzdítás; ez a
termő mag — kezdetnek nálunk ez is untig elég.

Az ut kimérésétől, járhatóságáig sok időkell!
Meglehet, hogy csak 30évmulvais,avállain-

kon emelkedő régészek leveleim fölött vállat vo-
nitanak; meglehet, hogy sokat a leirtakból már
nem fognak találni; de meglehet, és azt reméljük
is, hogy addig sok emlék eredeti alakjába fog
visszahelyeztetni, vagy legalább stilszerüen ja-
vitva, a múltról tisztább fogalmakat gerjeszteni!

A méhek mint tolvajok.
A stettini entom >logiai lapban következő ér-

dekes közlemény olvasható : „Stettinben töob év
óta két nagy ezukorfinomitó intézet van, melyek
az Odera és azon egy mérföld szélességű rétterü-

let között fekszenek, melyetkeletre Stettin határoz.
Az itt nagy mennyiségben tenyésző caltha, car-
damine, ranuuculus, lychnis, nimphaea, iris, buto-
mus, pedicularis, melyek a zöld szőnyeget tarka
színekkel ékesítik, arra ösztönzék a lakosokat,
hegy méhtenyésztést kezdjenek ; minthogy a rét
nagy viránya a kis munkásoknak elegendő táplá-
lékot nyújt. — Azonban a kis szárnyas virágva-
dászok csakhamar rájöttek, [hogy épen nincs
szükségök arra, hogy hosszas és bizonytalan ex-
cursiokat tegyenek a rétre, minthogy a kivánt
mézet a közel szomszédságban, a finomító gyárak-
ban, az elhordásra készen megsüritve lehet felta-
lálni, tehát még csak aratásra sem volt gondjok,
hanem csak arra, kogy a kész életet hazahordják.
— A gyárakban már évek óta tudták és tapasz-
talták, hogy július és augusztus hónapokban sürü
látogatásokat tesznek a szárnyas vendégek, me-
lyek a kellemes illatot messzire megérezve, az aj-
tókon, ablakokon, a fedéllyukakon s a hol szerét
ejthették, belopóztak, és csak néha néha jutottak
tévútra a kimenetelben, midőn időközben az ab-
lakok bezárattak, s a czukorporral megrakodott
vendégek az üvegtáblákba verték fejecskéiket.
De a kitanult czukortolvajlásról mindaddig nem
vettek tudomást a ezukorgyártók, mig az utolsó
tiz év folytán világosan ki nem derült, hogy
az efféle szabad czukorkivitel iparszerüleg van
szervezve. A méhek oly légiókban tették látoga-
tásaikat, hogy a gyármunkások tetemesen aka-
dályozva voltak általuk munkájok folytatásában;
noha, mintha tudták volna, hogy nem igazi utón
járnak, a legtömöttebb seregben sem nyúltak
fegyverökhez, és bántalmazójokat csak az önvé-
delem esetében szúrták meg. Ezek folytán a gyá-
rosok tudakozódásokat indítottak meg, és ezek
folytán kisült, hogy a közelfekvő házbirtokosok
nagy része nemcsak tízszeresre, hanem húszszo-
rosra is szaporította a méhkosarakelőbbeni számát:
sőt még a Stettinen kivül lakó méhtenyésztők-
kel is bérszerződések köttettek, és idegen méhkosa-
rakat vállaltak el kitartás és gondozás végett. A
nyomorgatott és vagyontizedelt gyárosok a dolog
ily állásában a rendőrséghez folyamodtak, és en-
nél kértek ótalmat és elégtételt ajogtalanpraeva-
rikatio ellen. És mi lett a vége ? A rendőrség a
a törvénykönyvben nem találván oly paragraphust,
mely a jelen esetben a tolvajkodó méhekre vagy
azok gazdájára alkalmazható lett velna; és külön-
ben ia nagyon nehéz és kétes lévén elhatározni,
mely méhek e vagy ama gazdáé, melyek tulajdo-
naik vagy idegenek : a kérdést eldöntetlenül
hagyta; s így a károsítottak rendezett önvédelem-
hez folyamodtak. Mihelyt t. i. a méhek nagyobb
számban tódultak be a ezukorgyárba, azonnal min-
den nyitva levő ajtót és ablakot bezártak, erre
egyik ügyesebb munkás, a leginkább világító ab-
lakhoz ment, melyre a bezárt és kiszabadulni óhajtó
méhek legkiválóbban tódultak és egy nagy kőmi-
ves ecset segélyével az ablakra tóduló méheket
forró vizzel lefecskendezte. A leforrázott méhek az
ablak alatt levő kádba hullottak, és a ezukorfőző-
üstben a lopott jószággal együtt kifőzettek. —
Azáltal, hogy az ily alkalommal a kádba hullott
méhek megszámittattak, melyeknek száma 5—
66,000-re rúgott, lehetségessé vált, hogy az utolsó
években ily módon megölt méhek közép száma
kitudassék. Rúgott pedig ezen középszám évenkint
nem kevesebbre, mint tizenegy millióra, és a ki-
főzött ménekből nyert ezukormennyiség évenkint
450 frtra becsülteiéit. Minthogy azonban köny-
nyen hihető, hogy a ezukorvendégeknek alig fo-
gatott meg és főzetett ki '/4—' 5 része : önként
következik, hogy a megfogottak a kárt felényire
sem pótolták. B. L.

Dr. Schmidl Adolf.
A budai műegyetemben az államrajz és ke-

reskedelmi földrajz e derék tanára, nov. hó 20-án
a tudományos világ nagy kárára elhunyt.

Schmidl Adolf 1802. máj. 18-kán született
Kőnigswartban Csehországban, hol atyja Metter-
nich herczegnél háziorvos volt, ki 1805-ben Bécsbe
költözött s itt mint orvos 1829-ig működött.
Schmidl Adolf az iskolák bevégeztével azonnal,
már 1825-ben kineveztetett a bécsi egyetemben
a bölcsészet helyettes tanárává, hol is 1831-ig
működött. 1833-ban herczeg Lohkovicz Ferdinánd,
gyermekeinek nevelője lett. 12 évi nevelői pályája
alatt több becses könyvet adott ki. 1834-ben a
német nyelv és irodalom tanárává neveztetett ki
Veronába, de azt nem fogadta el, 1844-ben böl-
csésztudor lett és egyszersmind az akkori időben
legjobb bécsi szépirodalmi lapnak, az „Öst. Blatter

\für Literatur nnd Kunit" szerkesztője (1849-ig).

Mikor (1845.) a nevelőséggel felhagyott, nagy
utazást tőn Németországban és Keleten. Vissza-
térte után (1847) a bécsi műegyetemnél a geo-
graphia magántanára, 1854-ben ugyanitt a statis-
tika és kereskedelmi földrajznak helyettes tanára
lett. Itt két könyvet irt, t. i. „Eandbuch der
Geographie des öst. Kaiserstaates" és „Óst. Va-
terlandskunde", melyek a kormánytól a felsőbb
tanodák számára kézi-könyvekül ajánltattak.
1850-től 1853-ig a cs. k. földtani társaság által
kiküldetett a Karst hegység barlangjai kikutatá-
sára; 1851-ben pedig a kereskedelmi minisztéri-
um által a Recca folyó földalatti folyásának, és
1858-ban az aggteleki barlangnak megvizsgá-
lására.

1857-ben a budai műegyetemhez a kereske-
delmi földrajz és statisztika tanárává neveztetett
ki; itt uj erővel dolgozott a természeti tudomá-
nyok fejlesztésére. Három év alatt (1858 — 62-ig)
megvizsgálta a Biharhegységet, melyet fáradha-
tatlanul kutatott, a legveszedelmesebb hegynyi-
lásokat és hegyereszeket, melyek nagyobbrészt
még ismeretlenek voltak, meglátogatta, sőt több
barlangot fel Í3 fedezett. Ez volt utolsó tudomá-
nyos útja az életben. Ez utazásból visszatérvén,
eredményét még egy jeles könyvben adta át a
közönségnek, mely könyv amaz egész hegységnek
pontos ismertetését földrajzi, természetrajzi és
földtani tekintetben foglalja magában.

A boldogult kitűnő természetbúvár vala; s
bár idegen születésű, annyira megkedvelé hazán-
kat, hogy Bécsből Budára áttétetése is saját ki-
vánatára történt, s vég perczeig hű fia maradt ez
országnak, melyet második hazájaként tekintett. 60
éves korában, a magyarnyelv tanulásához fogott,
melyben oly nagy előmenetelt tett, hogy már ma-
gyar könyveket is olvasott s értett. Hogy mily
szenvedélyes hegy- és barlang kutató vala, arról
sok munkája tanúskodik, melyek közül Magyar-
országra vonatkozók : „A bihari hegységről ét
annak barlangjairól." —• „Az aggteleki Baradla
Gömórmegyében." — „A Duna Bécstől a Fekete-
tengerig" stb. A magyar természetvizsgálók múlt
nyáron Pesten tartott gyűlésén a Bihar hegység-
ről tartott egy nagy érdekű értekezést.

Szépirodalmi munkásságának eredménye :
azon majdnem 50-re menő novellái, vigjátékai és
történelmi drámái, melyeket kéziratban hátra-
hagyott.

Végre Schmidl több bel- és külföldi tudo-
mányos tár-ulat tiszteletbeli rendes, vagy leve-
lező tagja volt. Közli Schmidt Gyula.

Apróság.
— (A szomjuság hatása az állati testre.) A

8zomjuság hatását Andersen Károly, a svéd fel-
fedezési utazó irja le, ki Afrika belsejében kirán-
dulásokat tett. A Délafrikában fekvő felső Dama-
rat országba tett kirándulás siker nélkül történt
meg ugyan, minthogy czélját, mely szerint a
Canna folyó felső útját akará meghatározni, nem
érheté el; de mégis egy eddig ismeretlen ország
nagyrészét bevándorlá, és 1858. évi július 3-ikán

! az Omaturu folyónál (a déli szélesség 21°20'-nál.
! volt és egész a 19-ik szélességi fokig hatolt előre).
j Egy izben öt napig volt viz nélkül, és egy másik
izben mind maga, mind a vele levő állatok 6'/4
napig voltak kénytelenek e legszükségesebb élet-
szert nélkülözni. — E nagy szükségét tárgyazó
levelében irja : „Ezelőtt soha nem láttam azon
hatást, melyet a túlságos szomjuság az embernél
és az állatoknál előidéz, s isten után remélem, —
hogy nem is fogom többé tapasztalni. Az ember
szemeit vér futja be és üregeikből ki látszanak
ugorni; az ajkak megrepedeznek és hamvas-kék
szint öltöttek magukra, a a hang meggyengült és
megnehezedett. — A kutyák szemei ellenben oly
mélyen sülyedtek be a fejbe, hogy végre csak egy
halvány sugárt lehete azokból kijőni látni, testök
annyira el volt soványodva, elsebesedve, hogy
csak tántorgó léptekkel húzták magukat odább,
néha-néha elnyomott vad vonitásban fejezvén ki
szenvedésöket. Egy szegény ló, mely szintén tulaj-
donom vo t,egy izben a szekérben kezeimbe nyúj-
totta be fejét, s midőn visszataszítottam, oly, —
mondhatnám szemrehányó pillantást vetett rám,
mintha akarta volna mondani : „kegyetlen ember,
nem látod, hogy el kell pusztulnom!" — A szar-
vasmarha még többet szenvedett, és kinját méla
bőgésben fejezte ki. Ah! mennyire szivemre ha-
tott e látmány. Borzadás futja át tagjaimat, ha
ezen ijesztő napokra gondolok."

Dr.B.L.

T Á R H Á Z .
Egyház és iskola.

** (Követésre méltó szép tett.) E hó 12-ről
Kunhegyesről a következő sorokat veszszük :
Hogy az országos inség városunkat is nagy mér-
tékben sújtja, alig kell mondanunk; de még sem
hallgatjuk el azon szomorú tapasztalást, hogy mai
nap már oda jutottunk, hogy iskoláinkban a sze-
gény sorsú szülék gyermekei, a tehetősbek gyer-
mekei által elhányt kenyérhaj hulladékot is fel-
szedve, édesdeden eszik. Érzik a jelen szükséget
a tanítványokon kivül a tanitók is, mert fizetésök
legnagyobb részt a gyermekek szülei által fejen-
klnt fizettetni szokott 35 kr. és egy véka búzából
állván, — minthogy határunk a múlt nyáron épen
semmit sem termett, a tandíjnak ötöd része sem
jött be; abból pedig, a mit az egyházközség tar-
toznék adni, tanítóink e jelen tanévben, — mind
pénz, mind gabonanemü fizetésöket illetőleg, —
alig kaptak valamit. E két szomorú körülményt
hallván városunk közbecsülésben álló polgára,
kereskedő Takácsi György ur, Istentől és szor-
galma után nyert vagyonából következő szép
ajánlatot tet t : Egészen a jövő uj termésig, vagy
is jelen deczember hó 1-ső napjától 1864-dik évi
június 1-ső napjáig 5 szegény iskolás gyermeknek
kenyérre hetenkint 40—40 kr., vagy is 2 ftot
ajánlott föL Továbbá olyan 25 szegény gyermek
évi tandiját, kiknek szülei a múlt nyár folytán
semmit sem kereshettek, egyenkint 35 kr. és egy
véka búzával lefizetni ajánlkozott, sőt ez utóbbit
már ki is fizette. Hozzá véve még, hogy a jóltevő
más hitfelekezethez tartozik : az ily felekezetesség
nélküli, pusztán emberbaráti szép tett, — noha
magában hordja a jutalmat, — nyilvános hálára

is érdemes.
** (Hitrajongók.) Mint a „H—n"-nak irják,

Hódmezővásárhely alsóbb rendű lakosai közt a
szó legszorosabb értelmében vett közösségen ala-
puló hit-rajongás minden vallásuak közt meglelte
a maga embereit. Vezérük is akadt egy gyilkossá-
gért Ilaván fogva volt fanatikus kicsapott deák-
ban. Ez azt állítja hívei előtt, hogy őt maga az
Isten tanitá és ő csakolyan bünnélküli, mint maga
az idvezitő. Főbb pontjaik : hogy a gyermeket 30
éves korában kell megkeresztelni, pap nem kell,
se iskola, a nőkkel nem esküsznek össze, a háza-
sulandó csak vállára üt :választottjának, mondván
jöszte velem, és az megy, ha kedve tartja. A pol-
gári törvényhatóság a reform, egyházi elöljáróság
megkeresésére a két főrajongót elfogatta, s így
az egész bohóskodás mielőbb véget ér.

** (Az eperjesi kollégium javára) Melbourne-
ban Ausztráliában elárverezendő „tancy bazár"
részére már szépen folynak az adakozások, s több-
nyire nemzeti sajátságainkat eíőtüntető tárgyak-
ból állanak. A választmány legszívesebben fogadja
jeles honfiak és honleányok arczképeit mind a je-
len, mind a múlt időből; városaink, középületeink,
emlékoszlopaink, palotáink, vidékeink fényképeit
vagy rajzait, népviseleti képeket, régi könyveink,
fegyvereink, öltözetünk ábráit, történeti rajzokat,
sajátságos házi iparczikkeket, s más ezekhez ha-
lonló tárgyakat.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tud. Akadémia) történelmi,

bölcsészeti és törvénytudományi osztálya decz.
14-én tartott ülésében Greguss Ágost rendes tag
olvasá föl székfoglaló értekezését, melynek czime:
„Baco inductíója." Az értekezés Liebig német
vegytudós ellen van intézve, ki Bacot egy uj
munkájában hevesen megtámadta. A szokottnál
nagyobb számmal megjelent közönség értekezőt,
beszéde végén zajos éljenekkel üdvözölte.

** (A kisdedóvó intézeteket Magyarországban
terjesztő egyesület) közelebbről szép adományokban
részesült; ugyanis a bibornok-primás ő eminen-
tiája ez egyletnek 500 ftot adott. A szegedi nő-
egylct választmánya 100 ftot adott hasonló czélra.
Végül Benedek József, a Kállay családnál volt
nevelő, 137 ft. 60 krt, hagyományozott ez egye-
sület intézetére.

** (A pesti szegény gyermekkórház) legutóbbi
bizottmányi gyűlésében Ambrózi Muzslay Erzsé-
bet bárónőt jelenték be mint alapitó tagot, ki egy
ágyat 1050 fttal alapított. Az alapítvány a bá-
rónő édes anyjáról Muzslay nevet nyert.

** (A magyarországi müegylet) igazgató-vá-
lasztmánya e hó 15-én tartott ülésében két becses
kép megvásárlását határozta el a részvényesek
közti kisorsolásra. E két kép : Jansen nyári táj-

képe a Mosel partján, ára 450 fc. és Roux schwarz-
waldi részlete, ára 150 ft.

** (A nemzeti múzeum képcsarnoka) köze-
lebbről Poussinnak egy értékes képével gazdago-
dott, mely keresztelő János fővételét ábrázolja, s
melyet Muzslay-Vigyázó Mária asszonyság örö-
kösei bocsátottak - az elhunyt henleány kivá-
nata szeriní — az országos intézet birtokába.

** (A magyar földhitelintézet) már eddig
2,802,200 ftnyi kölcsönt osztott ki, mely összeg-
ből 2,268,400 ft. az ínséges vidékekre esik. E
kölcsönben a következő községek részesültek :
Debreczen városa kapott 200,000 ftot, Kun-Ma-
daras és Békés egyenkint 150,000 ftot, 0-Kanizsa
66,000 ftot, Beregszász 50,000 ftot, Makó 77,000
ftot, Endrőd 20,000 ftot, Orosháza 18,000 ftot,
Romlak 17,000 ftot, Zenta és Kenderes egyenkint j
16,000 ftot, Gyula 15,000 ftot, Gattája 14,000 j
Abony és Vésőd egyenkint 10,000 ftot, Dolácz '
4500 ftot, Ibrány 9000 ftot, Fólia 7500 ftot, Diny-
nyés, Füskut, Gilád, Csebra, Ivánda, Janova, Ma-
czedonia és Moravicza egyenkint 5900 ftot, végül
Germán, Hodony, Kalocsa, Merczifalva és Nagy-
Falu egyenkint 4000 ftot.

** (Az első átalános magyar gyorsiróegylet)
kétévi szünetelés után f. hó 13-án tartá Budán a
reáliskola egyik termében tisztújító közgyűlését.
Gászner Lajos volt egyl. elnök távolléte miatt
alelnök Szombathy Ignácz nyitotta meg a gyűlést,
üdvözölve a városi biztost és a szép számmal
összesereglett egyleti tagokat s a magyar gyors-
írás ujabbi terjedéséről értekezve, mihez Feny-
vessy több kiegészitő illetőleg helyreigazító meg-
jegyzést csatolt. Az utolsó jegyzőkönyv felolva-
sása után Fenyvessy a bécsi közp. gyorsíró-egy-
let egyik üléséről egy tudósítást olvasott fel, mely
szerint a pesti gyorsiróegylet elnöksége kijelen-
tette volna, hogy elvileg a bécsi gyorsiróegylet-
nek a birodalmi tanács alsóházához benyújtandó '
kérvényét pártolja, s ahhoz tettleg csak azért nem
járulhat, mivel a politikai viszonyok ezt tennie
nem engedik. Kitűnvén, hogy ezen nyilatkozatot
Szombathy ur az alapszabályok által megállapí-
tott elvek tekintetbe vétele nélkül küldötte a bé-
csi gyorsiróegylet elnökségéhez, kimondatott,
hogy az alelnök magánnézeteűl tekintendő. Az
ezután tisztujitás tekintetéből intézett szavazás
folytán : elnökké Dr. Ország Sándor, alelnökké :
Dr. Grosz Lipót, pénztárnokká Wagner Géza,
ellenőrré Lechner Lajos, jegyzőkké Kónyi Manó
és Szombathy Ignácz, könytárnokká Fenyvessy
Adolf, válaszmányi tagokká pedig Borosz, Griln-
wald, Marceglia, Richter és Vándory választattak
meg. Végül miután a bizottmány által módositott
alapszabályok elfogadtattak és felterjesztetni ren-
delteitek, lenyvessynek és Markovicsnak leg-
újabb fáradozásukért a gyorsírás irodalmi terén,
elismerés szavaztatott.

** (Az erdélyi múzeum-egylet tudományos
czélu összejövetelei) Kolozsvárott, — mint a ,,M.
S."-nak irják, — a tél beálltával az idén is meg-
kezdődtek. Közelebbről Szabó Károly könyvtár-
nok tartott emlékbeszédet, Benkő Károly, a ,,Csik,
Gyergyó és Kászon leirásá"-nak szerzője fölött.
E .korán elhunyt tudósunk mindenik székelyszék-
röl hasonló részletes és alapos ismertetést szán-
dékozott kidolgozni, s „Marosszék leírása" kéz-
iratban már kész is volt, midőn a halál meglepte

** (Magyar olvasó-kör alakult Bécsben) mely
nek czélja, szellemi és társadalmi gyülpontot ké
pezni az ott lakó magyarok számára. Áz egylet
nek már 40 tagja van, s alapszabályai a hatóság
elé föl vannak terjesztve. Ez egylet ügyeinek
vezetésére előre is néhány ideiglenesen működő
hivai alnokot választottak.

vaspálya igazgatósága rendeletet adott ki az épí-
tést vezető mérnököknek, hogy a földmunkálatok
alkalmával találandó régiségeket a nemzeti mú-
zeumba küldjék be. Ha pedig a munkások egész
boltozatokra, vagy sirgödrökre találnának, ügyel-
niök kell, hogy azokból semmit el ne tulajdonít-
sanak, és a nemzeti múzeum igazgatósága azonnal
értesittessék, hogy az ily boltozatokat és sirgöd-
röket tudományos vizsgálat alá vétesse. Ezen elő-
vigyázat annál szükségesebb, minthogy a magyar
központi vasút épitése alkalmával a cseh születésű,
főmérnök az ilyen talált régiségeket a prágai
múzeumba szállította.

Mi újság?

Közlekedés.
,/ (Megrongált távirdák.) A közelebbi nagy

szélvész különösen a távirdákban nagy károkat
okozott s a közlekedést sok helyen félbeszakitá.
tgykülönösenMiskolcz és Kassa, - Pest és Ersek-
XJjvar, Czegléd és Kecskemét között a közle-
kedés egészen°félbeszakadt, mert a távirdai osz-
lopok közöl sok kidőlt, nevezetesen az utóbb em-
iitett helyek közt 100-nál többre megy a kidöntött
oszlopok száma. A vihar a Dunán keresztül Bu-
dára vezető távíró sodronyok egyikét szintén
elszakasztotta. E hó 14-én Pestről Bécsbe, Szé-
kesfehérváron és Győrön keresztül táviratoztak.
Temesvárral pedig Czegléden éŝ  Aradon keresz-
tül tartották fenn az összeköttetést.

J> (Czélszerü intézkedés.) A pest-losonczi

** (Jótékony hangverseny.) A múzeum nagy
termében jan. 3-ikán több egyetemi polgár hang-
versenyt szándékozik rendezni ajogász-és orvos-
segélyegylet s az egyetemi dal egylet javára. E
hangversenyben csupán műkedvelők fognak köz-
reműködni.

** (Érdekes előadás.) A nemzeti szinházban
e hó 22-ikén nagy érdekű előadás lesz az irói se-
gélyegylet javára. Ez előadást több nevezetes iro-
dalmi férfi rendezi, s a többek közt Jókai Mór is
fölolvasást fog tartani. E nálunk egészen uj nemű
előadás, hihetőleg szép közönséget gyűjt egybe.

** (Jótékony ajánlatok.) Pestmegyénél a szü-
kölködők javára közelebbről, különösen az egy-
házi rend érdemes tagjai, a következő ajánlatokat
tették : A veszprémi püspökség a karádi magtár-
ból búzát, árpát és zabot a folyó árnál 50 krral
olcsóbban ajánlott fel. — A kalocsai érsek 100
öl lágy fát ingyen, sz.-istváni magtárából pedig
búzát, mérőnkint 3 ft. 20 kr., rozsot, mérőnkint
2 ftjával ajánlott fel a megyei választmány ren-
delkezésére. — A sz.-mártoni főapátság kisme-
*yeri pusztájáról búzát, mérőnkint 4 fttal, tűzifát
5lét 9 fttal kész adni. — A fehérvári megyés püs-
pök téesi birtokán 100 öl fát a rendes árnál 1
fttal olcsóbban ajánlott föl. — A dunagőzhajózási
társulat pedig a Dunafejedelemségekből szállí-
tandó gabonánál 20"/,, pótlékról és 16% szállitási
dijról lemondott.

** (Üres börtön.) Pesten az adósok börtöne
üresen áll. Örvendetes eset.

** (Kitüntető ajándék.) Pósfay Bertalan, a
nemzeti múzeum régiségi osztályának segédőre,
a "bécsi franczia követség utján Napóleon császár-
tól értékes arany órát és lánczot kapott ajándé-
kul. Napóleon ugyanis, kinek csodás figyelme
mindenre kiterjed, a múlt nyáron egyik udvari
tudósát küldé Pestre, hogy a nemzeti múzeum-
ban található nevezetesb római régiségeket —
hihetőleg, a császár világhirü „Július Caesar"
munkája számára — lemintázza. Ez igen megelőző
fogadtatásban részesült muzeumunknál, különö-
sen Pósfay régiségosztályi segédőr részéről, a ki
neki egész itt léte alatt mindenben hathatós se-
gédkezet nyújtott. A tudós ezt valószínűleg el-
mondá otthon felséges urának, a ki aztán magas
elismerése jeléül a fontebbi ajándékot küldte. Az
arany óra hátlapján N. betű áll, felette császári
koronával. A láncz igen súlyos és értékes.

— (Igló közelében medve) mutatkozott e na-
pokban, 8 egy ottani papirgyárosra, ki a malom-
árok vízállását nézte, ugyancsak ráijesztett. Rá-
rohant s kétségtelenül megöli, ha szerencsére
mind a ketten le nem buknak az árokba. A macz-

i kónak nem tetszett a hideg fürdő és odább állott.
, Nyomait az iglói városkapitány kertje sövényéig

megtalálták, s a szepesi vadászok rajta vannak,
hogy őt magát is megtalálják.

** (Előfizetési fölhívás.) Csukási József elő-
fizetési fölhívást hirdet ,,A tizenhat éves leányok-
ról" czimü munkára. A 10 ivre terjedő munka

: február elején fog megjelenni. Az előfizetési pénzek
' — díszpéldányért 2 ft.. fűzött példányért 1 ft. —
1 a „Pesti Hőlgydivatlap" szerkesztőségéhez (váczi-

és régi posta-uteza sarkán) jan. 15-kig küldendők.
** (Megjelent uj könyv.) Emich Gusztáv

nyomdájában közelebbről egy 9 ivnyi mű jelent
meg következő czimmel:.,Igazgatói jelentés, me-
lyet a kisdedovó intézeteket Magyarországban
terjesztő egyesület elnökének, mgos Ürmónyi Jó-
zsef urnák és ig. választmányának 1862. és 1863-
dik évekről előterjeszt Rapos József az egyesület
ntézetének igazgatója." — E mű, mint cziméből

látszik, nincs a közönségnek szánva, de az intézet
fejlődéséről számos adatot tartalmaz, s következ-
tetést eno-ed vonni arról, hogy ez intézet szép vi-
rágzásnak indult.

i áb-
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** (Rogtönitélö bíróság) Hevesmegyében rög-
tönitélő bíróságot neveztek ki.

** (Előfizetési fölhívás.) „Magyarország gyü-
mölcsészete szinnyomatu rajzokban1' czimü mun-
kára hirdet előfizetési fölhívást Girókuti Ferencz,
s ugyanazon árért, melyért a múlt évben 6 füze-
tet adott, a jövő 18t54-ik évben 12 füzetet fog
küldeni az előfizetőknek. — E tizenkét füzet
ára 12 ft. leend; a „Faluéi Gazda" olvasóinak és
társulati tagoknak 10 ft. s ezen kívül minden
gazdasági és kertészeti egyesületnek egy egy in-
gyen-példányt szolgáltat. Sikerült fővárosunkban
is szép szinnyomatu képeket állitat í elő s így a
gyümölcs-kedvelő közönség nemcsak magában a
munkában, hanem a mellékelt képekben is érde-
kes becses dolgokat nyerend.

** (Engesztelhetetlen gyülölség.) Beszterczén,
— mint a „ K — K . " írja, — egy külvárosi polgár,
nejével háborúságban élt. A nő válópert kezdett
odahagyott férje ellen. De a g. egyesült hitü egy
házi törvényszék, a hová a felek tartoztak, nem
talált kellő okot a válásra s összeadta őket. A
mint az illető helybeli pap, ezt tudtul adni a fe-
leket maga elé hivatta ; a nő köténye alól egy
kést ragadva olő férje nyakába verte. A férj még
él, a nő pedig át van szolgáltatva a bünfenyitő
törvényszéknek.

** (Elfogott gyujtogato'k.) Szépnyír szász
helységben Besztercze mellett e hó (5-án tűz
ütött ki, s ha a gyors segély el nem nyomja, az
egész eürűn épült s szalmafedelü házakból álló
helység porrá égett volna. Azonban nemcsak a
tűznek vették elejét, hanem a gyujtogatókat is el-
fogták. A bűnösök — két oláh és egy czigány, — a
szomszéd helységből valók voltak, kiket azonnal
Beszterczére a rögtönitélő bíróság elé kisértek.

** (Kegyetlmkedö rablók.) Sörnyén, Somogy-
megyében, öt fegyveres rabló az ösz Somsich
Miklósnak, a köztiszteletü Somsich Pál édes aty-
jának házába tört, s noha a megtámadott a gonosz-
tevőknek minden készpénzét, mintegy 1000 ftot
önként kiszolgáltatta; ezek mégis elég embertele-
nek voltak tettlegességekre vetemedni, s egy csa-
pás, melyet a 79 éves öreg kezével fogott föl,
karjának veszedelmes törését vonta maga után.

** (Mozgó útitáska.) A raudnitzprágai vona-
lon a conductorok egyikének feltűnt, hogy egy
utas kézitáskája mozog, minek következtében a
táska kinyitását követelte. Az illető tulajdonos
csak a sürgetősb követelésnek engedett, s a mel-
lette ülőknők nem csekély mulatságára, a kinyi-
tott táskából mintegy 5 éves fiucska dugta ki fe-
jét, kit atyja a menetdíj meggazdálkodása tekinte-
téből táskájába dugva akart szállíttatni.

** (Szerelem és könnyelműség.) Bizonyos sze-
retetreméltó fiatal ember, jó családból, Parisban
halálosan beleszeretett a párisi színésznők egyik
legszebbikébe. A leány néhány hétig ragaszko-
dott a fiatal emberhez, hanem azután a változa-
tosság elvéből kiindulva, ráunt. A fiatal ember
elvált imadottjától s miután szerelmi buja mellett
mellbeteg is volt, déli Francziaországba utazott.
Azonban a leányt nem tudta feledni s szenvedélye
egy sajgó pillanatában a leánynak 8000 frank
évi jövedelmet hagyott végrendeletileg. Azonban
ismerve a leány könnyelműségét és pazarlási haj-
lamát, nehogy a végrendeletileg hagyott összeg
daczára végre is Ínségre jusson, intézkedett, hogy
az évdijt csak apróbb részletekben kapja. A fiatal
ember meghalt. Most mit tett a szinésznő ? Mi-
után a nemeslelkü ifjút egy kissé megsiratta, bi-
zonyos ingerültség támadt benne, hogy évpénzét
ily sértő korlátok közé szorította, és egész örök-
ségét egyszermindenkorra 40 ezer frankért eladta
valami uzsorásnak, a ki a szép évi illetéket rész-
letekben hordja el a közjegyzőtől.

** (Elkésett ítélet.) Parisban egy férj hűtlen-
ség miatt bepörlé nejét. A férj a per lefolyása
előtt meghalt, de azért a törvényszék a port nem
tartá megsemmisültnek, s a nőt és bűntársát, kik

azalatt törvényesen összekeltek, törvény elé idéz-
te. A vádlottak mindent tagadtak, de a biró az
okmányok nyomán a „bűnöst" kimondandónak
itélte, s csak azért menté fel őket, minthogy a
férj haldokló ágyán mindazoknak, kik ellene vé-
tettek, megbocsátott.

Nemzeti színház.
Péntek, decz. 11. Először : ,,Tényeku és

„í<zeUemdus hölgy." A nemzeti színház részéről
kitűzött 50 és 30 arany pályadíjért versenyző ere-
deti vígjátékok 1 felvonásban. Mindkét vigjáték
kevésbbé elégítette ki a várakozást. Az első —
ugylátszik, — kezdőnek műve, ki még a szinmű-
irás abc-jénél áll, s nem hogy jellemeket alkotni,
ügyes helyzeteket bonyolítani tudna; hanem pár-
beszédei is nagy gyakorlatlanságot árulnak el. A
másik avatottabb kezekre mutar, de némely szer-
kezeti hibáktól ez sem ment. Nem akarjuk hinni;
hogy a sors által első előadásra kijelölt ezen két
darab a pályázók jobbjai közé tartozzék; azért a
pályázat eredménye iránt jo reménynyel maradunk.

Szombat, decz. 12. „Faust." Opera 5 felv.
Vasárnap, decz. 13. „A lelencz." Eredeti

népszínmű 4 felv. Irta Szigligeti.
Hétfő, decz. 14. „A király házasodik." Ere-

deti vigjáték 3 felv. Irta Tóth Kálmán.
Kedd, decz. 15. „Dinorah.ki Opera 3 felv.

Zenéjét szerzé. Meyeerber.
Szerda, decz. 16. „Egy pohár víz." Vigjátél

5 felv. Seribe után francziából ford. Nagy Ignácz.
Csütörtök, decz. 17. „Hunyadi László." Ere-

deti opera 4 szakaszban. Irta Egressy Benjámin.
Zenéjét szerz. Erkel F.

Budai népszínház.
Decz. 11 —17. Minden este az „Ördög pilu-

lái." Nagy bohóság zenével és tánczokkal 3 felv.
Látványosság, minőt még ős Buda falai nem lát-
tak. Egy óriási zűrzavar, minőt csak erős képze-
lem teremthet, tárul föl a néző előtt, míg a bohó-
ságot végignézi. — Maga a darab csak gyenge
fonál, melyre a legnagyobb ügyességgel és válto-
zatossággal a szemfényvesztés fényes karikái van-
nak fűzve, oly sűrűn és oly ragyogón, hogy ez
összetartó fonalat tulajdonképen észre sem veszi az
ember. Annál megkapóbba kiállítás dísze, pompája
mely különösen az első és utolsó fölvonás végén,
mindenkit méltán lep meg. Sok volna elsorolni az
egyes mulattató s némely helyen csodás jele-
neteket, — melyek szakadatlan sorban köve-
tik egymást. Most a kulacsok és boros palaczkok
tánczolnak ballettet, majd angyalok csoportjaitól
népesül meg a szinpad; most egy gőzmozdony rö-
pül a légbe, majd az utasok szétszórt tagjait ösz-
szerakják s uj életet lehelnek beléjök; most egy
vén boszorkány áll előttünk, majd egy pillanat
alatt ifjú tündérré változik. Csupa mese, csupa
bohóság. Az előadás folyékonysága, az ügyesen
betanult tánezok kedvessége, a gépezet meglepő-
sége, mind összeműködnek, hogy a közönség elé-
gedetten, sőt élvezettel nézze mindannyiszor végig
e Parisban ezer előadást ért darabot.

Szerkesztői mondanivaló.
6961. Lippa. Sz. Megszoktuk már, hogy ön küldemé-

nyei mindig kellemes meglepetést szerezzenek először ne-
künk, azután olvasóinknak. A természettudományi ismere-
tek ily népszerű és eredeti előadási modorát annál nagyobb
örömmel van okunk üdvözölni, minél kevesebb még azok
száma a magyar irodalomban, kik e téren sikerrel mű-
ködnek.

6962. Komarom. Dr. St. J. Futólagos átpillantása
után a küldött czikkeknek, ugy találjuk, hogy munkatár-
saink sora i«mét egy figyelemre méltó erővel szaporodott.
A közleményeket nemtokára adhatni reméljük. A rajzok
igen korrectek.

6963. Kis-l'zell. Kemenesi. Magán tudomásul elég
érdekes adatok, de a közzététel szükségét s okszerűségét
nem látjuk. Minő czélt is érhetnénk el a puszta személyes-
kedésekkel? Vannak dolgok, melyekről : ,,nil nisi bene!"

6964. Nagybánya. O. B. Az ajánlatot örömmel fogad-

juk, de meglevő készletünknél fogva csak tavaszra vállal-
kozhatnánk. A föltételek iránt nem vagyunk nehézkesek-
Nem lenne ön oly szives, addig is néhány darabot tájéko.
zás végett beküldeni ?

6965. Debreczen. A. B. A felvilágosítást a jövő héten
közölni fogjuk — a mennyire csak lehet, esonkitlanul.

6966. Cíyör. Dr. S. ,J. Utóbbi leveleinek tárgya el van
intézve. A fennálló szabály szerint jártunk el, reméljük,
önnek is teljes megelégedésére.

6967. Maros-Vásárhely. G. N. „A népek műveltségi
történelme" a közlött terjedelemben és modorban lapunk
körét túlhaladja.

6968. Sárospatak. Dr. S. J . E héten okvetlenül el-
intézzük az elintézendöket.

6969. Szccsi Dezső. Közöltetni fog.
65)70. llnnva. Szerencsésen megérkezett. Boldog

karácsont!
— A .,Vasárnapi Ujsái?" régibb évfolyamai.
Eladó : A V. U. 1857, 1858, 1859, 1860, 1861 és 1862

évi folyamai, teljes számú példányokban és kemény köté-
sekben; a jelen 1863. évi folyam pedig kötetlen állapot-
ban. A 7 évi folyamok összes ára 50 ft. A pénz bérmentes
küldése után szintén bér mentesen küldetnek el. A vételár
egy Y* része az insrg által sújtottak fölsegélésére ajánl-
tatik. Bővebb értesítéssel szolgál Balázs József Gyön-
gyösön.

Kiadó: A V. U. mind a 10 évi folyama 1854—1863-ig
összevarrva, tisztán megkímélve. Eladási ára 60 ft. Eladó
tulajdonos Országh János, csizmadia és polgár Balassa-
Gyarmaton.

SAKKJÁTÉK.
208. sz. f. — Healey F.-töl (Londonban).

Sötét.

a b e d e f K h
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond."**5* í

A 203-dik számú feladvány megfejtése.
(Szerző megfejtése szerint.)

Világos. Sötét. A)
1. Vf3-h3 Hc6-g7 Világos. Sötét.
2. Vh3-d3 Ve4-u3:A) 2 Hg7-f5
3. Bo2-e5:t Kd5—e4: 3. Vd3—c4:T Kdő-e4:
4. Fd7—c6fmat. 4. Fd7—c6fmat.

Azonban sokkal egyszerűbb a mellék-megfejtéi
1. B — c 4 : 2. II — d 2 f 3. V - b 3 és 4. V - a 4 f
mat lépés kkel, mely mód véleményünk szerint a4-en álló
Söíe't Gyaloggal lett volna gátolható. Sakkjátszóink mind-
nyájan ez utóbbi megfejtést küldöttek be, azért a 103. sz.
feladvány, az érintett gyaloggal pótolva,uj gyanánt, ujabb
mulatságukra fog szolgálni.

Helyesen fejtették meg : Veszprémben : Fülöp Jó-
zsef. — Pécsett : Kittkay János. — Sárospatakon : Roth
Kálmán. — Pesten : Cselkó György. — Vekerle László. —
Bucsányban : Tomka Kálmán. — Valkányban : Kölszák
Károly (a 201-et is.) — Nat/y-Kikindán : Wolsinger Izi-
dor. — Rimaszombaton : Terhes Lajos. — Moáron : Rad-
ványi Vilmos. — Debreczenbnn : Zagyva Imre. •<*

Rövid értesítés. Veszprém. F. Ezúttal nekünk van
igazunk. A kérdéses feladvány 5 lépéses megfejtése is szép
de a mat 4 lépésre is megadható.

IPT" M e l l é k l e t : Előfizetési fölhívás a
,,Falusi Gazda'* 1804-ik évi folyamára azok
számára, kik csupán a Vasárnapi Újságra
vannak elóluetve.

m e l l é k l e t : Előfizetési fölhívás a
„Pesti Hírnök ' 1864. évi folyamára.
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TARTALOM.
Spáczay Márton (arczkép). N.J. — Karácsonra. Soóa

Miklós. — Mesék a kandallónál. Reich László. — A thea
és hamisitása. Dr. Soltész Miksa. — Mohács (képpel). —
Gázvilágitás Debreczenben (képpel). — Archaeologiai levél
Zalamegyéből (képpel). Rómer í'loria. — A méhek mint
tolvajok. Dr. Schmidl Adolf- — Apróság. — Tárház
Egyház és iskola. — Közintézetek, egyletek. — Közle-
kedés. — Nemzeti szinház — Budai népszínház. — Szer-
kesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár. — Mel-
léklet : A disznóhus úgynevezett veszélyessége. Egyveleg

Egész iv melléklettel.

A Vasárnapi Újság 51-ik számához 1863.
ÍTTT?"

disznóhus úgynevezett veszélyessége.
(Az izomfonalócz-kór. Trichinen-Krankheit.)

Azon csapásokon kivül, melyek honunk mezei
gazdaságát ez idén oly rendkívüli mérvben sujták,
a szárazság s a marhavészen kivül még a külföldi
lapok is egy eddig nem igen ismert vész&zel : az
úgynevezett izomfonalócz-kórral ijesztenek. Ezen
kórról (Trichinen-Krankheit) a„Bernburger Wo-
chenblatt" azon szomorú hirt közli, hogy a porosz
városban Hettstedtben f. é. oct. 18-án egy ünne-
pélyes lakomán résztvett vendégek közül 90 meg-
betegedett, kik közül 20 rövididő alatt meg is
halt, 60 pedig fekvő beteggé lett. Ezen tömeges
megbetegülést sült kolbászok okozák, melyek egy
ottani 8 egy magyar sertés húsából készíttettek.
Ugyanezen sertések húsából azonban még má-
soknak is eladatott, mitől Hettstedtben 200 em-
ber lett beteg. Ez alkalommal egyszersmind figye-
lemre méltó észrevételek is jutottak köztudomásra,
ugyanis azok, kik az emiitett vendégeskedés al-
kalmával vörös bort ittak, csakhamar kimúltak ;
mig a kik rajnai bort és sört ittak, néhány nappal
tovább éltek, a kik pedig ugyanakkor pálinkát
ittak, mai nap is élnek és egészségesek.

De tulajdonkép hát mi ezen hirhedett izom-
fonalócz (Trichina spirális), s a tőle eredt beteg-
ség mikép jelentkezik ? — Egy orvos következő-
leg iria le : a fonalocz egy szabadszemmel alig
látható vékony fonalidomu apró giliszta, mely
körülbelől egy vonal átmérőjének egy ötödrészé-
vel bir, s mely egyenkint egy külön gömbolyded
tokcsában tartózkodik. A nyers vörös húson kö-
zönségesen mint fehér kis pont vagy vonalka kü-
lönböztethető meg s a rostok hosszában gyakran
megazámithatlan mennyiségben az egyes huskö-
tegek közé mintegy behintve fekszik. Egyetlen
egy lat hus néha több mint 100,000 ily tokosával
(Kapsel) bir. Számuk azonban rendesen cseké-
lyebb _ körülbelől 10—20,000 — szokott lenni
egy lat húsra. A hires boncz- és állattani tudós
Owen R. volt az első, ki 1835-ben állati szervek-
nek ismeré fel, s ezen felfedezés igen nagy figyel-
met gerjesztett, annál is inkább, mert az embert
illeté- Ki hitte volna, hogy az ember, izmaiba né-
hány millió eleven gilisztát befogadhat! — S
mégis, ezen tényt nem lehete kétségbevonni, an-
nál kevésbbé, minthogy az első észlelődés csakha-
mar egy egész sor bebizonyulteseítel igazoltatott.
Io-en nevezetes volt még az is, hogy akkortájban
ugylátszott, mintha ezen giliszták jelenléte az
illető emberekben a legkisebb alkalmatlanságot
sem okozta volna, mert az ezekkel telt holttete-
mek részint igen erős és izmos emberekéi voltak
8 haláluk szembetünőleg egészen más — a gilisz-
tákkal semmi összefüggésben nem levő — beteg-
ségeknek volt következménye.

Igen messze vezetne, ha mi itt a fonalóczok
eredetét s származását illető nyomozások törté-
netét leirni akarnók, melynek alaposabb tudomá-
sára a természetbúvárok még csak nemrég jutot-
tak. — Elég lesz tehát erről a következőt röviden
felemlíteni :

Ugyanis Herbst volt az első, ki felismerte,
hogy a fonalóczok nemcsak az emberben, hanem
többféle állat izomhusában is ép oly gyakran fel-
találhatók. Leuckart n».k pedig először sikerült
kisérletkén ezen izomfonalóczokkal más állatokat
megetetni, s azt tapasztala, hogy ez utóbbiak be-
lében a fonalóczok tokosaikból kiestek s tovább
fejlődve gyorsan megnőttek annyira, hogy még
egyszer oly nagy átmérővel bírtak mint azelőtt.
Ezáltal Leuckart bebizonyitá, hogy az izomfona-
lócz egy éretlen állatidom, mely csak a bélben
mint bélfonalócz nemzési érettségre fejlődve, esz-
közli szaporodását. — Hogy azonban e bélfona-
lócz ismét az izmokba vándorolhat, ezt szintén
Leuckartnak sikerült bebizonyitni, mi czélból ő
egy talán 100,000 érett fonalóczczal telt kutya-
bélt egy disznóval megetetett; az etetés után
mindjárt másnap a disznón erős hashártyalob
jelei mutatkoztak, mire aztán 8 nap múlva az ál-
lat egészen megbénult oly annyira, hogy mozdu-
latlan hevert, s azonnal lerogyott, ha megkísértek
felállitni.

Végre az etetés utáni ötödik hétben a disz-
nót leölték s midőn Leuckart egy darabka izom-
hust a górcső (Mikroskop) segélyével szemle

alá vett, az izomkötegek között temérdek fonaló-
ezot talált, s ezek számát az egész sertésben 13
millióra becsié.

1860-ik év január 12-én ugyanazon hónap-
ban, a melyben Leuckart vizsgálódásait kezdé —
történt még az is, hogy egy 20 éves szolgaleány
a drezdai városi kórházba felvétetett. Ez karácson-
kor lett beteg, s jelentékeny lázban szenvedve —
teste duzzadt s fájdalmas volt. Ezen jelek után
itélve, betegségét a kórházbanhagymáznak tartot-
ták, azonban az előbbeni jelenségekhez csakhamar
a végtagok minden izmaiban a legborzasztóbb
fájdalmak álltak be, melyek minden mozdulatánál
a kiállhatlanságig növekedtek, mig végre január
17-én a halál bekövetkezett. A kimultnak bonezo-
lásánál a typhus semmi jele nem volt észlelhető,
hanem béleben s izomrostjaiban temérdek mennyi-
ségű fonalóczot találtak. Ezen látlelet által to-
vábbi nyomozásra indíttatva, Zenker orvosnak
csakhamar tudomására jutott, hogy azon uriház
nál, hol a leány szolgált, kevés idővel a leány
megbetegülese előtt disznót öltek, s a mint az
ebből készített kolbászok és sódarok megvizsgá-
lásából kitűnt, ezen disznó fonalóczokkal volt
telve. A torkosságáról ismert leány valószínűleg a
nyers húsból kóstolt, s ezen torkosságáért bor-
zasztó fájdalommal s a halállal kellé bűnhődnie.
— Zenker orvos továbbá arról is értesült, hogy a
hentes is nemsokára a disznó leölése után hasonló
kórjelek kíséretében lett beteg, s betegsége alatt,
mit köszvénynek tartottak, egész testén mintegy
bénulva volt és csak 3 heti betegség után birta
magát Ismét összeszedni. Hihetőleg Ő is izlelé
a nyers kolbásztölteléket és fonalóczot evett.

Ezek voltak a fonalóczkór első esetei, me-
lyek embereken észleltettek. Ezóta az orvosoknak
— sajnálattal legyen mondva — még többszőr
volt alkalmuk, e figyelemre méltó betegséget
észlelni.

így 1860-ik év decemb. havában a waldecki
Corbachban egy 3 tagból álló család disznóhus
élvezése után beteg lett, s oly kórjelek mutatkoz-
tak, melyekben Waldeck orvos a fonalóczkórt
vélte felismerni; ennek következtében ő a kolbász
— és húsból mutatványt küldött Zenker tanárnak,
ki is ezeket górcsővel vizsgálván, bennük nagy
mennyiségű fonalocz jelenlétét bizonyká; azonban
daczára a súlyos megbetegülésnek, mind a 3 sze-
mély megmentetett. — Továbbá 18(32. év tava-
szán egyszerre azon hir keringett, hogy a fona-
lóczkór mint valóságos járvány lép fel és hogy
Plauenben egy szászországi városban s ennek kó-
zel környékén 30 embert lepett volna meg, s va-
lóban a mint később az ottani orvosok Böhler és
Königsdorfer közléseikből kitűnt, a hir nem volt
túlzott, a betegség a tagok duzzadása- s fájdal-
masságával jelentékeny láz kieéretében folyt le; a
súlyosabb esetekben a betegek mozdulatlan, mint
tuskók feküdtek az ágyban. Azonban, noha egy
ötödrésze a súlyosabb esetekhez volt számitható,
még is csak egyetlen egy beteg halt meg; a ke-
vésbbé betegek 2—3 hét múlva, a nehézbetegek
azonban még csak hosszasb idő múlva — külön-
féle utóbajok leküzdése után — gyógyultak fel.
A betegek között leginkább mészárosok, szakács-
nék, gazdasszonyok s gyermekek voltak, kik — a
mint bebizonyult — nyers kolbásztölteléket, sület-
len husdarabokat, cottelette-et stb. ettek, — a
corpus delicti azonban nem volt felmutatható. —
Szintén ez időtájban a heidelbergi koródában egy
fiatal mészáros fonalóczok általi megfertőzése ész-
leltetett; a beteg, kinek izomhusában Friedrich
tanár nagymennyiségű fonalóczot talált, néhány
hét múlva felüdült.

Az itt felsorolt esetekből látható, hogy a fo-
nalóczkór ugyan már feltünt.de oly kiterjedésben,
mint Hettstedtben, még sehol és soha nem dühön,
gött; ezen hettstedti diszlakoma tehát nemcsak az
egészségügyi orvosi karhoz, — hanem minden
egyes emberhez is intézett szózat, mely figyel-
meztet, hogy az elővigyázati rendszabályok a fo-
nalóczok — az emberi testalkatásának e veszé-
lyes ellenségei — ellen a legnagyobb szigorral ke-
zeltessenek ; e tekintetből kívánatos volna, ha az
egészségügyi hatóság felügyelne arra, hogy csak
egészséges hus hozassék a piaczra, mi azonban
igen nehéz feladat lenne, kivált falun, minthogy
a disznóhust nem igen veszik a piaczról; e ragály
veszélyét pedig a fonalóczok parányisága s je-
lentéktelensége még jóval növeli, miért is csak
azon tapasztalat szolgáltathat némi megnyugvást,

hogy a forrponti hőfok s az alaposan, azaz átha-
tóan történő füstöltetés azon óvszerek, melyek a
disznóhusban levő állatokat teljesen megsemmitik.
így tehát az „angolosan," a nyers félig sült vagy
főtlen dis?nóhus, kolbász, s a főtlen, nem eléggé
füstölt sódar nem igen ajánlható; ellenben mindez
aggodalom nélkül élvezhető, ha a disznóhus jól
átfőve vagy sütve van, 8 a kolbászok főtt húsból
készíttetnek, a sódarok pedig több heti átható
füstölésnek voltak kitéve.

A pesti „Gyógyászati lap" a hettstedti kór-
jelenetről keringő hirnek nem igen akar hitelt
adni, s azt mondja, hogy Poroszországban nagy
zajt ütnek az izomfonalócz-kórral, és minden be-
tegségben, melynek közvetlen oka ki nem derül,
izomfonalóczot látnak, más szavakkal, az említett
lap kimondja, hogy a német orvosi fórum a fona-
lóczkórt divattá emelé. — Pedig ki tudja, hány
ember esett már ezen betegségnek áldozatul, anél-
kül, hogy az orvosok a beteg valódi baját még
csak gyanították volna, először azért, mert górcső
még nem létezett, vagy pedig később azért, mert
az orvosok ezen betegséget nem találták eléggé
divatra méltónak. Hogy különben ezen betegség
eddig többnyire északi Németországban tűnt fel,
ezen jelenségnek nem lenne-e egyik főtényezője
ama, — északi Németországban — átalán bevett
szokás : csak az úgynevezett Westphali, vagy
westphali módon készített, azaz főtlen, a csak
füstölt sódart enni? így könnyen megtörténhetik,
hogy a füstöltetés nem volt átható, minek követ-
keztében az ily esetben jóformán nyers húst
élveznek. A psstl „Gyógyászati lap" a fennirt
tömeges megbetegülést öászeegyezhetőbbnek ta-
lálja a kolbász-méreg éldeletével, (Wurstgift) és
Lebert tanárra hivatkozik, ki erre nézve hasonló
esetet közöl „Über die Fleischvergiftung in An-
delfingen" (Handb. d. pr. Medicin 1860 I.p.422.)

Egyveleg.
— (Kigyómarás ellen.) Cloquet Gyula a pá-

risi tudományos akadémia 1861-évi april 15-diki
ülésében egy kivonatot olvasott fel dr. Giroméne
leveléből, ki Manillában tartózkodott. Giroméne
szolgáját egy kicsi, de nagyon félelmes zöld és
sárga színű kígyó marta meg. Minthogy a neve-
zett doctor kezénél ammóniák nem volt, izzó szén-
nel égeté ki a sebet. Ezen eljárás azonban korán-
sem akadályozta, hogy a mérgezési jelenetek, és
pedig rohamos módon, fel ne tűnjenek. A kar
feldagadt, és a daganat nemsokára a könyökig
terjedt; a légző izmok nagyon fájdalmasakká
váltak, é3 a beteg heves jajkiáltások között szen-
vedett. Giroméne azon szerencsés gondolatra jő,
hogy egy üveg kókusbort (vin de coco) (16—17
fokú alkohol) adjon be a betegnek. A mámor
majdnem azon perezben következett be, melyben
a szenvedő a bort megitta, a daganat előbbeni
állapotában maradt, tehát a tovább terjedéssel
felhagyott, és a beteg mély fájdalma szűnni kez-
dett. Mindez azonban csak addig tartott, mig a
mámor el nem múlt. Az orvos egy második üveg
kókusbort adott a szenvedőnek, de ez is csak rö-
vid ideig használt. A gyógyítás csak akkor lőn
teljes, midőn a beteg a harmadik üveget is kiürí-
tette.

— (A tengervíz ezüst tartalma.) Valparaiso-
ban egy hajó rézlemeze, melylyel a hajó be volt
vonva, miután sokáig állott a tengerben, meg-
vizsgáltatott, és benne aránylag nagy mennyiségű
ezüst találtatott. Maury, a hires csillagász és az
északamerikai Egyesült-államok hajóasf regének
hadnagya az egész oczeán ezüst tartalmát kiszá-
mitotta, mely számitás szerint az oczeánban nem
kevesebb mint 200 millió angol tonna ezüst fog-
laltatik, minek értéke 18,450,000 forintra rug.

— (Az üveg uj alkalmazása.) Tudjuk, hogy
az üveg már a régieknél is a törékenység jelképé-
nek tartatott, és annak tartatik ma is. Ki hitte
volna, hogy a törékeny üveg valaha szivatyuknak
és dugatyuknak, simító és mángorló hengereknek
fog használtatni? 1&* ez csakugyan igy történik
Angolországban. A többi közt Victoria királynő
udvari mosóÍDtézetében évek óta egy mángorló
működik, melynek hengerei üvegből vannak ké-
szítve.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-utcz&l.gz.)
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Nyilatkozat.
Boldogult édes atyám idüsb

F á i szi Ányos P á l halála után
távollétem miatt rólam becsmérlő
hirek keringvén, miknek biztos
forrására nem juthatok; ép azért
mindezen híreknek koholóit vagy
továbbterjesztöit ezennel nemte-
len gyáva haztigrá^ahnazóknak
nyilvánítom, s ha valaki ezáltal
magát sértve erezné, elégtéte
lekre készen állok. 441 (1)

Veszprém, december 7. 1863.

Ifj. Fáiszi Ányos Pál.

B O H M E S K A N Y A
József tér 10-ik szám alatt.

ajánlják

minden évszakra
dúsan ellátott

bel- és külföldi

P O F I 1 J. G.? gyakorlati fogorvos,
cs. k. osztr. szab. és első amerikai s angol kizár, szabad.

ANATHERIN-SZÁJVIZEi
Bécsben, ezelőtt Tuchlaiiben 557. sz

most : Stadt, Bognergasse 2-dik szám alatt.
a takarék-pénztár átellenében.

_ Egy üvegcse ára 1 ft. 40 kr., — göngyölés 20 kr. a. é=
[Kapható Pes t városi miuden gyógyszertárában, valamint minden)

illatszer-kereskedésben.
Cs. kir legfelsőbb szab.

896 divatáruikat.15 0

Ar. 1 ft. 22 kr

fOG-üLOM.
Az odvasfogak saját ólmozására. Ára % ft. 10 kr. I

Növényi fogpor, j
Papirtokban. Ára 63 kr.ijczár ausztr. érték. |

MiuMn szájvizem évek hosszú során a fogak- s szájrészekre nézve is mint le -fi
nöbu épségben tartó szernek bizonyult be, s mint toilett'-tárgy a magas s*̂

legmaga<b uraságok által egviránt használtatik, nevezetesen pedig nagytekintélyű
orvosi'egyéiiiseg k részéről ..zámtalau bizonvitványok által — é sz rnek jelessége
igazolta'ik, s tekintve, hogy Anaíherin-szájvizem az utolsó nagy világkiállításon
is kitüntetett, s Angolorszagban kir. nagybritanniai szabadalommal láttatott el,
— s a hamisítások ellen védve lön, s Amerikában is hasonló kitüntetés s rendkívüli
kedvelt-égben részesittetett, s a birodalom több előkelő hirlapi levelezések ált .1
megismertetett, — annáilogva annak további dicsérctéffölöslegesnek tartom.

C~r* Kaphatók PESTEN : Törők J. gyógyszerész nrnál, király-utcza 7. sz. -
Unschllld Ede urnái vaezi-ut -zában, — Seholz gyógyszerész urnái a „szent három-
ságéhoz, •- lieykauf testvér uraknál, — Thalmt ver és társa. — Lueff M. és
Oszvald uraknál. - BUDÁX : Bakács Sándor udvari gyópyszerész — és Ráth
yó gvszervz uraknál. 419 (1)

Fényképészek számára.
a fényképészethez mogkivántató mindennemű készületek, ehemikáliák, papírok,

eszközök stb. gyára és dúsan rendezett raktára.
iK(lllÁ'k« kitünö tisztaságúik s biztosak \A)'• IO(1III!I]OK« Angerer Lajos es. kir. udvari fényképész
után, bepecsételt és srját <; egünkkel ellátott üvegcsékben,

, az ahhoz tartozó utasitásokkal, s azok eltérésére megkivántató ládikákkal.
/ilí s aJá f gyártás, Angerer Lajos cs. kir. udvari fényképész után. Papírjaink legkiváltkép egyformaminö •
•'ft( ségük, kellemes hang, tiszta fehérség s erőteljes má-olatok által tűnnek ki Egy koncz ára 3 -4 ft.,
nagyobb vételeknél jelentékeny részadás

iiiii'f AHÍ Néző-szekrénykékhez, ízletesen összeállítva, rendkívüli olc-ó árakért valamint egyesek nagyoob
|MII<H1I,

h \l Voigtlandcr és fia hírneves gyárából Braunschwoigban, tökéletes választékban: nagy raktárt
" ' " 1 tartunk még Franciaország legelső gyáraiból való objektívíkból is, m Ivek jóságáért kezeskedünk.
AlkCL*IIP'Í L" a legújabb franczia es angol minták szerint, fúvóval vagy anélkül, szilárd munka,

(l~(*l]M\lll «ll\« látogatási jegyek, stereoskopok , nagyobb arcz- s tájképek lemásolására, minden meg-
kivántató nagyságban 10 100 ftig

legújabb s legczélszerübb szerkezettel; kurbel-stativák fából, nagyobb camfrákhoz, rendkivülileg olcsó.
Szétszedhető utazó stativák.

II f »í 7 Á Í ^ Í O P (Heise-Ziílt), a legújabb angol minta sze- CjrnjtÁ O'AMPIÍ (Satinir-Maschinen). központ- é̂
Uld//ilF"^fMUI rint igen gyakorlati s könnyen szállitható ollll l l <»"Ĵ  <|Jrl\ oldalhelyzettel

L;Uoptási-jegyek és kartoniiapir-merszóffépek, SAS r^S^%i,JS:
(Hintergründe), simák, egyszerűek, enyv- éa olaj-festékkel; továbbá tájképek és szoba-diszit-
mények; különösen ajánljuk legújabb fr 'nezia posztópor hátrészeinket.

(Kopfhalteri, gyermekek és felnőttek számára H — 18 ftig. — Diszitmények, oszlopok, karfáinaszok.
asztalok, székek stb.. és K'effel után czimkép-lemezkék (Vignettenscheihen), matriz üvegek,

argentometerek, másod-perczórák. collodium-szürö-készuletek stb , üveg. porezellán. guttapercha-
vizedények (Cuvetten) es táczák, angol lemeztartók, matriz-öblögelftk. tekercsek s lóször-zsinórok
a kéjjek'siáritás.- és tiszti ásara, szürö-allvaiiyok. szárító serpenyők és pléhe.k. kisebbszerö tized-és
keli mérlegek stb , a egyátalában az ily műhely felszerelésére megkivántató eszközök.
Hogy készítményeink 8 készületeink szilárdsága s tisztaságáról az illetek meggyőződést szerez-
hessenek, — üzletünket egy fényképészeti műkelylyel hoztuk kapcsolatba.

Árszabá'yok, valamint mustrák s'fényképezett bútorok s hátrészek, kívánatra bér nentesen küldetnek meg
S V " Kívánatra n fényképészetben gyakorlati oktatás is adatik

A midőn az összes photographokat s photograph-kedvelóit tt-temesb megrendelésekre felhivni szerencsénk
Tolna, ígérjük egyszersmind, hogy megrendeléseiket gyorsan, pontosan s a vevők legnagyobb megelégedésére fogjuk
teljesíteni.

Másolatok tetszésszerinti mérv- s mennyiségben a legpontosabban teljesittetnek; szintúgy elvállaltatnak
lések iparmű tárgyak s nyári-lakok levételére minden megkivántató nagy.tághan, valamint stereoskopiai

If

Cs. k. sí. ticizavidéki vasnt.

HIRDETMÉNY
A közelebbi debreczeni országos yásár

alatt 1863. évi december 28-tól"bezárólag
jovö 186 í. évi január 14-i^, a jelenleg
C'zegléd és Debreczen között közlekedő
rendes személyvonatokon kívül naponkint
még egy második vegyes-von»t fog köz-
lekedni, oly módon, hogy a Debreczenbe
menendö esti 8 óra vA perczko- Czeglédről,
a Pest felé raenendő pedig esti 10 óra 29
perczkor Dcbreczenböl indul el.

Ezen intézkedés mellett a Pesttelli egye-
nes öszeköttetés, s pedig Uebreczen felé a
Pestről 5 óra 35 perczkor délután, Pest
felé pedig a Cz-glédröl Pestre 6 óra 29
perczkor reggel elinduló vonatokkal fog
eszközöltetni.
4 20-3) Az isr

Erczkoporsók,
szilárdabbak s díszesebbek, mint a fakopor-
só\, s nem drágábbak a fából készülteknél,
ajánlja az alulirt gyár mindazoknak, kiknek
azon szomru kötelesség teljesitése jutott,
hogy szere1- H öveik holttetemcit illő mó-
don eltakaríthassák.

Beschorner A. M és társa
első cs kir. legf. szab.

hol ezen érczkoporsók nagy választékán
kivül méj? mindennemű s^emíodelek, ván-
kosok, matráczok, virágok stb. lehetőleg

lego'csóbb áron kaphatók, — létezik:
Pesten, a kis-hidiitezában, a „vadása:-

kürt" szálloda ni llett.
C 3 Vidéki megrendelések pon'osan és

;yorsan teljesítetnek. 348 (6—12)

PÁLYÁZAT
Dobsina szabad bányavárosa részéről egy,

600 a. é. ft. évi állandó fizetéssel egybekö-
tött orvostudoú állomásra pályázat nyittat-
ván; mindazok, kik azt nétan elnyerni
óhajtják, fel- ivatnak, miszerint kellőleg fel-
srerelt gyakorlati képességüket és igazoló
kérvényüket 1864-ik évi febrnár l-ig a ne-
veze't város tanácsához, hol a közelebbi
föltételek megtudhatók, beküldeni szíves-
kedjenek. — Dobsina, december 10-én 186.1.
447 (1-3) Fábry Kfíroly, főbíró

FigyelcmreiiiMó liirdefmény!

A csász. kir. szabadalmazott

ércz-sfemtisztitópor
llelso főraktára egész Magyarországra
I! nézve, mely czélszerüségénél fogva máris a
11 legnagyobb elismeréssel találkozott, —- s

j mely által bárminemű éreztárgyakat, u m.
I aranyat, ezüstöt, rezet stb , továbbá üveget
és porczellánt a legolcsóbbért s meglepöleg

gyorsan lehet tisztítani, — létezik :
Schneider G. főszer-kereskedésében

Pesten, a Lipót-iitezában, .'^
1 nagy csomag ára 30 kr , középszerű

csomagé 15 kr, ki-ebb csomagé 8 ujkr.
£5r°" Nagybani vételnél tetemesen ol-

csóbbért, " 387 (3—4)

Hirdetés. • ibnun

megrendelések
képmásolatokra.

4 2 1 ( 2 _ 6 ) Angerer es Aigner Becsben,
Wieden, TheresLinumgasse Nr. 6

Van szerencsém minden ismerőimmel, ba-
rátimmal s jóakaróimmal tiszteletteljesen
tudatni, hogy állandó lakásomat Szolnok-
ról Budára, vizi-városba, fó-uteza 28. s»ám
alá tettem át. — Buda, 1863. december 10.

Koczka Nándor,,ii
440 (1 -8) építész. .r{
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A 7 orvosi kar Wnevezetesb tekintélyeitől megvizsgált, ajánlott s bizonyítványokkal ellátott s csász. kir.
% herczegséo-i udvarok által .szabadalmakkal kitüntetett és pártfogolt

Dr. BÉRINGUIER LIPÓT

illatos gyögysz. korona-szesze
r.r&

gy
\ kölni viz Oaintessenfiája.

tö görcscsillapitó s erösiti
fiíErTS^ -»*en«pi mosdásnál £ ,
háiLszer_a_ legnagyo ^ ^ ^ ^ k e v e r t e t i k i e k k o r n e m c s a k a fejidegeket és a szemeket erősíti, hanem egyszersmind a bőrnek

1 ruganyos puhaságot s ifjas frisseséget kölcsönöz.
Dr. Béringmer cs. k. sz illatos gyógyszeres korona-szesze kizárólag eredeti üvegekben 1 ft. la kr.

s eredeti ládikákban 6 üveggé 7 ft. 50 kr. adatik el. - A« üv,;gek mindegyikén az itt oldalvást látható bélyegek
' vannak domború,, benvomvf, s az öss.es függvények a bélyeg 1858. évi dec. 7-ki pátense szerint belajstromozva.

BOiGHiRDT 01?OSTÜDOH
Egy eredeti f
bepecsételt f

1863-diki
tavaszi

növények
hol. |
Dr Borchardt növény-szappana, tiszteletreméltó orvosok és

nszemélvek megbízható dicsérő Ítéletei szerint, a leghitelesebb-
nek és legjobbnak ismertetik a bőrre nézve, miután
minden ilynemü bel és külföldi gyártmányokat _
mindeddig" el nem ért r T " jellemző és sajátságos
hatása által messze fölülmúl, s hasonlókép nagy sikerrel

_ _ alkalmazható $•?>"• mindennemű fürdőkhöz. ' W l
_ _ 1 Egyetlen kísérlet mindenkit, meggyőz, s a dr. Borchardt-lele
tiAvény-szappant előtte napi szükségletté teszi.

Dr SU1N de BOUTEMABD
illatom r

fog-p asz iája. csomagocska
35 kr.

JBORCHAROTTSI
RAROMAnSCIEB

KlUCTíK-/
, SEIFÍL,

Dr. Suin de Bontemard illatos fog-pasztája elismert czélsze-
rüsége, hirdetett és tökéletesen alkalmas anyagokból összetett szer a
fogak és foghus finomítására, sokkal gyorsabban és --..'«tfs*.
biztosabban tisztit,mint az eddig használt és ism«rt szerek,
anélkül, hogy a fogzománezot a legcsekélyebb mérvben is
megtámadná] s mig edzoleg és erositöle.g hat, egyszer-
smind az egész szájüregnek igen jótékony üdeséget
kölcsönöz. - Dr Suin de B«»"temard fogszappana —
tehát teljes joggal és leghasznosabb és legolcsóbb szépitö-szerek egyi-
kéül ajánlkozik.

növenvi rudas liaj-kenőcse, balzsamos ol^j^ogyA-szappana.
A hai növésére igen jótékonyan hat, miután ezt hajlékonyán Ezen, a legújabb vegyt »ni tapasztalatok szerint készült bal»w- f

tartja s í k°száradástól me«óvj». annak növekedett fényt én ru-1 mos olajbogyó-szappan mint enyhe es egyúttal hatályos napi H
ialmassagot kölcsönök s egyszersmind a fejtető szilárdítására is mosdószer még a leggyóngédebb borü hölgyek e» gyrmekek számara g
alkalmas. " i s a legjobban ajánlandó. - ™ M S S

is a legjobban ajánlandó.
bizonyult szabadalmazott elsft rangn

CHIN AHÉJ-OLAJA,
a h a j f e n n t a r t á s á r a ,és s z é p í t é s é r e .

Ára palaczkint hasznáiati utasítással 85 kr.
Ezen olaj a legfinomabb chinahéjnak égvényes olajok és

balzsamos szerek hozzátételéveli lefözéséből áll. Igen jótéko-
nyan hat a hajra és a fejbőrre, miután mindkettőt hajlékonyán
tártja, s a kiszáradástól megóvja. Dr. Ifartnng chinahéj-
olaja ennélfogva főleg azon hajnövésnél, mely az időhöz
képest még rendes és egészséges állapotban van, előnyö-
sen használható, mivel a hajnövés erejét üditőleg élteti, s
magát a hajat rendkivüli sűrűvé és selyemszerü finommá
alakítja.

Haj-festék-anya^ fontos találmánya.
Dr. BÉRIIGUIER növényi hajfestö-szere.

Ment minden ártalmas vegyülettől. Dr̂  Béríngnier növénygyok- Ezen, csak a legújabban feltalált, s az erre meghivott orvosi tekin-
haiolaia a haj és szakáll épentartása-, erősítése- és szépítésére mindig télyek által megvizsgált s tökéletesen czélszerünek elismert és ártal-
és mindenütt a legbiztosb eredménynyelhasználtatott. gátolja az oly inatlannak bizonyított hajfestő-szerrel a hajat és szakállat minden
•kellemetlen korpa és sömör képződését, a hajnak élénk fényt, kellemes j árnyazatu színre tetszés szerint festhetni, anélkül, hogy a fej bort
simaságot és nvulékonyságot kölcsönöz, sót még olyan esetekben is, i beszennyezné, vagy valamely szagot hátrahagyna. Használati módja
hol a haiak kimenése s korai őszülése már beállott, gyógyszeres hatása | nagyon könnyű és egyszerű, az általa eszközlött hajszmezet meglepően
biztos és meglepő, és így dr. Béringnier növénygyök-hajolaja még i természetes, hatása pedig teljesen biztos és felreismerhetlen. Dr. Be-

"a legjobb külföldi hasonnemü készítmények elébe is I ringnier csász. kir. szab. hajfestö-szere. I. es II.

NÖVÉNY- HAJKENÖCSE,
hainövés ujraébresztésére és erősítésére.

Ára tégelyenkint hasznalati utasítással 85 kr.
E növény-hajkenócs hatályos tápláló nedvek és

növényi anyagok összetételéből áll; az ehhez alkal-
mazott növények évülő tavaszi dísznövények, melyek
hónak bizonyult kivonatok és válogatott gyökerek
által erősítve, az emberi szervezettel üde erejöket
közlik. Dr Hartung növény-hajkenöcsének haszná-
lata által a fejbőrnek uj erőteljes állomány szereztetik,
s a hajtöve oly csodás módon éleszt-tik, hogy friss
növésre képesitve lesz.

A hajak szépség ápolását illetőleg.

Dr. BÉRÍNGÜIER növénygyök-hajolaja.
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PESTEN

a legjobb külföldi hasonnemü Készítményen eieoe is i ringuier csász. kir. szab. hajfestö-szere. I. és II. szám,
bátran helyezhető, s azokat olcsóságra nézve, jóval felül ! mai jelelt két üvegcsében foglaltatik, és mindenütt 5 fti
is múlja. Dr Béringnier cs. k szab. növénygyök- ! (szabott áron) adatik el A műtéthez megkivántató 2 kef
haiolajá mindegyik eredeti üvegére az itt oldalt látható '• és 2 csésze mellé van foglalva, s a skatulyák mindegyike,
béiyeg van nyomva, s fekete viaszszal lepecsételve, ára '; az itt oldalvást látható bélyeggel kétszeresen lepecsételve
egyaránt, minden raktárban 1 ft. j vannak.

A fenntebb elismert hasznos voltuk és szi lárdságuk által annyira kedvel tekké vált czikkek — a v a l ó d i
j ó t á l l á s mel let t — valamint az alább nevezett v á r o s o k e g y e d ü l i h e l y b e l i l e t é t e m é n y e s g i n é i ,

TÖRÖK JÓZSEF, OSZVALD ANTAL. JEZOVITZ M

A.-Kabin : Tyroler és Schlesinger.
Almás : Beck Jakab.
Arad : Tedeschi és Zukovits.
Baja : Klenatz J.
B.-Gyarmat -. Omazta Tób.
Bazin : Streicher György.
B e s í ' e r c z e : Kelp Fer. és Diet-

rich és Fleischer.
Beszterczebánya : Puschmann és

Göllner Fer. gyógysz.
Békés-Csaba : Laczay. J gysz.
Bonyhád : Straicher Benjámin.
Brassó : Stenner F. és Jekelius

Férd.
Böszörmény : Lányi M.
Csanád : Telbisz János.
Csongrád -. Grossmann J.
Öebreezen : Csanak József és

Kothsehneck K. gyógysz-
Deés : Krémer S.
Déva : Büchler A.
Duna-Földvár : Nádhera Pál.
fcger : Tschögl József és Pillér J-
Eperjes : Zsembery Ignáci és Pap

J. Samu.

gyógyszerész a „szent lélek"-hez.
Krzsébetváros : Schmidt A.
Esztergom : Biurbrauer C. J.
Érsekújvár ; Conlegner Ign. .

Laczk'ó Fülöp. _ |
Fehértemplom : Popovics B. J.
Gyöngyös : Kocianovich gysz
Gyula • Őrley István gyógysz. és

Winkler F. E. gyógysz.
Győr : Ecker F , Szailer és Ceyp.
H.-M.-Vásárhely : Braun és t.
Igló : Tirscher G. gyógysz
Jászberény : Leitner K.
Jolsva : Porubszky Sámuel.
Kalocsa : Béhr Lipót B.
Kassa tEschwig E. és Quirsfeld K
Kaposvár : Kohn J.
Kecskemét : Markovits Gy.
Késmárk : Genersich C. A. gysz,
Kézdi-Vásárhely : Fejér Lukács.
KoUzsvár : Wolff János gysz. és

Khudy József özv. gyógysz.
Komárom : Belloni Angelo.
Körmöczbanya : Ritter J.
Kőszeg : Tenkóczy V. gyógysz. és

Seiler H. :{. .{. it^ii>-i^nP"-T- ,

M. és

szin^áz-tér 5 sz
K.-Sz.-Miklós • Csappó G.
Lippa : Csordán A.
Liptó-Sz.-Miklós : Miko

Krivoss J.
Losoncz : Body J. E., Geduly A.

gyógysz.
Lúgos : Schiessler Antal.
Lőcse : Lehrer Ist J. gyógysz.
Ma«yar-Ovár : Czéh Sándor.
M.-Vásárhely : Fogarasy J. D.
Mediasch : Vandory és Brandsch.

gyógyszerész a ,,magyar király"-hoz.
IV.-Kanizsa : Welisch M. V.

Rosenfeld S.
Nyírbátor : Legányi E
Nyíregyház : lieich és Pavlorits.
Nyitra : Láng E. dr. gyógysz.
Paks • Flórian J.
Pápa : Bernmüller J. és Tschepen.
Pétervárad : Nagy Ignácz
Pécs : Schiebinger F. Adler A.

úgymint

KISS KÁROLY,
gyógyszerész a „kigyó '-hoz

ésIS.-Sz.-György :Vitályos Béla.
Szegszá'rd : Iiudy J. gyogysz.
Szentes : Eisdorfer G. gyógysz.
Sziget: Roth József.
Sz.-Várallya : Gerber Ödön.
Szolnok : Braun Jakab.

Pozsony : Weinstabl D. és Hein-
riczi F. gyógysz.

Miskolcz : Böszörményi József Rimaszombat: KraetschmarC A
gyógysz. és Spuller A. J. Rozsnyó : Feymann AMunkács : Tóth Károly. Sassin -. Mücke A. gyógysz.

Nagy-Abony : Pintér test. és Lu- ' Sopron : Eder F. gysz. Rupprecht
1 / . A * .̂ «. j . . **M wr f*. s**°m *am I r^«r *\ a L t vi Jt n r\ J~\ t m ^ I .kacs Ágost: gyógysz.

Nagy-Bánya : Haracsek J.
Nagyvárad : Huzella Mátyás, és

Janky Antal.
Nagyszombat : Keszély J.
Nagy-Knyed : Bisztritsány A..
Magy-Sz. Miklós : Klár F.
N.-Becskerek : Pyrra J D.
N -Kalló : Mmdl Sal. .
N.-Szeben : Zöhrer Ferencz A.

J. gy. és Paehhofer I>.
Segesvár : Misselbacher J. B. fia

és Teutsch
Selmeczbánya : Dimak J
Siklós : Holmik F gyógysz.
Szabadka : Farkas József.
Szamos-Ujvár : Plaesintar és fia.
Szatinár : Weiss J.
Szeged : Kovács M. gy. Kovács A.

Fischer é» Sehopper.

Szolnok : Braun Jakab
Szombathely : TempelF.és Paeh-

hofer J. és*Pillich F. T. gysz.
Székes-Fehérvár : Deatsch A
Temesvár: Koth L., Kuttn M és

Pecher J. E. gysz.
Tolna : Hofbauer Márkus.
Trencsén : Kulka Isidor.
Uj.Verbász : Singer H. és társa.
Újvidék : öchreiber F
Unglivár : Liszkay János.
Veszprém :Guthart Tivadar fiai,

és Heinrich A
Vácz : Bodendorfer Gyula.
Vág-l'jhely : Beiersdorf L.
Zala-Egerszeg : Isoó F gyógy-

szerész.
Zenta : Wuits testv.
Zombor : Popits István.

4576(10-10)
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K é t l a p
együtt:

Egész évre 10 ff.
Fél évre . . 5 ft.

Tizenegyedik évfolyam.
Előfizetési fölhívás

1 E g y l a p
külön :

Egész évre 6 ft.
Fél évre . . 3 ft.

VASÁRNAPI

UJSÁG
és

ÍÍ.J ! V

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK
fol

Az 1863 dik év letűntével egy évtizede záródik be aj Teljes bizalommal lépjük át mi is a Vasárnapi Ujsái* uj
Vasárnapi Újságnak. évtizedének küszöbét. Az eddigi szerkesztőség, s a testvérlapoknak

A viszontagságos napoknak, melyek ez idő alatt a haza felett régi és ujabb munkatársai megújult erővel, s a régi jó szándékok-
elvonultak, nemcsak élő tanuja s feljegyzője volt e lap, hanem ez'kai látnak izmét a munkához, hogy a Vasárnapi Újság1 és

idők hullámjárását, a rósz és jobb idők lüktetéseit maga is élénken j Polit ikai Újdonságok; melyeknek létezési szükségét, irányát s
modorát most már évek sorai szentesitették, továbbra is a magyar
közönség rokonszenvének tárgyai, a magyar szellemi törekvések
tárházai, s a jó és rósz napokban egyaránt tanácsadói vagy vigasz-

érezé.
A sors ugy akarta, hogy a Vasárnapi Újság első évtizedé-

nek záréve, a most lefolyó 1863-ik év, melynek bekövetkezését két-
szeres örömmel üdvözölte a szerkesztő, reá nézve a legmostohább talói maradjanak.
eredményű lett minden eddigi évfolyam között. Nem panaszképen A Vasárnapi Újság szellemi s külső kiállítására nézve je-
mondjuk ezt, mert hiszen a rokonszenv és elismerés érdemünk fe-
letti s örökre lekötelező jeleivel bőven találkoztunk más utón : de

lenthetjük, hogy ujabb czélszerü intézkedéseket tettünk, melyek a
lap tartalmára, a képek és rajzok tökélyére s változatosságára

lehetlen itt is meg nem emlékezni ezen évről, melynek történelmi nézve ismét uj erőknek s tehetségeknek fognak tért nyitni,
fontosságú sanyarusága a magyar népnek s igy a magyar olvasó- A mi pedig a Polit ikai Újdonságokat illeti, mondanunk
közönségnek is zömét, magvát, legbuzgóbb részét sújtotta, s sem kell, hogy az idők politikai járása most oly erős, napjaink oly
művelődési, irodalompártolási nemes buzgalmában is megzsib- érdekes fejleményeket hordanak méhökben, mikép dióhéjba szorí-

tott „HETI KRÓNIKÁNK" további érdekes és tanulságos voltáról
ezúttal bizton kezeskedhetnénk.

basztotta.
Epedve várja a hon a mostoha napok elmúlását, s ha az isteni

gondviselésbe, a tekintélyes emberi segélybe s mindenekfelett a! Remény- s bizalomteljesen bocsátjuk ki tehát e lapok régi s
magyar népnek bebizonyult öníenntartási ösztönébe s erélyébe ujabb baráfjaihoz szives meghívásunkat, s hiszszük, hogy az uj
vetjük bizalmunkat, a legjobb reményekkel eltelve nézhetünk a' évtized küszöbén ismét teljes számmal fogunk találkozni. Adja az
közeljövő boldogabb napjai felé.

HECKENAST GUSZTÁV,

ég, hogy a régi jó kedvet is minélelébb feltalálhassuk!
Pest, december elején 1863.

PÁKH ALBERT,
kiadó-tulajdonos.

.fi t
felelős szerkesztő.

'n.- i. A
• Irt. Előfizetési föltételek 1864-dik évre:

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt postán küldve, vagy Buda-Pesten házhoz tíorava:

10 ft.Egész évre (január—december) .

Csupán Vasárnapi Újság:
Egész évre (január —december) . . 6 ft.
Fél évre (január—június) . . . .' í̂, 3 ft.

Fél évre (január-június) . .,,. ..^'i^; 5 ft.J

Csupán Politikai Újdonságok: Í E T ^ H Í S
Egász évre (január —december) *';??}; 0' ft.
Fél évre (január-június) 3 ft. t

Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-példánynyal szolgálunk.
A pénzes levelek bérinentes küldése ke'retik.

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala.
..V !. ««;•,•// : v . (Pesten, egyetem-ateza 4-ik szára.) ii ti ' • 'I fi f

• HA • X T •'':'! y.i 'iotxM,

Kiadó-tulajdonos HVckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetera-uteza 4. *zám alatt Pesten, 1863.

52-ik szám. Tizedik évi folyam.

Pest, december 27-én 1863.

Előfizetési föltételek 1863-dik évre
a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. Fél ^vre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujsag : Egész évre 6 ft Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai

Újdonságok : Egész évre 6 ít. Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi l ' jság és Politikai I jdonangokat illetőleg, 1863. novem-
ber l-tőFkezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri "igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szá-
mára hirdetményeket elfogad, Hamburg éa Altonában : Hanseiistein és Vogler. — M. Frankfurt-
ban • Ottó Mollien és Jacger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos, - és Pesten : a ker
tés7.-eaz.dászati ügyiiökMfK is, Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Magyar tengerész! Mily ritka tüne-
mény ! Hány van, ki nemzetünkből e vész- és
dicsőség-környezett pályán utat tört, s a vi-
lágtenger különböző partjain, lobogójának s
a magyar névnek becsületet vívott ki? —
Sokszor mondták, hogy Magyarországban,
mely Kárpátoktól az Adriáig terjed, a nem-
zeti jóllét és szabadság szilárdulásának a
tengeri kereskedelem, s a nemzeti nagy-
ságnak a tengeri hatalom tehetné legfőbb
emeltyűjét.

Sokszor hallottuk ama hangos felhívást:
tengerre magyar! egy uj tért kell ismét el-
íoglalnod, hogy a haza gazdag,
erős és szabad legyen.

Gyújtó Károly e felhívást
már régen megelőzte volt. Öt
már sok évvel azelőtt kiröpitet-
ték keble vágyai az édes honi
körből. Egyedül állva, egyedül
küzdve az ismeretek arany gyap-
jáért, idegen elemen s annál még
idegenebb emberek között, ál-
landó példájául annak, hogy a
magyar, erős és elszánt akarat ^
mellett, akármelyik pályán verse-
nyezhet a külföld fiaival. Méltó,
hogy életiratát olvasóink ismer-
jék, s a ritka példából tanulságot
merítsenek.

Sepsi-Martonosi Gyújtó Ká-
roly egy ősi székely család iva-
déka. Született 1803. dec. 19-kén
P a r a j d o n , Udvarhelyszékben.
Atyja köztiszteletben állott fér-
fiú, kir. sóügyigazgató Gyújtó
István, előbb a maros-vásárhelyi,
utóbb a nagy-enyedi ref. főisko-
lákban gondos neveltetésben ré-
szesítette. Gyújtó Károlyra ta-
nuló társai még most is mint ki-
tünő tanulóra emlékeznek. Fog-
lalkozása olvasás és rajzolás, ját-
szótere pedig a Maros sebes hul-
lámai voltak, melyek az atyai ház
előtt zúgtak alá. Atyja, kinek köz-
hasznú szolgálati buzgalma gyer-
mekei neveltetésének irányára is kiterjedt,
örömmel nézte fiának a víz iránt mindig nö-
vekedő vonzalmát, s hogy mily bátran evez
kis csolnakjával a képzelt kis tengeren, a
túláradt folyamon; inert kedvencz eszméjé-
nek, a Maros szabályozásának, minek létesü-
lésén az öreg fáradhatatlanul működött, egy-

Gyujtó Károly, tengernagy.
koron fiát reményiette adhatni főmunkatár-
sul, így találkozott az atyai akarat a fiu haj-
lamaival.

A tervet elősegítették a hadi szerekkel
minden évben, épen a Marosparton fekvő
házig felvontatott császári hidászsajkák tiszt-
jei.kikben az atya sok alapos műveltséget, a
fiu kedves társalgókat talált. Az atya elha-
tározta, hogy fiát beadja a császári hidászok-
hoz Klosterneuburgba, hogy a vizmütant
alaposan megtanulja s hazájának hasznos
szolgálatokat tehessen. A fiu elhatározta,
hogy elevez a Maroson s átvitorlázik az

GYÚJTÓ KÁROLY.

i oczeánon. S mikor 1815-ik év nyarán az alig
I 15 éves hidász hadfi az elhaladó sajka fedél-
; zetéröl búcsúját integette, a partról köny-
! telt szemekkel utána néző szülök nem gon-
'; doltak arra, hogy a Maros habjai a Tiszából

a Dunába s onnan a tengerbe ömlenek.
| Negyvenöt évvel ezelőtt a tenger igen

messze volt Magyarországtól. De maga az
ausztriai hadi tengerészet is a kormányzat-
nak egy távolesö, idegen jellemü ágát ké-
pezte. Mint a velenczei köztársaság flottájá-
nak maradványaiból átalakított hadtest, ve-
lenczei tisztek s olasz vezényszó alatt csupa
olasz katonákból állott. A velenczések ugy
nézték azt mint sajátjukat, hol a vezérség a
dogék s a tiszti állomások a patríciusok uno-
káit illetik, s gondosan s féltékenyül őriz-
ték minden idegen befolyástól. A cs. kor-
mány az 1815-diki bécsi kongresszus után
csak tiz évvel kezdett hozzá e különvált és

hanyatlásnak indult hadtest újra
szervezéséhez, mikor azt a nápo-
lyi és görög forradalmak miatt
az adriai partok és az osztrák
birodalmi kereskedelem védelme
elutasithatlanul igényelték; más-
felöl politikai szükségességgé vált
az is, hogy a hajóhad tiszta olasz
jelleméből más nemzetbeliek föl-
vételével lassan-lassan kiemeltes-
sék. Az osztrák hadi tengerészet
1824-ben indult uj átalakulás

^ elébe, Paulucci határgóf terve
;•" szerint, ki az újból szervezett és

megnagyobbított h a d t e s t pa-
rancsnokává tétetett.

Ez idötájban Gyújtó Károly
már hidász-őrmesterré volt elő-
lépteve s nemcsak a hidászkar-
nál előadott tanokban tett ki-
tűnő elöhaladást, hanem j e l e s
magaviselete tekintetéből megen-
gedtetvén, hogy szolgálati idejé-
nek egy részét a bécsi polytech-
nikumban töltse, ott is sokoldalú
kiképzödést nyert, s elöljáróinak
figyelmét annyira kiérdemelte,
hogy a főhaditanács részéről fel-
szólítást kapott a tengerészeihez
átlépésre.

így teljesedtek be váratlanul
az if'ju álmai. De ekkor kezdőd-
tek nagyobb küzdelmei is, mi-
ken csak elszánt akarat s szilárd

lélek gyözedelmeskedhetik. Mély bánatot
érzett, hogy szülőinek beleegyezését a vész-
teljes pályára nem bírja. A hidászkar pa-
rancsnoka másfelől nem örömest nézte a
jeles hadfi s vele együtt induló még háronv.
ifjú bajtársa kilépését, s azt minden ki "*
hető módon gátolni törekedett. Közel


