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R O C K I S T V Á N G É P G Y Á R A
Pesten, soroksári-ut 20. szám alatt,

ajánlja úgynevezett „Röck-féle" iemét gyakorlatilag javított cséplőgépeit, kerekálh ányon tisztítás- és
zsákolással. Hozzá valóságos hordozható mozdonyt, a nélkül, hogy kerekeiről le kellessék emelni. Van
továbbá Hensnian féle csépló , kovácsolt rácsozott vaslatu dobbal, mely soha sem törik; uo-y'szinte
amerikai (ezövekes) nagy munkaképességgel, hozzá erőfokozott mozdony, szinte tisztító s zsákoló
rosta, mely minden cséplő mellett használható, — mind ez leszállított áron.

Tökéletesen felszerelt őrlőmalmok, gőz-, szél-, viz- és lóerőre, finom őrléshez való hengerrel,
részletei is külön-külön, állványok, kövek, a vasrészek euly szerint.

Mindenféle sajtók, u. m. élesztő, keményítő, bor, olaj, nyomdai kézi és gyors, valamint gon-
gyolo-sajtók, végre burgonya-, zab-, malátazúzó és spodiumtörő.

aé »el t lreaktetnek^ 7 h ° r d ° z h a t Ó m i n d e n n a g V 3 á S u gőzgépekre érkező megrendelések egé.z kész-

Elősorolt gépek nagyobbára készen kaphatók.
Gazdászgi gépkészletem a legnagyobb választékban elismert jelesséeü Howard-féle PLÓL- 1 SH

számu 15 ft„ 2-dik 13 ft,, 3-dik 12 ft., 4-dik l l frtért, aczél szántóvassal 1 frttal feljebb.
_ Rögtörők, boronák, irMkapák, töltögető és kapáló ekék, rétgyaluk, azéna^yüjtők, morzsolok

répavagok, mindennemü szecskavágók és szórva-vető gépek 12' 3 soros repcze- és" kukoricza vetésre'
mind a legjutányosabb áron. '
i -u * , M i n t e d d i ? ü l l S n ?7 e z é v b e n i s a közeledő tavaszkor szándékom vidékre szakértőket kiküldeni
kik a tőlem vásárolt cseplőket megvizsgálva, szükség esetében kijavitandják. I W y tehát a tietek o ^ r k '
közönség költséggel tul ne terheltessék, felkérem ezennel, miszerint a s z ü k s é g javi.á-nH l ^ S é b
jövö ápril hö 15-ig okvetetlen értesiteni sziveskedjenek, a gépek megvizsgálásával, esetié- kijavTrá dva
Z ^ ^ : 7 ^ ^ ^ ^ m 1 8 6 6" k Í i*»<*** ^ ^ ^ e l l á T J k é :

KANTA JOZSEF
(elöbb Böhm és Kánya)

Pesten, József-tér 10-ik sz. a.T
ajánl a

minden évszakra
dusan ellátott

legujabb bel- és külföldi
nő i-ili villam

1168 (21—0)

Pesten, márczius hóban 1866.
1552(4-6)

gyár tulajdonos.

Titkos 1519(8-12)

betegségeket
még makacs és ü'iült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat foly-
tán több fzer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nél-
kül, íioicy n betett hivatalában vagy
életmódjában gátoltatnék, gyöke-
resen, biztosan és gyorsan gyógyit

Med, dr. Heller Vilmos
Pest, király-utcza 27. sz Medetz-
házban, 1-sö emelet, délelőtt 7 —9-ig,

délután 1 — 4 óráig
jpC7~ Dijnzott levelekre azonnal

válaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek is megküldetnek.

Pesti biztositó-intézet
jégkárok ellen

mindennemü földtermékekre nézve biztositást teljesit leg-
jutányosabb föltefeh'k mellett s a megállapitott vesz-
teség teljes megtérítésével

, a pesti biztositó-intézet

pesti főügynöksége
(Jozsef-tér 2-ik szám alatt, I. emelet).1586 (1—S)

Nincs többé Dorsch máj ol aj !
«RIMAULT és TÁRSA gyógyszerészek

JÓDTARTALMÚ RETEK-SZÖRPJE
PÁRISBAN (Rue Richelieu 45). 1394 (H-32)

Ázom sok nemü szerek közt, melyek javaslatba hozattak, hogy az oly kellemetlen
izti s formája ákal a betegre nézve oly kiállhatlan hal májo aj mással pótoltassék. tagad-
hatlanul eddig a Grimault-féli jódtartalmú retek-szörpje bizonyult be a leghathatósbnak
a a czélnak tökéletesen megfelelőnek. Annak jótékony hatáea különösen mellbetegségek-
ben, asikór, anámi, lymphati és skrofulabántalmakban mindenkor igazolva lőn; a gyom-
rot nem rohanja meg, az étvágyra ingerlőleg hat, s különösen gyermekeknél a bőr szin-
telség s ernyedtsége eseteiben, melyhez gyakran a nedvek megromlása is csatlakozik,
vitamint a nyakmirigy kifejlődés* ellen eredménynyel használtatik.

A retek-szörp a párisi orvosi gyakorlatban nem rég véteteit alkalmazásban s ma
már a legkitünőbb orvosok által naponkint mint vértisztitószer a legkiválóbb eredmény-
nyel rendeltetik.

A jódtartalmú retek-szörp alapja a kerti zsáz3R nedve (nasturtium), a reteké, i
torma (cochleria) mindkettő elismert tulajdonságú antiscorbutféle növény, meíyek ter-
mészeti állapotban iblanyt s kénkövet tartalmaznak, s melynek oeve a készítmény hat-
hatóságáról » a bevevés könnyüségéról a megnőtteknél épen ugy mict a gyermekeknél
elégséges biztositékot nyujt. Bazin s Cacenave a „St.-Louis" kórház orvosai Párisba* a
jódtartalmú retek-szörpöt, támaszkodva az azzal tett számtalan sikeres gyógyered-
ményekre — különösen a bőrbetegségek minden nemében ajánlják. — Ára 2 ft. 50 kr.
A főraktár létezik TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerednél, Pest király-utcza 7.

Előfizetési fölhívás

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY
c z i m ü s z a k l a p r a .

Kitüaóbb szaktudósaink, — s közöttük Baintner János, Csacska Imre, F<í$arassy
János. Greguss Ágost, Hegedüs Candid, Horválh Boldizsár, Horváth Mihály,
Hunfalvy János, Karvassy Ágoston, Kunfi Gyufa, Köiirk Sándor, Nagy Ivan.
Panler Tivadar, Suhayda János, Szrnirzey Gusztáv, Szentkirályi Mór, Szilágyi
Sándor, Sziaovácz György, Toth Lőrincz, Wenzel Gusztav stb. urak szives közre-

müködése mellett.
Szerkeszti

Ökröss Bálint.
Kiadja

Heckenast Gusztáv.

sz. a.

SIGL G.
gépgyára s vasöntődéjében Bécs, Alsergrund,

mindennemü gazdasági gépek, u. m.:
locomobile 4—16 lóerőre, gőz-cséplö-gepck, járgány, és cséplőgépek,
vetögepek, tisztító- és őrlőmalmok, szénagerebly ék, boronák, szecska
vágó-, daralo- s kaszáló-ge,,ek, fa-és deszka-fűrészek, kukoricza-
morzsolok sat. a legnagyobb s legdúsabb választékban folytonosan készen
kaphatók.

Illustrált árszabályok kivánatra bérmentesítve küldetnek. A gépek
szilárdsága és tartósságaért, valamint műKödési képességükért jótállás
biztosittatik. l ö 5 9 ( 4 _ 1 2 )

Az elsö évnegyed vegéhez közelg, - s midőn a nagy közönséget átalában *
évnegyedes elof.zetojnket különösen, további szives pártfogásra kérjük: örömmel hoz
zus köztudomásra, hogy - a mi minden tudományos vállalatnál elsö és mulhatlan kel-
lék,- vállalatunknak el.smert szakképes trőket sikerült megnyernünk S bár a kezdeten
meg, nem vonakodunk az eddigi számokat tanúságul hivni föl arra hogy a Joetudo
inany. Közlöny" programmjához hiven s illet<5sé|i köréhe, iíom betölti helyét

A „Jogtudományi Közlöny" teljes gyűjteményét képezi a törvényeknek és
hivatalos rendeleteknek, melyek a törvényhozó vagy végrehajtó hata lomSéletbe
léptetnek, vagy melyeknek behozatala várható. Törvényhozási rovatában érdekére!
baka/f 8 stmímánvok t * co™c*ti™ (szerkesztőtől), mely a törvényalkotás . « .
M ) í 1 t ; - ? • ' \ í * p o l f f í í r l mí lSánJog> codificatid terén (Suhayda Jánostól)
mely utóbbi az ismertebb codexek keletkezése módjait s rendszereit tárgTalia továbbá
korszerű értekezéseket a og- és államtudománvok köréből, - mint a fzerzői io a tör-
vényhozásának jelenlegi állapota, külhatóSSgi megkeresvén/ek végrehaitáTa szemed L
vagyonbizontalanság, táviratok a kereskedelmi jogban Á^Xndidtói) Tm^ríl
országgyülés es az enquéte-rendszer (Kőnek Sándortól), f jász-kunság sLve^etl a
b.róságok szervezése (Pfendeszak Károlytól), a védegyleti agitatio, anfak jelentősége
es közgazdasági tévedései (Kautz Gyulától), hazánk vizutjai (Hunfalvy Jánostól) stb A
kultörvenyhozas rovatában: az ángolgrófsági fogházak reformja, a legujabb osztrák
fogházi mozgalmak, a schweiczi büntetötörvényhozás stb. A jogtörfénelem. és gtatls
tika rovatában : a sanctio pragmatica s a koronázási ünnepély Budán 1792. (szerkesztő-
to ), a polgári törvénykezés statistikája, különös tekintettel hazánkra (dr. Kőnek Sándor
tól). A ,,tárgyalási tercm"-ben érdekesb jogesetek s főtörvényszéki döntvények (Sze-
nic*ev Gusztávtól). Végre a jogirodalom és különfélék rovatában a bel- és külföldi

Elöfizetési dij
helyben házhoz hordatva, vagy vidékre postadijmentesen:

Egész évre (jan. l.-decz. végeig) § ft., három évnegyedre
(ápr. 1.—decz. végeig) 6 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft.

osztr. ért.
Teljes számu példányokká! még szolgálhatunk.

A „Jogtudományi Közlöny" kiadó-hivatala
(Pest, egyetem-»teza 4-dik szám alatt).

Tizenharmadik évfolyam.

Pest, aprilis 22-én 1866.

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

W Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnü 10 krU;
kiromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hainburg és Altonában: Haasenstein és Vogler. — M.-Frnnkfurtbaii:
Jaeger könyvkereskedése; Becsben : Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Kiadó-tulajdonoa Heckenast Gawtár. - Nyomatott wját nyomdíjában Pesten, 1866 (egyetem-nteza 4-ik S*ím alatt).

Alig mult negyedszázada, hogy két
buzgó, magyar egyetemi tanár lankadatlan
fáradozásának a széles hazában elszórtan
mutatkozó természetvizsgálói szellemet, né-
metországi példák nyomán , egyesületi
térre terelni, központosítani s ezáltal a váll-
vetett működésben előrehaladó természet-
tudomány iránt a közönségben is élénk
részvétet kelteni sikerült. 1841-ben lépteié
id. Bene Ferencz, orvostudor életbe a magyar
orvosok és természetvizsgálók évenkinti
vándor gyűléseit s veté meg evvel egyidejü-
leg Bugát Pál a „kir. magyar természettu-
dományi társulat" alapját.

Ez egyesületek tudományos
körének már akkor is egyik ér-
demes bajnoka s disze volt Jed-
lik Ányos István.

Jedlik István — az Ányos
nevet csak mint szerzetes vette
fel, — 1800-dik évi január 13-án
született Komárommegye Szémő
helységében. Mint tizéves gyer-
mek hagyta el az atyai házat,
iskolázás és a tót nyelv megta-
nulása végett Nagyszombatba s
három évvel utóbb gymnáziumi
tanulmányai folytatása s a né-
met nyelv elsajátítása kedvéért
Pozsonyba küldetett. De itt nem
tartózkodhatott ezuttal sokáig;
hosszabb ideig tartó szembaja s
jelentős torokbaja a szülői házba
kénytették ismét visszatérni a
tizennégyéves gyermeket. Egy
évig tartó betegsége megszűn-
vén, ugyancsak Pozsonyban be-
fejezé gymnáziumi tanulmányait
s 1817-ben lépett be a benezés-
rendbe Pannonhalmán. Itt ál-
lotta ki az ujonezévet s végzé
be, midőn a bölcsészeti tanfo-
lyam után Győrről viaszatért,
a hittudományokat, közben a
pesti egyetemnél bölcsészettu-
dorrá avattatván s egy évig a győri fó-
gymnáziumnál tanárkodván, 1825-ben szen-
teltetett pappá s kezdte meg azóta szaka-1

datlanul folytatott tanári pályáját, mint
a győri benczés lyceum természetrajz, phy-
sika és mezei gazdászat tanára. — Mint
ilyen lépett fel először a német irodalom
terén, Baumgartner bécsi tudós folyóiratá-

J e d l i k Á n y o s .
ban (Zeitschrift für Physik und Mathematik)
egyik tudományos értekezésével. Midőn
1831-ben a pozsonyi akadémiában ugyan-
azon tanok megürült tanszékére tétetett át,
a már gyors fejlődésnek indult természet-
tan igényeinek s az akkori tannyelvnek
megfelelő latin természettan Írásába fogott.
Latin tankönyve írásával csakhamar felha-
gyott, azon édes reményben élvén, hogy ta-
nári székéről nemsokára honi nyelven avat-
hatja be tanulóit a természettudományok
tanaiba.

Az 1839-dik év utolsó negyedében Jed-

J E D L I K Á N Y O S .

lik elnyerte az állomást, melyre pár év óta
készülvén, a természettan tág terén az idő-
ben nagy számmal mutatkozó felfedezések
részletes és alapos tanulmányzására adta
magát. A természettudományok tanárának
diszes tanszékére neveztetett ekkor ki a
magyar kir. egyetemnél. Most minden gond

forditá: a rendetlenségben talált egyetemi
nagy müszertárt vette gondja alá, az el-
avult készülékeket módosította s a termé-
szettani muzeumot reformálta az újabbkori
felfedezések és javitások szempontjából. Fő-
feladatának ennyi munka közt az elavult
latin természettanoknak pótlásául egy honi
nyelven szóló, bővebb és részletes b kézi-
könyv megírását tekintette. Igy szülemlett
meg magyar nyelven irt jeles természettana,
melynek elsö kötete 1850-ben hagyta el a
sajtót, a második kötet tudományos irodal-
munknak nem kedvezö viszonyain hajótö-

rést szenvedve, mindmáig a szer-
ző asztalfiókjában hever — ki-
adatlanul.

Midőn igy kéziratban ma-
radt latin „physikájával" és
magyar természettanának má-
sodik részével Sisyphus szá-
nandó sorsában részesült: nem
csekély vigasztalására s tudomá-
nyos müködésének ösztönzésére
szolgált azon elismerés, mely-
ben a magyar tud. akadémia ál-
tal részesittetett, mely 1858-iki
nagygyűlésekor Jedlik Ányost
egyszerre rendes tagjainak so-
rába emelte s a „Sulyos testek ter-
mészettana" czimü müvét nagy
jutalomra méltatta. Jedlik, egye-
temünk tanári karának nestora,
e kitüntetést valóban megér-
demlé, egyike azon keveseknek,
kik egyetemi tanügyünk javí-
tása körül nem szünnek meg
munkálni. Igy 1854-ben a biro-
dalmi kultus és közoktatási
miniszterium által azon bizott-
ságnak neveztetett ki tagjává,
mely a magyar tudományos
műnyelvnek — iskoláinkban ok-
tatása és könnyítése végett —
egyszerűsítése és kidolgozásával
foglalkozott.

AHeckenast Gusztáv kiadásában megje-
lent „Német-magyar tudományos müszótár"
természettani, erömütani és vegytani része
Jedlik tollából folyt.

önzetlen fáradozásait s szerény egyénisé-
gét 1862-ben és a következő évben kettős ki-
tüntetés érte: alegíensőbb udvari rendelettel^g y r gy g

ját tanszéke minél tökéletesb betöltésére j felállított tanárvizsgáló bizottmánynak tagí

16-ik szám.
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jává neveztetett ki s midőn az 186%. tanévre
választandó egyetemi rektori sorozat a böl-
csészetkarra esett: tanártársai Jedlik Ányost
emelték ez országszerte tekintélyes állásra.

Letelvén a rektoratus diszes, de terhes
éve. Jedlik ismét egészen visszavonult tudo-
mányának és tanítványainak körébe, fárad-
hatlan ul nevelve a hazai közoktatás ügyé-
nek alaposan képzett tanárokat. Valóban
Jedliket, a nagytudományu éi leereszkedő,
fáradhatlan kitartásu s közlékeny tudóst
példányképül veheti minden ifju tanár, töle
tanulván, miként fussa be köztisztelet és
tanitványai osztatlan szeretete közt diszes
pályáját. m —

Nem hiába, hogy a magyar . . .
Nem hiába, hogy a magyar
Ottan termett keleten, —
De szivének tengerében
A legdrágább gyöngy terem . . .

Honszeretet drága gyöngye, —
Oh mi érne föl veled?! —
— Te tartád meg annyi vészben
Ezt az árva nemzetet! . . .

. . . Jöttek dúló tatár-csordák
S átgázoltak e honon . . .
Vérrel ázott minden porszem,
— Mindenütt füst és korom. —
Kő kövön és anyja keblén
Gyermek nem maradt meg itt, —
S a menyasszony rabbilincsen
Áldozá szűz kecseit. —

Temető volt az egész hoa, —
Népe óriás halott, —
— S bámuljátok! — e megölt nép
Hamvából föltámadott! . . .
. . . Majd töröknek büszke czárja
Hordta ránk tenger-hadát, —
És hiába Kinizsi hős
S Hunyadi — e szikla-gát.

Zúgó árja átözönlött
S elcsapott a hon felett . . .
S meddig tartott ez özönvíz? —
— Tégy a százra ötvenet!
Másfél század . . . oh nagy Isten! —
— Ennyi tenger éven át
ölte, fosztogatta kényén
Sztambul népe e hazát! . . .
S bár eltépve, megviselve, —
Fényünk fedte, sár, iszap :
R é g i e r k ö l c s , r é g i j e l l e g ,
S Ősi nye lvünk m e g m a r a d t ! . . .

. . . Majd derű — a megint ború lett, —
Tiszta napra éj-sötét . . .
Most emelte, — meg lesujtá
Sorsa Árpád nemzetét.

Volt a hirnek mit beszélni
A magyarról ujolag, —
S a magyarnak mit kesergni
Ujra néma gyász alatt! . . .

. . . Néma gyász a fényre, — ismét
Ez lőn sorsod, nemzetem! —
— Oh hogy a szív nem reped meg,
Ha elnéz e nemzeten! . . .

Földe, kincse, vére másé, —
Az övé csak a nyomor . . .
— De el e gyászképpel innen, —
Rémes arczát fedje por! — —

Ujra nap kél . . . nem veszett el
Annyi gyász alatt e nép . . .
A hazának szent szerelme
Föntartotta életét. —

Drága kincs a hon szerelme .
Szivednek e gyöngyszemét
Álnok kalmár szép szavára
Hamissal be ne cseréld! . . .

A mig ennek tiszta fénye
Átsugárzik kebleden:
Jőjön bár vész és vihar rád,
Élni fogaz, oh nemzetem! —

Ilyes Bálint.
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.1 magyarországi legujabb régészeti
fölfedezések.

Dr. Henszlmann Imrétől.
III.

(Régi templomok az ország délnyugoti részén. — Régi
templomok szakértő restauratiói.)

Forduljunk mármost hazánk északkeleti
részétől az ellenkezőhöz, a délnyugotihoz.

Itt Vasmegyének stájerországi határán
találkozunk falfestményekkel biró négy régi
templommal, t. i. Martianczon, Turnicsán,
Veleméren és Tótlakon. E falfestményeket
három évvel ezelött még alig ismerte valaki
e vidék lakóin kivül, legalább a tudomány
még lételöket sem gyanította. Rómer Fló-
ris , a zalamegyei régiségeket vizsgálván,
történetesen Vasnak keleti határán fekvő
helyiségét, Veleméri érinti, hol csodálkozva
látja a romba dülö, tető nélküli, egészen
kifestett régi templomot, s tovább is kérde-
zősködvén, figyelmeztetik a turniesai tem-
plomra is, hol a mostani boltozat fölött,
hanem még a régi magasabb templom belsö
falán, le találja festve László királynak tel-
jes legendáját, kun hadjáratait, megválaszta-
tását és koronáztatását. A felfedezésnek hirére
a nemzeti szinház igazgatósága leküldi Te-
lepy Károlyt, hogy ezen legenda falképeit
lemásolja, melyek alakjain régi magyar ru-
házatot reméltek találni. A remény nem
valósult ugyan, mert a costume az akkori
müvekben átalános szokásu német jelmez;
de tanultunk e felfedezésből mást, mit csak
kevés várt: megismerkedtünk oly táj mü-
vészeti izlésével és hajdani vagyonos álla-
potával, minőt annak talán senki sem volt
hajlandó tulajdonitani. Hogy keletkezhetett
e müvészeti izlés s e vagyonosság ezen nem
épen különösen termékeny tájon, hogyan
birhatták magokat jól hajdani lakosai, ho-
lott utódaik alig tudnak megélni gazdaságuk
után ?

Itt, is régenten élénkebb közlekedés-
nek kellett léteznie Stájerországgal, söt a
föld nem különös termékenysége miatt fel
kell tennünk, hogy e táj lakói valaha ipa-
rosok voltak, s hogy igy fel tudták épiteni
és kidiszitni templomaikat, melyeknek jelen-
leg csekély kitatarozását sem birják meg.
A legközelebbi stájer helység Radkersburg;
a festesz, mely magát e három vasmegyei
templom- képein megnevezi, radkersburgi
lakó volt, és eredeti, valószínűen Adler, ne-
vét olasz Aquila-vá változtatván, ezt hasz-
nálta festményein; magyarországi müveit a
XIV-ik század végén készitette. Ezen ma-
gokból a képekből felismert tényekből, és
abból, hogy Radkersburg maga hajdan rövid
ideig Magyarországhoz tartozott, némely jó
hazafi azt akarta kihozni, hogy a vasmegyei
falképeket különös magyar nemzeti festé-
szeti iskolából kell származtatnunk Azonban
ne magyarosítsuk, a mi nem magyar; mert
hiszen hazánk legtöbb emlékeit nem magyar
készitette; Aquila stájer ember volt és mü-
vészetét az akkori német festészeti iskolá-
ban tanulta, s ennek szellemében gyakorolta
nálunk. — De lehet és van ezen vasmegyei
falképeknek más gyakorlati czélja és hord-
ereje. Pozsonyban a mult évben kezdték
restaurálni a régi koronázási templomot; e
restauratió tervét egyik Bécsben lakó ha-
zánkfia, Lippert, készitette, a középkor szel-
lemében ; kimondván, hogy a styl értelmé-
ben, a templomnak belülről ki kell festetnie.
E nézet ellen döntő helyen, mert nálunk fel-
sőbb helyen mindig mindent és mindig job-
bat tudnak a szakértőnél, e nézet ellen fel-
sőbb helyen kimondták, hogy a „góth izlés"
nem türi a polyehromiát, azaz sokszínű ki-
festést, és hogy a régi templomok nem vol-
tak kifestve : nem bizony! mióta a gyakran

feltünő müvészeti izléssel festett képeket
csodálatos tapintatlansággal rendre beme-
szelték! De nem czáfolják-e meg ama téves
nézeteket a vasmegyei templomok falfest-
ményei száz meg száz szines alakjaikkal, és
nem kerülik-e el amaz urak ezen czáfolatot,
ha az archaeologiát csak némileg is méltat-
ják figyelmükre?

Azonban vannak már a magyar maga-
sabb klérus férfiai közt is olyanok, kik figyel-
mökre méltatják az archaeologiát, és kik,
midőn régi épületet restaurálni akarnak, a
tudományhoz folyamodnak tanácsért, ily
férfiak a györi és a veszprémi püspök; mert
mindkettő czél- és stylszerüen állitott helyre
régi kápolnát és más vallásbeli épületet. íly
férfiu volt a szatmári püspök, ki megyéjének
schematismusát, körében még igen ritka
archaeologiai tapintattal szerkesztette, ugy,
hogy meghatározása csaknem mindenütt
tökéletesen megáll; ily férfiu végre Ipolyi
Arnold, egri kanonok, ki „Az egri megye sz
János evangélistáról nevezett régi székes-
egyháza az egri várban" czimü munkájában
ujolag bebizonyitotta ismert jártasságát e
téren. Ezen, a kutforrások roppant ismere-
téből keletkezett és nagy szorgalommal
szerkesztett könyvből tanuljuk, hogy a tel-
jes lerombolása elött fennállott egri székes-
egyház három különféle korszakban épitett
részből állott; a legrégibb rész volt a keleti
kettős torony, mely a köríves, ugynevezett
román stylben jelenik meg Eger várát ábrá-
zoló minden régibb képen. Az egyház első
két részét illetőleg a történeti és archaeolo-
giai adatok egyaránt oly hiányosak, hogy e
tekintetben Ipolyi sem állithatott bizonyost,
határozottat; de midőn a harmadik rész
maradványait még mai nap iá látjuk, midőn
azok legujabban tett ásatások következté-
ben még inkább jutottak napvilágra, itt már
Ipolyi archaeologiai tudománya is határo-
zottan szólhatott és megigazíthatta a törté-
neti adatok hiányos előadását, vagy érthet-
len zavaros állítását. A kereszthajón kezdve,
mind a mi kelet felé megmaradt, tökéletesen
egyöntésü levén és a késő csúcsíves ízlésnek
jellegét mutatván: minden habozás nélkül
kimondhatta Ipolyi, hogy ezen egész rész
szükségképen a XV-dik század második
felében épült, és ezután keresvén az egri
püspökök sorában oly férfiut, ki ezen kor-
szakban élvén, igényt tarthat a nagyszerü
mü emelésére, határozottan megállapodha-
tott Dóczy Orbán nevénél. Dóczy Orbánról
egykoru történetírók állitják ugyan, hogy
sokat, épitett, de sehol sem emiitik meg
egyenesen az egri székes-egyházra vonatkozó
épitkezési rendeleteit; azonban midőn ez
átalánosan konstatálva van, és midőn a
székes egyház ismert stylje épen Dóczy Or-
bán korának felel meg, kimondhatjuk, hogy
Ipolyi az archaeologiaí tanból vett állításá-
val kiegészitette és illustrálta a történet
ezen hiányos részét, s igy képes lett Dóczy-
nak oly emléket emelni, melyhez kortársai
csak alapkövét rakták le És ime Ipolyinak
ezen határozott állítását még inkább erösiti
Dóczy utódjának, Bakácsnak, 1502-ben kelt
rendelete, mely szerint kivánja, hogy érte
holta után sz. mise-áldozatok tartassanak s
hogy ezen isteni szolgálat tartassák: sz. Já-
nos székes-egyházának uj szentélyét a nyugati
oldal felöl körülvevő közép kápolnában, mely
a b. szüz mennybe vitelének tiszteletére
szenteltetett s általa (Bakács által) még ak-
kor, midőn egri püspök volt, épittetett.

E rendelet kettőt bizonyít, t i . azt, hogy
Dóczy a székes-egyházat teljesen nem fejezte
be, és azt, hogy az egri székesegyház ama
kevés magyarországi templomok közé tar-
tozott, melyek nem a német, hanem a fran-

czia iskola mintájára épültek fel. S itt ismét
a történeti adat egészíti ki az archaeologiát;
mert az egri egyháznak szentélye a kereszt-
hajón túl csaknem egészen leromboltatott
akkor, mikor oda, hol elébb e szentély állott,
mély árkot huzták, a várnak jobb megerö-
sithetése okából. Ebböl látjuk a két tudo-
mánynak, t. i. a történetnek és archaeolo-
giának solidaritását, midőn a két tan oly
jelentékeny módon kiegészíti egymást,

(Vége kSyetk.)

A fák életkora.
Fák és erdők kedvező befolyással vannak az

ember szép iránti érzékére. Kedvteléssel tekin-
tünk a pompás, szép növésü, erős és gazdag ko-
rouáju fára. Mi volna egy tájék fák nélkül? A fa
nélküli vidék egyhangu, puszta és holt, bármi
szépek legyenek különben hegyei és bérczei; a
fák adnak annak életet. A nagyobbszerü fa-
csoportozatok, erdők, nem csupán égfelé nyuló
törzseik, himbálózó ágaik s reszkető lombjaik
által szólnak a lélekhez, hanem különösen azon
csodálatos árny és fényvegyület által, melyet a
napsugaraknak a smaragd szinü födélzeten ke-
resztültörései okoznak Ünnepélyes és fölemelő
a sürü erdő sajátságos félhomályának hatása. Még
télen is megvan az erdőnek sajátságos szépsége ;
a hótól és jégtől csillogó törzsek és ágak kölcsön-
zik annak különös pompáját.

A régi kor természet-vallása a fákat az
égiekkel hozta kapcsolatba, s egyes fákban és
erdőkben isteneket személyesített meg. A görö-
göknél és rómaiaknál vallásos tisztelet tárgyai
valának. A delphi-i templom fölött egy nagy
boglárfa (platanus) terjeszté szét ágait. A phry-
giai hires boglárf'át Xerxes három napig bámulta,
mi alatt a görögök siettek a thermopylaei szorost
megszállani. Caesar kivágatta a druidák szent
fáit Galüában, s ez által elháritá azoknak a ró-
maiakra nézve oly veszélyes befolyását. A régi
németeknél is vén fák isteni tiszteletben részel-
tettek. Ismeretes a sz. Bonifacziueról szóló le-
genda, ki a nép által imádott geismári nagy
tölgyfát lehámoztatta. De móg sok ideig s egész
a mai napig Ős régi fák tiszteletben s kíméletben
tartattak.

íly fák alatt több helyen máig is fontos köz-
ségi tanácskozmányok tartatnak; s régebben
nyilvános és titkos törvényszékek is tartattak
ezek árnyékában. — Francziaországban a vén
fák sokáig jóslói tekintélylyel birtak. A Loire
partján állott egy nagy, ugynevezett törvénytölgy,
mely alá a perlekedő felek s birák összegyülekez-
tek, s a mely fél felől először esett le levél a fá-
ról, az nyerte meg a pert. — Angliában, hol vén
fák mint nagy idők és nagy események tanúi
különös gonddal ápoltatnak, máig is sok ily élő
emlékjeleket mutogatnak, melyek Robin Hoodra,
Wales régi királyaira, a piros és fehér rózsa har-
czaira, s a Stuartokra emlékeztetnek. — Szorgal-
masan ápolják azon tölgyet, mely alatt János
király a 13. században — ki a magna chartát
kiad a, — alattvalóit kihallgatásban szokta ré-
szesíteni. A hampshire-i erdőben most is muto-
gatnak egy vén tölgyfát, mely arról nevezetes,
hogy az l l 00. évben egy — Walter Tyrell által —
szarvasra kilőtt nyílvessző róla visszapattanván,
II. Vilmos királyt megölte.

A felhozott példák nagyobb része Gb'ppert
boroszlói tanár közleményeiből vannak véve, ki-
nek igen nagy köszönettel tartozunk a fák alapo-
sabb ismertetéseért, nem csupán a mostani, hanem
a történet előtti korszak tenyészetét illetőleg is.

Az életszerves fajok egyedeinek — állatok-
nak ugy mint növényeknek — meg van bizonyos
élettartamuk , ha t. i. a tenyészésökre szük-
séges természeti föltételek megvannak, s beteg-
ség, vagy más külső és belső behatások ko-
rábbi halálukat elő nem idézik. — Számtani
pontossággal persze nem lehet a szerves tes-
tek élethosszát kimutatni s megállapitani; itt
mindig csak körülbelüli s megközelítő szá-
mokról lehet szó. Az ember élettartama már
a bibliában megemlittetik. Zsolt. 90.10. A külön-
féle állatfajok életideje igen nagy különbséget
mutat, az elefántét ugyanis 200 évre teszik, mig
a kérész csak egy napi életnek örvendhet. — A
növényeknél az életidőt kevésbbé pontosan lehet
meghatározni, mint az állatoknál, mely utóbbiak
egészen máskép szervezett s magasabb életnek
örvendnek. Sok fanemek azonban jelentékenyen
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tovább élnek, mint az állatok.. Ha azonban az
egész növényvilágot Teszszük szemügyre, ebben
ép oly korkülönbségeket találunk, mint az állát
világban. Némelyik növény élete csupán nehány
nyári hónapra terjed, mig ellenben vannak fák,
melyek 6000 évig is elélnek. Átalában azt tart-
ják, hogy a puhább s hamarabb növő fanemek
elébb kivesznek, mint a kemények. Ez azonban
nem átalános szabály, mert p. o. a hárs igen ma-
gas kort képes elérni.

A kétszikűek magukban hordják életidejük
megismertető jelét. Ugyanis a törzsök kereszt-
metszetén koncentrikus gyürüket mutatnak, me-
lyek évenkint egygyel szaporodnak. E gyűrűk
mennyisége mutatja tehát a fa életidejének meny-
nyiségét. E gyűrűk a legtöbb hazai fanemeknél
szabad szemmel világosan kivehetők, de vannak
olyanok is, melyeknél a gyűrűk csak górcső segé-
lyével láthatók. Ha a levágott fának életkorát a
gyűrűk száma után ki akarjuk számitani, akkor,
ha a fa 2 lábnyira a talaj fölött metszetett el, ne-
hány évet hozzá kell a gyűrűk számához adnunk.
s e hozzá adandó évszámok a fanemek szerint kü-
lönbözők. Oly fákhoz, melyek életidejök kezdetén
gyors növést mutatnak, csak 4—5 évet kell hozzá-
adnunk, mig ellenben a lassan növőkhöz 10—22 évet
is kell toldanunk. A korhadt, s belülről üres fák
korát átmérőjük szerint lehet megitélni. Ugyanis
egy bemetszést teszünk a fába, s e bemetszést
megmérjük, s rajta a gyűrűk számát megszámlál-
juk, s azt viszonylagosan kiszámitjuk a fa egész
átmérőjének hosszúsága szerint. Az eredmény
azonban csak megközelítő leend , mert a gyűrűk
nem minden évből egyenlő vastagságúak, a mit
egyik-másik év kedvező vagy kedvexőtlensége
okoz; különben is öreg korukban a fák növése
már gyengül. E gyengülése s fogyása a vastago-
dásnak azonban a különféle fanemek szerint kü-
lönböző; igy a bikk 120-tól 150 évéig gyengébb
gyűrűket képez; a tölgy csak 150 - 200 éves ko-
rában kezd gyengülni; délen a gesztenyefa még
későbben.

Némely tropikus kétszikű fák, melyek egész
éven át élnek, tehát az évszakok szerint növekvési
nyugpontjok nincs,nem birnak gyűrűkkel; mások
pedig igen rövid ideig tartó nyugvásuk mellett
csak mintegy árnyalatát mutatják azoknak. Mind-
azon tropikus fák azonban, melyek évszakonkint
elhervadnak és megújulnak, szintugy képeznek
gyürüket mint a mi fáink. Az egyszikű fáknak,
hová a pálmák s a barkóczafa is tartoznak, a két-
sziküekétől némileg eltérő növekvésük van, s nin-
csenek is évgyűrűik mint emezeknek, s ennélfogva
az ő életkorukat ez ismertető jel után nem is le-
het meghatározni.

Mind e becses ismertető jel mellett is azon-
ban a fák valódi életkorának meghatározása sok
nehézségbe ütközik. Történeti hagyományaink s
jegyzeteink e részben vagy egészen hiányzanak,
Vagy hiányosak. A fa azon talajhoz, azon helyhez
van kötve, a hol csirájából kifejlett, s ki van téve
azon talaj minőségének, melyben helyet foglal,
s ezzel együtt minden helyi, égalji s időjárási vi-
szontagságoknak is. Betegségek, ártalmas kúszó
növények és állatok hasoclókép akadályozhatják
növésében. E különféle — a fa életére kártékony
behatásokat ép oly lehetetlen felszámítani, mint
elhárítani. Ezekhez járul még az ember kárté-
kony befolyása is. Polgárisuk tartományokban
igen ritkán, vagy csupán véletlenségből történik,
ha a fa vénsége miatt hal meg. Ha vén korában a
növés szünni kezd vagy üreg támad belsejében, ki
szokott döntetni, ha addig elkerülte is a gyilkos
fejszét. Őserdőkben persze máskép van, de ilye-
nek földrészünkön már nem is léteznek.

Mindamellett valamit mégis gyarapodunk is-
meretben, ha lehető legalaposabban kikutatni
iparkodunk: mennyi időt értek bizonyos fajok
egyedei. Legnagyobb része azon fáknak, melye-
ket itt például felhozhatunk,máig is élnek ugyan;
lételök tehát még nincs befejezve, ugyanazért
koruk meghatározása csak igen körülbelüli lehet.

(Folyt ksT.)

Téli vadászkalaud.
A vadász-szenvedély népünk azon ősi kedv-

telései közé tartozik, melyet az még Ázsiából
hozott magával. A férfias mulatságok közt az
első sorban áll a vadászat, nem csoda tehát, ha
a harczra termett magyar még mulatság gyanánt
is olyat választott magának, hol harczi szenvedé-
lyét legalább kicsiben gyakorolhatta, őseink, a
mint meg van irva, még bölényekre s a rengetegek
más félelmes vadjaira vadásztak; s habár a hegy-

völgyek lakói most is megkergetik a maczkók {»
farkasok csordáit: a íikságok népe közt is meg-,
maradt a vadász-szenvedély, habár itt leginkább:
csak szelid nyulakon s más ártatlan szárnyasokon
van alkalmuk a vadászoknak kimutatni rettent-
hetlen vitézségüket.

És a vadász-életnek valóban megvannak a
maga sajátságos gyönyörei. A kelő nappal együtt
verni föl a ligetek bokrait, az erdők árnyán űzni
a vadak nyomát s gyönyörködni a természet szép-
ségeiben szabadon és háboritlanul, mindez oly
öröm, mely maga képes lenne kárpótolni minden
fáradalmat. De mi kárpótolhatná a vadász örö-
mét, melyet egy-egy elejtett vad fölött érez, vagy
ha viselt dolgait, melyek egy-egy vad szomoru
sorsával végződnek, baráti körben beszélheti !
Azért azt hiszszük, hogy sokan lesznek, kiknél
kellemes emlékeket támasztunk föl, e képet kö-
zölve a vadászéletből, mely annyi kalanddal van
összekötve.

Hogy mikor és hol történt, nem tartozik
szorosan a dologhoz, elég az hozzá hogy megtör-
tént. Egy négy személyből álló társaság vadászni
indult, vala pedig ez a tiégy személy : két ifju ée
egy idősebb vadász, továbbá egy vizsla. Tél volt,
a hó boritá a füzest, melynek aljánál kanyargó
patak kígyózva vonult végig. A patak partját,
keskeny és vékony jég födte, mig közepén a csör-
gedező viz helyet adott a vadüacsának, mely
ilyenkor a szomszéd mocsárokból is ide vonul.
A patak partján haladt a társaság, s más vad
hiányában puskázta a föl-fölröppenő kacsákat.
Nagyot fordult a levegőben a jól talált szárnyas,
H a patak közepébe hullott. A társaság egyik
tagja, mely ez esetben a legfontosabb szolgálatra
volt hivatva, a vizsla, rögtön utána ugrott, s
hozta volna a partra, de a jégre nem tudott föl-
kapaszkodni, s igy minden iparkodása hasztalan
volt. A három vadásznak nem volt kedve ott
hagyni a már elejtett zsákmányt , s elhatá
rozták, hogy kinlódó társuknak segitséget hoz-
nak. Egyik vadász, derékon átkötve, s a másik
keííő által erősen tartva, a parthoz vetett lábak-
kal a gyenge jégre hajolt, s már már elérte a
zsákmányt szájában tartó társat, de ki tehet róla,
hogy a gyenge jég leszakadt az izmos tenyér nyo-
mása alatt, s egy perczre, vizsla és a vad és a vá
dász, a viz alá merültek. A másik két társnak
nem volt má8 mit tenni, mint derékig erő vizbe
gázolni szerencsétlenül járt társuk kiszabaditá-
tására. Igy mind a négyen átázva indultak haza-
felé, de azért büszkén mutattak a vadász tarisz-
nya szíján függő kacsára, mely annyi fáradság
után mégis hatalmukba került.

Sok ily kaland teszi mulatságossá a vadász
életet, melyet kiválóan jellemez még az is. hogy
a vadászok igen érdekesen tudják előadni még azt
is, ha néha vad helyett bakot lőnek.

A budai Sáros-fürdő. *)
A Szent-Gellérthegy tövénél, hol a Duna

jobb partján fennálló házsor végződik és a Kelen-
föld kezdődik, ott, hol az ősz Gellérthegy délke-
leti lábát méltósággal leeresztve, a Duna hullá-
maiban füröszti; ott buzog föl a régi hirü Sáros-
fürdö gazdag forrása; — ott, hol hajdan a kon-
stantinápolyi kapu állott és némely irók szerint
Szt. Erzsébetfalva, mások szerint Szt. Gellért-
falva, egykoron virágzott: ott emelkedik a budai
Sáros-fürdő, ősrégi török mecset-alaku kúpjával,
elkezdett, de bevégzetlen palotaszerü épülete.

A Sáros-fürdő (németül Blocksbad; Szt.
Gellérthegy = Blocksberg) nevét egy részről
azon primitív állapotától vette, melyben fürdővé
alakittatása előtt volt; a moada szerint t. i. a
Gellértheg-y legvégső meredek sziklacsucsa tövé-
ben egy a dunaparton elterülő iszapos , sáros,
mély tó volt, mely a közlekedést akadályozta; más
részről azon nagy mennyiségü iszaptól vagy sár-
tól, mely benne képződik, és nemcsak a forrás-
medenezében rakódik le roppant mennyiségben,
hanem az egyes fürdőszobákban is, a különben
kristály tiszta vizből, gyorsan és bőven képződik,
s ennek falaira, lépcsőire vastag rétegekben le-
rakodik.

A sáros, iszapos tó közepében fölbuzgó for-
rások külön-külön vastag faoszlopok, mélyen le-
vert czölöpök, pilóták által vannak befoglalva az
ugynevezett égerfából — (alnus incana v. pubesc.)
ezen a vizépitészeti technikában oly fontos ta-
nemből, mely faköritést ismét háromsoros szikla-

•) Dr. Y&rTszahó Jánosnak a budapesti kir. orvos
egylet 1865. jún. 3 an tartott értekezése nyomáu.



kemény kőfal ve3zi körül, miknek oldalai szurok-
forma keverékkel bevonva. — Ezen erődök között
buzognak föl alulról a fürdő gazdag forrásai;
ezen örök időkre számitott védbástyák fölött áll,
mint alapon, a kup-alaku nagy közfürdő és az 5
kisebb ősrégi török füidő;
ezek tehát vizeiket mind
alulról kapják.

A Sáros-fürdőt a törö-
kök maiglan is szüzek für-
dőjének, továbbá aga-fürdö-
nek nevezik, s ezen neveze-
tet a traditio következő
adomával hozza kapcsolat
ba. A fürdőben őrizet alatt
elrejtve tartott fiatal szü-
zek laktak vagy fürödtek.
Kik voltak ezek? az aga
vagy basa háremhölgyei ?
vagy az elrablott 6 maga-
sabb háremekbe szánt ál-
dozatok ? erről
krónika.

Egy másik adoma sze-
rint a fürdő felett máig is
látható barlangban, mely
Szent-Iván barlangjának
neveztetik, élt egykor egy
bölcs és gyógytudományá-
ról ismeretes remete, nap-
jait a világ zajától elvonul-
va szent áhitattal töltve. —
Ehhez zarándokolt a nép,
tőle bajaiban tanácsot kér-
ve, de különösen a szüzek és
férjes nők panaszai hoztak
ide számos szenvedőt, — kiket a bölcs remete a
barlang előtt elterülő sárostóba fürdésre utasított.
Hogy a női bajokban a magas hőfokú viz csak-
ugyan óhajtott eredményt idéz elő, azt a viznek

tok is csak átalánosságban említik a budai fürdő-
ket *). — Első nyomaival a Sáros-fürdőnek Ka-
prinai munkájában találkozunk, a hol 1459-ben
emlités tétetik a Budavár déli részén eső hévvi-
zekről és a táj Szt. Erzsébet-falvának vagy Al-

hallgat

A budai Sárosfürdő 1809 tól 1844-ig.

hévviznek neveztetik. — Továbbá Oláh 1464-ben
emliti hogy a Szt. Gellérthegy lábánál alig 10
lépésnyire a Dunától fakadnak a küteggel és sor-
vadással bajlódó betegre nézve üdvös források és

sziklacsucs által védve találták; s miután azt
igen melegnek tapasztalták, a sziklaüreget mé-
lyebben kivájták, és ezen állapotban használ-
ták a fürdőt és mindeniknél jobban kedvelték.
— Aasik török iró 1596-ban Damaszkusban meg-

jelent munkájában már egy
épületről is tesz emlitést,
mely a Sáros-fürdő fölött
állott és közel volt a beom-
láshoz.

A legnagyobb valószi-
nűséggel lehet a Sárosfürdő
épitését a törököknek tu-
lajdonitani azon időben, mi-
dőn Budavárát elfoglalták,
és ezt bizonyitja a fürdőnek
maiglan is meglevő török
nevezete t. i. Adsika Ilytsa,
azaz: Aga fürdője.

Budavárának a törö-
köktől lett visszafoglalása-
kor egy félig roskadozó
épület volt a fürdőház és
csak akkor lőn cainos épü-
lettel és fürdő szobákkal
ellátva, midőn azt I. Leo-
pold 1687. márcz. 3. Dr.
Vartenbergi Illmer Frigyes
testorvosának adományoz-
ta. — Ezen birtokos halála
után Budaváros tulajdona
lett és 1809-ben nyilvános
árverés utján a Sagits-
család birtokába jutott és
ezen családi vonalon bir
ják azt jelenleg Koischor

Szilárd ügyvéd és háztulajdonos és neje Sagits
Zsófia.

A jelen tulajdonos épittette a most fennálló
palotaszerü épületet, azon terv szerint, melyet a

Téli vadászkaland.

az idegrendszerre vonatkozó ingerlő hatásából ki
lehet magyarázni, — s e czélból maig'.an is láto-
gattatik.
iiS Hogy kik által épittetett a Sáros-fürdő és
mikor? e kérdésekre a történet igen homályos és
bizonytalan adatokkal felelhet, de még ezen ada-

gvógyerejü hévvizek. — Végre Vernher 1505-ben
emliti, hogy a törökök Budavár elfoglalásakor a
Sáros-fürdőt csak egy magas és meredek kiálló

*) L4sd: Die warmen Heilque'.len der Hauptstadt)
Ofen Dr. Liazhaiiir 1837. Pest.

boldogult nádor József főhg elfogadott; mely
azonban, fájdalom, csak félig van kiépítve.

Az emeletes, térés folyosókkal ellátott fürdő-
épület a Szt Gellértből letördelt sziklaalapra
van épitve és a régi török fürdőket — melyek az
udvar közepén mintegy a földbe eltemetve ere-

deti egyszerűségben a képen látható káp alatt
buzognak föl — félkörben átölelve, falai kozott
27 lakószobát, vendéglői helyiséget tartalmaz,
ezenkivül van az uj épületben a felső udvarban,
12 fürdő-szoba; az alsó udvarban vagyis a régi
épületben 5 török fürdő és egy nagy közfürdő,

• egyszerre befogadni képesmely 400 embert
és folytonosan
2375 akó vizet
tartalmaz a szü-
netnélküli f öld-
buzgás által.

A fürdő épü-
let a körülte
levő kerttel és
a fölötte levő
barlanggal ösz-
ezesen 2106 D
ölnyi tért fog-
lal el.

Azon forrá-
sokon kivül,
mik az egyes
török fürdőkbe
ea a nagy köz-
fürdőbe alulról
buzognak föl,
van még a für-
dőnek két gaz-
dag forrása. Az
egyik ivó-for-
rásul használ-
tatik és egy
hosszu kőcsa-
tornán ömlik a
nagy fürdőbe.
A másik a hegy
belsejébe mé-

lyen beható
szikla-üregből
buzog föl és a
midőn egy ré-
ezét kimeríthe-
tetlen tartal-
mának az alsó
fürdőkbe önti; másrészről egy lóerőre épült szi-
vattyú segélyével a felső udvaron levő fürdőket
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A mi a Sáros fürdő gyógyhatását illeti, erről
köteteket lehetne irni; legyen elég itt egyszerüen
fölemlíteni, hogy a nagy közfürdőt egyedül éven-
kint 80 —90 ezer ember látogatja és vannak na-
pok, midőn egy napon 1000, 1200 egyén fürdik.
Fennen hirdeti a Sáros-fürdő csoda erejét, ennek
hagyományos ősi jóhirét azon körülmény, misze-

jellegükben vannak, nem zsákmányolta ezt még
ki a spaculativ ipar; miután azonban kedvező
vegyi alkotásához kellemes fekvéssel is bir és ki-
meríthetetlen gazdag forrása mellett elegendő
szabad térrel is rendelkezhetik: biztosan lehet
reményleni, hogy a jelenleginél több anyagi erő-
vel, egykor

látja el a legmelegebb gyógyvizekkel.
A Sdros-fürdö vize kristálytiszta, átlátszó

szagtalan, melegen kissé sós, kihűtve a legkedve-
sebb izü hegyi forrásvíz; ivás után melegen cse-
kély kén-izt
hagy hátra; ha _r^p-=-^-- ^ _ — ^
főzetik, zava-
rossá lesz és
fehér csapadé- s ü l ^ ^
kot képez; ha ^ ^ ~
a légköri leve-
gővel vagy a '--
dunaparton föl-
halmozott ál-
lati részekkel

érintkezésbe
jön, sajátságos,
a kénecs- savra

emlékeztető
ezag fejlődik ki
belőle külön-
ben nem tar-
tozik a tulaj-
donképeni ké-
nes vizekhez. A
viz hőfoka 36°
—40° Reau-
mur; a gőz az
alsó fürdőkben
folyvást 26°—
28° R. és igy

természetes
ásvány-gőzfür-
dőkre tökélete-
sen alkalmas, a
mint ez a meg-
kezdett építke-
zésnél tervbe
is vétetett.

A Sáros-fiir-
dö minden bu-
dai fürdőt fö-
lülmúl iszapjának nagy mennyige s tisztasága
tekintetéből. .

A viz vegyi alkatrészeit illetőleg csak azt
jegyzem meg, hogy Molnár jeles vegyészünk
vizsgálatai szerint a magas hőfokú, gyengén égvé-

A budai Sárosfürdö jelenleg.

rint a most is feanálló törökfürdők kijavíttatása
alkalmával a padláson annyi mankó és faláb volt
— a meggyógyultak által ott letéve, fölhalmozva,
hogy annak eltávolítására két kocsi kellett; kitünő
bizonyítványa a fürdő gyógyerejének azon ezer
meg ezer beteg, kik messze földről ide hozatva

A budai Sárosfürdö, a Dunáról tekintve.

kosarakban, lepedőkben, háton vagy ölben hur-
czoltatják be magokat naponkint a fürdőbe, mig
mások mankókon idegenek segélyével kínosan
vánszorogtak be; és alig 8, 10, 15 fürdő után már
magok lábán jöttek s meggyógyulva a legjobb

sós vizekhez,
e\ forrásaival

világhirü pyrenaei ! egé^égben hagyták el az áldott forrásokat.
hó ** \ § E füdő hé i e i még midig eredeti ős

Magyarország egyik legelső für-
dőhelyévé fog
emelkedni.

A fürdő-épü-
letben van jó
vendéglő;a kö-
pölyözést egy
ügyes és ta-
pasztalt sebész
kezeli; az or-
vosi felügye-
lettel jelenleg
is, mint több
év óta , Vári

Szabó János
pesti gy. or-
vos, sebésztu-
dor és szülész
van megbizva,
ki is, mint a
fürdő főorvosa
naponkint láto-
gatást tesz, és
elfogadja a für-

dő-épületben
levő lakásán
azokat, kik or-
vosi tanácsát
igénybe veszik.

A közleke-
dést Pest váro-
sával külön tár-
sas kocsik tart-
ják fenn. Erre
visz az ut a bu-
dai keserü viz-
forrásokhoz is.

Kíméljük a ragadozó állatokat!
(Vége.)

Egérpusztitóinkhoz tartoznak még: a borz,
nyest, görény, menyétek és szárazon élö kígyóink
legnagyobb része, mely utóbbiakat szintén C9upa

borzadályból és
esztelen utálat-
ból uton, útfé-
len agyonver-

„ -si...̂  jük; ide tartoz-
^ nak még sokak

szerint a sül
vagy is tövis-
kes disznó (Eri-
naceus euro-
paeus) és a va-
kandok is, me-
lyek a borzzal

együtt még
mint hatalmas
féregpusztitók
is ismeretesek.
A süldisznó és
vakandok egér-
pusztítása, las-
súsága miatt,
egyedül csak az
egészen apró s
tehetetlen fiatal
egerekre vo-
natkozhatik. A
borz, nyest, gÖ-
rény és menyét
azonban kár-
tékonyságáról
is ismeretes,

ugyanis : »z

első szőllőink-
ben, kukoriczá-
sainkban , to-

vábbá gyü-
mölcs-szegény
években erde-

inkben az elültetett makkban érezhető káro-
kat okoz. A nyest, görény és menyét inkább
madaraink és házi szárnyasaink s azok tojásai
után ólálkodik : ezeknél az egérpecsenye nem épen
csemege, s lehet mondani, hogy addig, mig mást
kaphatnak, nem igen üldözik az egereket. Ezek,

g
sorozható.

égben hagyták el az áldott forrásokat. kaphainak, nem ige
E fürdő hév vizei még mindig eredeti ős régi nek kímélete tehát nem oly fontos.
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Hasonló soriban részesülnek ragadozóink
mellett többi erdei és mezei madaraink is. Eze-
ket ugyan nem annyira lövészeink, mint inkább
falusi és városi gyermekeink csupán időtöltésből
— mert nincs, ki őket figyelmeztesse — a fészke- \
lés vagy költés ideje alatt, mikor azok épen leg-
több férget felemésztenek, szedik és ölik. Azt
tudja majd minden ember,hogy madaraink legna-
gyobb része rovar, pondró és hernyópusztitó, de
azért az emlitett embertelen dolognak nincs, ki
elejét vegye! Egy időben (körülbelül egy évtized
előtt) a törvény nevében is ki volt mondva, hogy
haeznos madarainkat büntetés terhe alatt legalább
a költés ideje alatt bántani nem szabad, de azért
volt-e, és van-e foganatosító?! Máskülönben ná-
lunk e szó „hasznos madár11 mind kevés arra,
hogy valaki pusztitó szenvedélyében visszatartas-
eék: a törvénynek meg kellene nevezni mindazon
állatokat , melyek kímélésünket megérdemlik,
másképen minden pusztitó a szükséghez képest j
fog magának természethistóriákat kombinálni.

Mely madaraink legyenek kíméletünk tár-
gya, arra ily rövid czikkben kimerítően felelni
nem lehet, mindazáltal a kevésbbé szemlélődök
számára a legfontosabbakat, melyek mező, erdő
és kertgazdálkodásunkra lényeges befolyással
vannak, futólag megemlitem.

Hazai ragadozó madaraink közül az ölyvek,
vércsék, kányák és baglyok, a fülesbagoly (Strix
bubo) kivételével, mindnyájan több hasznot tesz-
nek, mint kárt; a sasok, héják, karvalyok és sóly- |
mok, ugy szintén a fülesbagoly is nagyobb elő-
szeretettel viseltetnek nyulaink, madaraink és
házi szárnyasaink iránt, s ugy látszik, hogy ezen
pecsenyét kivétel nélkül mindn\ ájan elébe teszik
az egérpecsenyének. Megjegyzendő még itt, hogy
a baglyok kisebb nagyobb mértékben a hernyó-
kat is pusztítják, a vércsék pedig a kabóczukat
és más férgeket is.

Éneklő madaraink közt leginkább kitűnnek i
a rigók, mint az erdei és réti férgek pusztítói; I
továbbá a czinkék, melyek valódi áldásai gyü-
mölcsöseinknek és erdeinknek, mert kártékony
lepéink petéit, melyekből hernyóink támadnak,
pusztítják. S ezért aztán télben, mikor legtöbb
hasznot tesznek, gyernn keink csapó-kalitkákba
fogdossák, s mi hasznuk van belőle? hogy a szö- I
bába vive e hasznos s vidor állatkák egy pár nap |
alatt a meg nem szokott meleg miatt rendesen
elhalnak. íly csapó kalitkákkal való fogdosás leg-
inkább városi kérteinkben divatozik! A seregély
(Sturnus vulgáris) nemcsak hogy marháinkat
tisztítja nyáron át tetveiktől, de számos réti her- j
nyót pusztit ki naponkint, különösen a költés ide-
jén, mig semmiféle gyümölcs nem érett. Tekintsük
meg májusi és juniusi kora reggeleken seregé-
lyeinket, minő vidor sürgéssel, forgással keres-
gélik össze réti hernyóinkat, s jóllakva mint hord-
ják aztán kisdedeiknek. Különös előszeretettel
viseltetnek fekete réti hernyóink iránt, melyek
rétjeink legveszedelmesebb ellenségei. — Egy j
karics szalakóta (köznéven kék csóka, Corracias
garrula, Mandelkrahe) — a vércsével együtt — ,
szintén egy nagy ellenségétől, az ugynevezett
fakó kabóczától, tisztítja rétjeinket és legelőnket.
Ez előny koránsem oly csekély, mint ezt sokan
veszik, mert a fakó kabócza kártékonysága — ha
nagyon elszaporodott — határos a sáskáéval, mert
gyakran az érés ideje előtt a buza és árpa szál- j
kait is lefalja, s emiatt aztán fejlődésekben gá-
tolja. S ha rétjeinket és legelőinket — hőségtől
hasonlóu — leperzselve látjuk, ez rendesen a fe-
kete rétihernyó és fakó kabócza műve.

Hát a varjak, az ismert pajod- (Engerling)
pusztitók, nemcsak jóllakásig pusztítják kertje-
ink, mezőink rs erdeink e legnagyobb ellenségét,
de szántás idején majdnem kötelességszerün öl-
nek meg minden pajodot, melyet az eke kifordit.
Egy pajod mellett sem megy el a varjú, hogy
legalább csőrét belé ne üsse. De nem csak a pajo-
dot bántják, hanem átalán véve minden földi fér-
günket és azok petéit. Tavaszszal őket is a barázda
billegényekkel együtt rétjeink legszorgalmato-
sabb tisztitói közé sorozhatjuk.

Tagadhatatlan, hogy a seregély a cseresz-
nyében és szőllőben, a varjak pedig a vetésekben
és kukoriczákban gyakran nagy károkat okoznak,
de e kár aránylag mégis kisebb, mint a mit más-
különben ártalnv s férgeink okoznának; annyival
inkább, hogy gondos és rendszeres vigyázat mel-
lett a seregélyeket és varjakat mindig jobban le-
het kártékonyságukban meg;ak-dályozni, mint az
érzékeink által leggyakrabban észrevehetlen fér-
geket.

A pacsirták ea sármányok rétjeinken, ez
Utóbbiak kert- és erdeinkben is; a pintnek, fü»t-

/arA:(Roth8chwanzchen), nyaktekercsig Wendehals)
és veréb, szőllőkben, erdőben és kertekben pon-
drókat és hernyókat pusztítanak, ugy szintén a
fülemülék is. Ezek közt egyedül a veréb kárté-
kony, s nagy kártékonysága miatt, mit az érett
buzában és kenderben okoz, kérdés alatt áll, vaj-
jon megérdemli-e kíméletünket? szerintem lega-
lább a költés ideje alatt volna békében hagyandó,
mert ekkor majdnem kizárólagosan a hernyókra
és pondrókra van utalva, s falékony kisdedeit is
azokkal táplálja. — A bába szarka vagy őrgébics
(Lanius excubitor) és a tövisszúró gébics (Lanius
colturio) sok kártékony férget felemésztenek, e
mellett nem ritkaság, hogy az egerekre is rácsap-
nak ; az sem ritkaság, hogy kisebb madárkáink
fészkeit is feldúlják, mely miatt őket természet-
tudósaink majdnem a ragadozók közé sorozták.
Mindazáltal mind ők, mint többi számos gébicse-
ink szántóföldjeinken, rétjeinken, szőllők és erde-
inkben, a mennyiben kivétel nélkül rovar és her-
nyópusztitók, egyaránt fontosak.

Kúszóink közt a harkályok és fakúsz szintén
valódi áldásképen tekinthetők erdeinkben és kér-
teinkben, melyek a gyakran egész viruló álladé-
kokat semmivé tevő és fáink kérge alatt élődő
szM-féléket kegyetlenül üldözik és pusztítják.
Azon alaptalan gyanu, hogy ők ép fáinkat keresz-
tül-kasul furkálják, figyelmet sein érdemel, mert
ők ép fát, hol férget nem vesznek észre, soha meg
nem támadnak. Az oly fa pedig, a melyben a szúk
elhatalmaztak, az ő furkálásaik nélkül is elvész.
A kakuk féregpusztitóink közt szintén jelentékeny
helyet foglal el.

Éjjeli szárnyasaink közül a szárnyas- vagy
böregér (vespertilio murinus) és kecsk-fejö vagy
lappantyú (Cívprimulgus, Nachtschwalbe, Ziegen-
melker) is, sok éjjel szállongó kártékony rovart
és lepét pusztit.

Alföldi rétjeinken a gázlók közül a bibiczek,
vizi tyúkok,harisok(Wachtelkönig)éB •^szalonkák
(Schnepfen) mint féregpusztitók, nagyon haszno-
sak, s e mellett semmi tekintetben sem kártéko-
nyak. — Vizi szárnyasaink is igen jelentékeny
részt vesznek a férgek pusztításába!'.

Végül nem mellőzhetem a hangyákat sem,
melyek sokak előtt csak mint a szorgalom pél-
dányképei ismeretesek, pedig ezek szintén üldözői
mezei, réti és erdei férgeinknek, a pondróknak és
hernyóknak; különösen az erdei fekete nagy han-
gyák tünnek ki e tekintetben. Eís-k még az olyan
hernyókat is rnr-gtásnadják, melyek szőrrel fedvék,
melyekhez máskülönben mérges gyuladási okozó
természetok miatt k ;v,:s állát n^ui. Ezen állatkák
bolyát szinten feldúlják az emberek, csak azért,
hogy nézhessék, miként hemzseg ez apró világ,
pedig nekik ezen csupa tréfás mulatságból tett
vad rombolás gyakran hetekig tartó munkát ad s
e miatt a természettől nekik rendelt tzerepet is
annyi idővel később töltik be. Madarászaink, kik
fülemilékkel kereskednek, szintén tömérdek bolyt
feldúlnak.

A pókok nemcsak a szobában ismeretesek
mint légy-, szúnyog- és poloska-pusztitók, de a
szabadban is pusztítják hasonló férgeinket. Eze-
ket is ép ugy, mint a kígyókat kíméletlenül csupa
utálatból és megrögzött előítéletből verik agyon
aa emberek, ugyanis: sokan azt tartják, hogy
azok mérgesek, pedig hazai pókjaink és kígyóink
közt az egy ritkán — leginkább a Bánságban —
előforduló viperát kivéve, mely máskülönben a
leghatalmasabb egérpusztitó, egyetlen egy mérges
természetü sem találtatik. — A gyíkok és békák
is kivétel nélkül kisebb-nagyobb mértékben féreg-
pusztitók.

E futólagos átnézet is mutatja tehát, hogy
azon hasznos állataink közül, melyek itt fölemlit-
vék, nagyon kevés részesül az érdemlett kimélet-
ben. A külföld műveltebb államaiban szigoru
büntetés sujtja azokat, kik a törvény által meg-
nevezett hasznos állatokat pusztitani merik; kü-
lönben ott erre ritkán is van szükség, mert min-
denütt vannak egyének, kik erre a népet figyel-
meztetik. Nálunlí azonban vajmi kevesen vannak,
kik a természetben szemlélődnek s kik azzal
igazán foglalkoznak. A nép is azért érzéketlen
nálunk annyira a természet iránt, hogy nincs a ki
felköltse benne az iránt az érdeket. Pedig van e
szebb, mint a természet helyes ismerete, meiynek
kebelén élünk, annyival inkább, hogy ez még
jóllétünkre is kihat. A hires rovarismerő és termé-
szettudós, Ratzeburg, poroszországi tanár— kinek
e tekintetben több jeles adatait használtam föl —-
gunyosan jegyzi meg a déli népekről, tehát rólunk
is, hogy csodálatos dolog, miszerint ép azon
népek, kik a szabadságért legjobban rajonganak,
a legnagyobb gyilkosok hasznos áVataik iránt.

Magyarázzuk meg tehát népünknek helyes
példákkal felvilágosítva azon ismert — de át nem
érzett — igét, hogy a Gondviselés czél nélkül
semmit nem teremtett, hogy itt minden legkisebb
lény és fűszál lánczszemkint összefügg s hogy a
természet minden oktalan csonkításért kegyetle-
nül boszulja meg magát. Csepegtessük népünk
keblébe — de okokkal azt is — hogy a természet
ellen elkövetett nyers tett, azonos a társadalmi
élet bűneivel, akkor nagyobb tiszteletet mutat a
természet irányában 8 nem fog ott rontani, hol
arra hivatva nincs! És ez csakugyan ugy is van;
sőt sokszor roszabbul, mert mig a társadalomban
elkövetett hibák csak egyesekre vannak többnyire
befolyással, addig a természet ellen elkövetett
csonkitások ezereket sujtanak.

Podhradszky András.

A debreczeni szinház uj forduló-
ponton.

A Debreczenben nem oly rég megnyilt diszes
szinház ügyét folytonos figyelemmel kisérvén, azt
hiszszük, nem le^z érdektelen olvasóink előtt, ha
annak eddigi történetével egy kissé foglalkozunk.

Midőn nehány év előtt Reszler szinigazgató
ideiglenes szinházat Debreczenben megnyitotta,
mind a dráma, népszinmű és vigjátékok, mind az
operák előadásánál oly becsületes erővel lépett
sikra, minővel csak a legjobb vidéki szinigazgató
rendelkezhetik. — A nemsokára alakult debre-
czeni szii ügyegylet nem is vonta meg tőle er-
kölcsi és anyagi támogatását, s buzgólkodásának
sikerült leginkább házról-házra toborzás utján
oly bérleteket állitani össze, melyek az igazgató-
nak, ha nem is fénye?, de minden esetre állandó
jövedelmet biztositottak. Az igazgatóra sem lehe-
tett panasz, mert időről időre lehető fényes kiál-
litásu uj darabokkal lepte meg a közönséget;
nem hosszu idő alatt 15 — 20 operát trnult be
operai személyzete; az or-zágos nemzeti szinház
tagjainak vendégjátékai nem ritkán frisiték föl
az állandó személyzet megszokása miatt lankadni
kezdők pártfogását.

A közelebbről avatottak jobban tudhatják,
vajjon az igazgató kimeiülni kezdő ereje, ernye-
désre hajló tapintata, a közönséggel mitsem gon-
dolás, vagy talán azon téves képzelődése, hogy a
már egyszer színházba szoktatottak silányabb
előadásokkal is be fogják érni — volt az azóta
tapaszfalt hanyatlás oka; — de arra a ezinügy-
egylet heti közlönyének , a „Hortobágy".nak
időnkinti tudósításaiból is emlékezhetünk, hogy a
jobb erők egymásután távoztak el a társulattól, a
jó zenekar alig öthat másodrendü egyénre olvadt
le, az operaszeméiyzet és kardalnokok jobbjai —
kik pedig, mint vidéki társulatoknál igen tapinta-
to-an történik, dráma, népszinmű s vigjátékokban
is nagy részben alkalmazhatók voltak — sokszor
szinházi és nem szinházi caelszövényecíkék foly-
tán elbocsáttattak, helyeik vagy épen nem, vagy
gyöngébbekkel töltettek be; lehet-e aztán cso-
dálni, lehet e a debreczeni közönség pártolás-
hiányának róni föl, hogy a későbbi bérletek las-
sankint elérték az apái) t, minek fokozatos növe-
kedését s végre a teljes hitelvesztést az igazgató
egyedül magának tulajdonitharja.

E közben a rég megfogamzott eszme — ál-
landó diszes szinházat építtetni a nagy magyar
városban — testté válni kezdett. A szinház épít-
tetése, czélszerü berendezése, szóval: az egésznek
a kor kivánalmai s városi közönség igényeinek
megfelelőleg keresztülvitelére nézve — igen he-
lyesen •— egy. a polgármester elnöklete alatt mű-
ködő bizottság lőn msg választ vá; — tagjai —te-
kintet nélkül arra, városi tisztviselők-e vagy nem
— leginkább oly egyénekből szemeitettek ki, ki<
részint szakértoség , részint külhoni színházak
i mérése s tanulmányozásából meritett tapaszta-
lat, végre természetes ész, tap;ntat, jóakarat és
műizlésöknél fogva, ha nem is mindnyájan teljes
illetékességgel, de a fölmerülő kérdéseknél leg-
többnyire alaposan szólhatva a dologhoz, egymást
kölcsönösen kiegészítve és segitve, meglehetős
kompakt egészet képeztek, mely a terv keresztül-
vitelét a közönség lehető megelégedésére eszkö-
zölhette volna. Nagyon természetesnek tartjuk,
hogy e bizottmánynak lett volna feladata az is,
hogy a szinügyi egylet választmányával egyet-
értve, a teljesen elkészült szinház megnyitása,
miként kezelése, jó szintársulat előállítása, az
idények és helyáraknak a közönség alkatrészeire
tekintettel megszabása, s több idevágó kérdés
megoldása körül részletes tervet készítsen , s

minden oldalról komoly vitatás ea megfontolás
után bizonyos rendszert állapitson meg.

Az 1861 vége felé történt változás azonban,
anélkül hogy az eddigi bizottsági tagok csak meg
is kérdeztettek volna: helyi érdek miatt, vagy
talán magasabb helyről vett utasitás folytán, e
bizottságra is kiterjesztetett,, s egy pár tagjának
a „Hortobágy" hetilapban történt felszólalása
nyom nélkül enyészvén el, városi és községi ta
nácsosokból egy uj s tisztán városi bizottmány
alakíttatott, melynek több tagja — tisztelet a ki-
vételeknek -.- u debraczeninél más szinházat soha
nem látott, szinügyről pedig gondolkozni, annál-
inkább azt tanulmányozni, soha sem vett magá-
nak alkalmat és faradságot. Ennek lehet aztán
leginkább tulajdonitani, hogy mig a régi bizott-
mány tagjai az épitkezési tervről, föltételei s
szabályairól folytonos tudomással birtak , az
ujabbak legtöbbje azokra vissza nem emlékezhet-
vén, e miatt az épitkezés folyama alatt sok oly
változtatás, tervtől eltérés történt, miket megen-
gedni szabad nem lett volna, s később csak tete-
mes ujabb költséggel voltak némi részben helyre-
hozhatók. Igy történt, hogy elöbb, a terv ellenére,
majd valamennyi ajtó befelé nyilt; az elsőbb pá-
holyok kirúgó erkélyei, melyek a szinpadra lat-
hatást lehetővé tették volna, ki nem épültek; a
nézőhely több részéről a szinpadra látás lehet-
lenné vált; a szinpad oldal diszletfalai botrányos
rövidekre szabattak; a tervezett mennyezeti vilá-
gitás helyett, egy a légszeszgyárnak nagyon eladó
csillárja alkalmaztatott, stb. stb.

Minthogy a szinház a mult év Őszére volt
véglegesen elkészülendő, nem késett a szinügy-
egylet saját közlönye utján jóelőre figyelmez-
tetni a városi hatóságot, hogy az igazgatóságra
jóeleve csődöt hirdessen; ugyanakkor többen
előre megjósolák, hogy ha a szinház Keszler szin-
igazga'ónak adatik át, ki a közönség nagy több-
ségének bizalmát már régen elveszte, a szinház
jövője fogja megbánni. A csődhirdetés csakugyan
megtörtént, azonban a hirdetés és jelentkezési
határidő közt alig esett nehány nap, az egész
átalánosságban tartott hirdetésben semmi fölté-
tel s kötelezettség megemlítve nem volt; ennél-
fagva a színigazgatóknak elég ideje és alkalma a
föltételek bővebb megismerésére nem levén, nem
is pályázhattak. — Nem feladatunk, e késedelmes
eljárás okát fürkészni, de annyi alkalmasint ki-
látszik e késedelmezésből, hogy az ezt okozók
által a szinház Reszler számára jóformán előre
biztositva volt; egyébiránt nem kevés befolyást
gyakorolhattak e tárgyban azon jószivü emberba-
i"s, kik ez igazgatónak egyszermáskor pénzt köl-
csönözvén, mékán attól tarthattak, hogy ha az
igazgatá? más kezekbe kerül, kölcsöneik vissza-
nyerése iránti reményök nagyon is ingataggá
válik.

A szinházat csakugyan Reszler igazgató
nyerte el, a vele a szerződés 3 évre megköttetett;
használatul kapott egy diszes uj szinházat, lég-
szeszvilágitást, tűzifát; ő tartoznék minden idény
alatt 3 eíőad ist tartani a szinház alaptőkéje sza-
poritására, és — ha jól tudjuk — a tűz elleni
biztositás megtérítése mellett, bizonyos kaucziót
letenni vagy kimutatni. — Miként felelt meg az
igazgató a benne helyezett reménynek és várako-
zásnak, mint teljesité kötelezeitségeit? nem ele-
mezzük, erről a „Hortobágy" szinházi referensé-
nek időről időre tetf, — s akarjuk hmm — pár-
tatlan tudósításai szolgáljanak válaszul; de annyit
hallottunk, hogy Reszler ur a szinházban mint
sajátjával gazdálkodott; az általa ott rendezett
álarezos bálokra, a támlás székeket dfűrészelget-
vén. egy részben tartatlanokká tette; a páholyok-
ból a székeket a szinpadra, s nézőhelyre hordo-
gatta, sőt egy izben egész deszkázatot fölfesze-
getett helyéről, egy izben pedig majd kigyujtá a
szinházat gondatlansága.

A szinház megnyitása s jövőre miként keze-
lése kérdéseiben, a'már csak mint testület is ille-
tékes szin'tgy egylet teljesen ignoráltatván annak
idejében a városi bizottság által , a némileg
együttműködés végett későbben hozzá intézett
fölhívásra azt volt kénytelen válaszolni,miszerint
a szinü^y szellemi támogatásától s ellenőrzésétől
ezután lem fog visszavonulni, - nőt egyes kérdé-
sekben véleményét is kész közölni; - de a szin-
házi épület colíaudati jában reszt venni egyáta-
lában nem határozhatta el magát a szinügylet, -
nenogy a meghallgatása nélkül kereeztulvitt épít-
kezés hiányaira nézve a felelősségből egy részt
magára venni láttassék.

Az első szinházi idény vége felé jár; kétséget
sem szenved, hogy Reszler igazgató nem minden-

ben tett eleget kötelezettségeinek, — mert alig
egy pár hete, hogy a városi bizottmány felszólitá
a szinügyegyletet, miszerint mondaná ki vélemé-
nyét, ha vajjon házilag és intendatura mellett
látná-e jobbnak a szinház ügyeit kezeltetni, vagy
mint eddig, igazgató által; és ha az intendatura
mellett lenne véleménye, a kivitelre nézve készít-
sen tervet; — ha pedig az igizgatóságot látná
czélszerünek: a Reszlerrel kötött szerződés pont-
jaira egyenkint tegye meg észrevételeit. — Ezen
fölhívásban bennfoglaltatik azon tény, hogy a
város és Reszler közt a mostani idény lejártával
a szerződés is lejártnak tekinthető.

A szinügy egylet választmánya azon igéretéhez
hűn, hogy egyes kérdésekben mindenkor kész
közölni véleményét a városi bizottmánynyal, nem
késett az ügyet komoly tanácskozás alá venni; —
a tanácskozás eredménye az lőn, hogy a szinügy-
egylet meggyőződése szerint az intendatura mel-
letti kezelésből mind a szinházra, mind a közön-
ségre nézve több előny várható, s ennélfogva az
általa anyagilag és erkölcsileg is károsnak véle-
ményezett igazgatósággal kötött szerződés pont-
jai átvizsgálásába nem is bocsátkozott.

A mint a „Hortobágy" hetilapban közzétett
tervjavaslatból ismerhetjük, az intendaturát ajánló
indokok rövidre vonva következők: A városi ha-
tóság a szinészet fenntartására tetemes évi össze-
get nem áldozhat; — az igazgató — bárki lenne
is az — saját könyv- é« ruhatárral birván, a szer-
ződés lejártakor azokat magával viszi , s igy
évtizedek mulva sem birand az állandó szinház
ily tárakkal és folytonosan szükséglendő diszle-
tekkel ; a szintársulat tagjai — kik köztudomás
szerint vagy hiányosan, vagy pontatlanul kapják
az igazgatótól fizetéseiket, a pénztár becsületes s
ellenőrség alatti kezelése folytán pontosan fizet-
tetni s a? anyagi nélkülözés ellen biztosittatni
fogván, ez által egyrészről a velök való szerződés
megkötésekor némi meggazdálkodásra mutatko-
zik kilátás, másrészről teljesen használható ál-
landó jó tagok szerződtetését bizton remélhetni,
annyival inkább, mert az életbeléptetni szándé-
kolt nyugdíjintézet őket azon szinházhoz szoro-
sabban csatolván, ennélfogva a pzinügy emelke-
désén tehetségök s szorgalmok által teljes erővel
igyekezendnek. — A budai népszinház volt igaz-
gatója, Molnár György, mint legközelebb Keszler
ur főfőrendezője, a világ elé bocsátott röpiratá-
ban a debreczeni szinház első négyhavi tiszta
jövedelmét 3000, maga Reszler pedig önkéntes
bemondás után 4000 ftra tette, pedig még ezen-
kivül van az igazgatóné által kezelt s számadás
alá nem tartozott kis tűpénztár, melybe a karzat
és állóhely dijai folytak; — nem jogosabb nem
illendőbb e, hogy a tiszta jövedelem a sokba ke-
rült szinház pénztárába folyjon, s abból könjv-
és ruhatár, ugy az időnkint szükséges diszletek
szereztessenek be, s a maradványból tartaléktőke
képeztessék; — végre a színigazgatók az ügyet
legtöbbnyire csupán nyerészkedési vállalatnak
tekintvén, mindig csak azon lesznek, hogy minél
csekélyebb kiadás mellett nagy jövedelmet huz-
hassanak, s e czélt elérendők, nem igen fogják
megválogatni az eszközöket, mi pedig csak a mű-
izlés rovására történik; — ha /pedig az intézke-
dést a szinház minden ügyében a színházba járó
közönség mintegy önmaga részi kezébe, a meny
nyiben Debreczen bármely lakosa a szinügyegylet
tagjai sorába léphetvén, a kormányzó választmány
ésiintendans választásában s utasitás készítésében
befolyást gyakorolhat, a szinház erkölcsi czélja
közvetitőleg a tulajdonos városi közönség által
mozdittatik elő. — Eddig az indokok.

A b°lkezelés a terv elfogadása esetére ké-
söbb fogván megállapittatni, most csak a főbb
vonalak vázlata adatott elő: a tervjavaslat sze
rint a szinház szellemi és anyagi vezetését a
szinügyegylet venné át, ez választaná meg az
intendánst, ki a mellé választandó öttagú bizott-
mány ellenőrködése s egy szakavatott titkár köz-
reműködésme ellett állíttatnék az ügy élére. Tisz-
teletdíjjá 1000 forintra véleményeztetik, mihez a
tiszta jövedelem 10%-ja járul; má.-ik 10"/,, a mű-
ködő tagok jutalmazására, 10!)

/0 nyugdijalapra,
70"/ pedig — mig szükséges, — a felveendő köl-
csön törlesztésére, azon tul tartaléktőke, jutalom-
és nyugdíjintézetre fordittatik ; — a szinügyegy-
let 10 évre venné át az ügy kezelését.

Minthogy pedig a mindjárt beszerzendő
könyv- és ruhatárra, ugy a kezelés megkezdésére
pénz kivántatik, 14,000 forint erejéig részvények
bocsáttatnak ki, miket a városnak a szinház alap
tőkéjére meglevő 12,000 forinttal kellene garan-
tirozni.

Ugy vagyunk értesülve, hogy ezen tervjavas-

latot a városi bizottság elvben elfogadta, s a köl-
csöaös eszmecsere végett Szőllősy János polgár-
mester urat bizván meg, polgármester ur a szin-
ügy egy' e t választmányával tartott értekezletben
nemcsak helyeselte a tervet, de a pénzösszeg ere-
jéig kibocsátandó részvényekérti jótállás tárgyá-
ban felsőbb engedély kinyerése végett feliratot
intézni s azt kitelhetőleg előmozditani kész sziv-
vel megigérte. Meg vagyunk győződve, hogy
midőn e tervjavaslat szerint az eddigi anyagi
áldozatokon kivül a városi hatóságtól egyéb nem
kivántatik, mint a részvények biztositása, más-
részről a színháznak könyv- és ruhatára beszerez-
tetvén, ez által a sok költségbe kerülő diszes
szinház mintegy kiegészittetik: a felsőbb hatóság
nem fogja beegyezését megtagadni, annyival in-
kább, mivel kétségen kivül áll, hogy a szinház-
nak anyagi és szellemi vezetését városi hatóság-
tól — melynek annyi száz meg száz elfoglaltsága
van — várni nem lehet.

Ezen reményünkhöz még csak azon buzgó
óhajtásunkat ciatoljuk, hogy az intendáns meg-
választásánál a tervjavaslatban igen jól körülirt
kellékekre vigyázzanak az illetők s minden előtt
ne azt tekintsék, kinek lenne az egy kis megélhe-
tésre való állomás, hanem azt, ki lenne azt képes
betölteni s lehető minden idejét arra fordítani.
Debreczen szinházügye nemcsak azon városé, de
nemzetiség s közművelődés tekintetéből — az egész
hazáé.

E g j v « 1 « g.

z.y.

© (A rébuszok, képtalányok és rejtett szók.)
E tárgyról következő kifakadást olvasunk egy
külföldi lapban:

„A rébuszok ismét divatba jönnek némely
lapokban.

„Kell-e még nagyobb bizonyság arra
hoo-y azon lapok irói mily csekély szellemi igé-
nyeket tesznek föl olvasóikban? — Van-e egy-
ügyübb dolog, mint rébuszfiilói vágyakkal ott
ülni órahosszat egy absolut ostobaság fölött, s ha
nagy fejtörés után a rejtélyt egész bárgyuságában
kitaláltuk, nem tudja az ember, ki van jobban
kompromittálva s ki tünik fel butábbnak: a meg-
fejtő-e, ki efféléken törte jobb sorsra érdemes
észbeli tehetségét, vagy a rébusz költő, a ki
legalább egy bolond ötlet érdemével menteget-
heti magát? Hihetetlennek látszik, hogy emberi
észszel felruházott állat még efféle dologgal fog-
lalkozzék a mostani évtizedben.

„A rébuszok és talányok a jelen század legrot-
hadtabb időszakénak terményei; penészgombák
voltak azok, melyek a legelnyomorodottabb szel-
lemi állapotok posványaiban termettek, s egyszerre
elenyésztek 1848-ban, melynek fényes napja ama
szellemi posványokat legalább egy részt kiszári
totta. S hogy ma ismét oly buján tenyésznek itt
ott: csak azt tanúsítja, hogy most ismét oly szellem-
dúsak kezdünk lenni, mint akkor voltak az embe-
rek, különösen a bécsiek. Ismét vannak emberek,
kikre bámulva néznek polgártársaik és az egész
atyafiság, hogy igen hires rébusz- és rejtvényfejte-
wetők. Ismét nagy számmal vannak azon ártatlan
keblüek a férfiúi és női, az öreg és fiatal nemzedék
között, kik büszke öntudattal néznek végig kör-
nyezetükön s boldog megelégedéssel hajtják fejő-
ket nyugalomra, mert rövid vagy hosszu fejtörés
után kitalálták azokat az elmés rajzok és sorok
közé, rejtett értelmeket hogy: egy sir meg egy
ásó Ó betü annyit tesz, mint sírásó; hogy egy
kalap meg egy ács = kalapács; hogy egy légy,
egy bulldog meg egy nefelejcs = légy boldog s
nefelejts; hogy egy plébános, egy siró gyerek meg
egy fél kakas = pap-ri ka, stb. stb. s végre még
neveik is megjelennek a lapokban a helyesen meg-
fejtők sorában! Valóban paradicsomi ártatlanság."
(Kissé erős itélet, de nem egészen alaptalan.)

— (Toronyi Tamás a ponyván.) „Toronyi
Tamás vagy a bajnokok Vég-Gyula várában"
czimü versesmü, melyet alföldi népünk a ponyvá-
ról szokott venni, Vörös Mátyás volt csongrád-
megyei táblabiró munkája, kinek leánya, ha nem
csalódunk, Vörös Eszter asszony, ki a nőirodalom-
ban tüntette ki magát. Láttamemünek egy 18'>7-
iki kiadását, melyen igy volt a szerző megnevezve,
„írta a Hód mezején Vörös Mátyás." Ez volt-e
az első kiadás? vagy volt előbbi is? érdemes lenne
utána járni, mert e kis mü, az alföldön, legalább
Szegeden, Aradon, Debreczenben, bzar vason,
Gyulán, annyi kiadást szokott érni, hogy mmt a
nép kedvencz olvasmánya figyelmet érdemel.

+
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Irodalom és müvészet.
** (A Kisfaludy-társaság legujabb kiadvá-

nyai.) A regényirodalom terén kedvezőleg ismert
P. Szathmáry Károly tollából egy 2 kötetes mű
hagyta el a sajtót. Czime: „Bethlen G< bor ifju-
sága", történeti regény. A műre, mely a Kisfaludy-
társaság kiadványai közt, Emich nyomdájában
jelent meg, fölhívjuk a kedves olvasmányokban
gyönyörködő közönség figyelmét. — Szintén a
Kisfaludy-társaság kiadásiban megjelent: „Anye-
gin Eugen." Rrgény versekben. Irta Puskin Sán-
dor; oroszból forditotta Bérczy Károly. E műhöz
szeizője nagy nevének és a fordítás szabatosságá-
nak e gondosságának fölemlitése elég ajánlat.

— (Községi elöljárók számára) Pesten Stolp
Károly könyvárus és kiadónál megjelent: „A köz-
ségi előljárók hatásköre és teendői. Törvénykezési
8 közigazgatási tekintetben. Irománypéldákkal."
Irta Kassay Adolf. Ára 1 ft 40 kr.

** (Uj zenemüvek.) Rózsavölgyi és társa mű-
kereekedésében a következő, zongorára szerzett
zeművek jelentek meg: 1) Les bergers. A hason-
czimü comicai operából négyes Kovállsiktól. Ára
60 kr. — 2) Az 1866-diki farsang legkedveltebb
csárdása. Sárközi Ferencztől. Ára 50 kr. 3) 18í>6-
diki jogász-csárdás. Gulner Páltól. Ára 60. kr.

Ipar, gazdaság, kereskedés
•/ (Gazdasági kiállitás Rimaszombatban.)

A magyar orvosok és természetvizsgálók Xll-ik
nagygyűlése alkalmával, f. é. aug. 21-től aug.
30-ig, ipar és gazdasági kiállitás lesz Rimaszom-
batban, a külső vásártér e czélra berendezett he-
lyiségén. A kiállitásnak két osztálya lesz, u. m.
I. Az ipar terményei közül a vas, üveg, papiros,
szövet s edény stb. gyárak termékei; továbbá a
kézművek közül a nyers és fólnemdolgozott anya-
gok, valamint a földolgozott kéztnűtárgyak ea
czikkek. II. Gazdasági tárgyak közül a föld-
müvelés terményei, gabonanemüek, szőlő és bor,
kerti és erdészeti termények , házi iparter-
mékek. Továbbá a gépek kiállításában a földmi-
velési, szőlőszeti, borászati, kertészi és erdőszet-
müveléai eszközök minden neme. Végül tudomá-
nyos gyüjtemények is szivesen fogadtatnak, mint
bányászati termények, növény és állatgyüjtemé-
nyek stb. — A kiállítók bronzéremmel lesznek
jutalmazva. Beküldhető minden Gömörmegy ében
8 ezzel szomszédos, főleg Szepes, Torna, Borsod,
Heves, Nógrád, Zólyom és Liptó-megyékben ter-
melt, előállított, készitett s kiállításra alkalmas
ipar- és gazdasági termény és eszköz. A bejelen-
tések f. é. júl. 20-dikáig intézendők Rimaszom-
batba Kretschmár K. A. urhoz ; a gépek aug.
10-dikéig, az állatok aug. 18 — 20-dikáig külden-
dők be. Az el- és visszaszállitás a kiállító költsé-
gén történik. A kiállitás rendező bizottmányának
elnöke Lengyel Samu, jegyzője Fábry János.

yf (Lóverseny és lókiállitás Pozsonban.) A
pozsonyi lótenyésztő és verseny-egylet f. évi ápr.
29-én d. u. lóversenyt, és gr. Eszterházy Antal
mint az emlitett egylet elnöke f. é. ápr. 28- an dé-
lelőtt Pozsonyban a versenytéren lókiállitást ren-
dez. A dijak a tavalyi nagyságban vannak meg-
állapitva, és pedig: a kiállításnál anyakanczákra
10, 6, 5, 4, 3 aranynyal 5 dij, — 3 éves még nem
használt csikókra 12, 8, 6, 3 aranynyal 4 dij, —
gr. Eszterházy Antal által, a lóversenynél 20, 10,
5 aranynyal három dij fog a pozsonyi verseny-
egylet részéről kiadatni. A pozsonyi gazdasági
egylet annál inkább részvételre szólitja föl a gaz-
daközönséget, mivel a gazdasági egylet ez évben
lókiállitást és versenyt tartani nem szándékozik.

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

leti, törvény- és történettudományi osztályainak
e hó 16-ikán tartott ülésében először is Greguss
Ágost r. tag olvasott fel nehány töredéket Keleti
Károly „Nemzetgazdaság és társadalmi tudo-
mány" czimü nagyobb dolgozatából, mely munka
a nemzetgazdasági tanok ujabb fejlődését tár-
gyalja. — Ezután Gyulai Pál 1. tag olvasott egy
mutatványt Erdélyi János r. tagnak egy nagy
munkájából, melynek czime: ,,A magyar bölcsé-
szet történelme." A fölolvasott szakasz a 17-ik
században latin nyelven irt magyar bölcsészeket
ismerteti. — Majd Rómer Flóris bemutatta a
„Műrégészeti Kalauz"-t. Ez népszerü képes ar-
chaeologiai kézikönyv, s rendeltetése az, hogy a
nép között az archaeologia alapelemeit terjeszsze
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s azon randalismusnak utját állja, melytt műem-
lékek pusztításában a vidék sok helyén tapasztal-
hatunk. A munka két részből áll, ára 2 ft. —
Végül a titkár jelenté, hogy Angyali Mihály
pinczehelyi plébános 58 római érmet küldött be.

** (A szent-László társulat közgyülése) e hó
17-ikén ment végbe, mely alkalommal a herczeg
primás ő eminentiája is jelen volt s éljenzéssel fo-
gadtatott. Huszár Ferencz alelnök fájdalommal
jelenté a társulat elnökének Lonovics Józs-f érsek
6 nmgának az elnöki székről gyöngélkedő egé-z-
sége miatti leköszönését. A társulat jegyzőköny-
vileg köszönetet mondott a lelépett elnök eddigi
érdemeiért s az uj elnökválasztásnál Peitler Antal
váczi püspök választatott meg. — Elhatározták,
hogy a közgyűlések ezután ne csak Pesten, de
honunk egyéb érseki vagy püspöki városaiban is
tartassanak. A jövő közgyülés helyéül Esztergám
tüzetett ki. — A közgyülés végre 2000 ft szava-
zott meg pápa ő szentsége számára.

Közlekedés.
/ (A Vörösmarty-szobor leleplezési ünnepé-

lyére) május 6-dikán reggel 5 óra 50 perczkor
külön vonat indul Budáról Székes Fehérvárra
olcsóbb ár, nevezetesen 30% dijleengedés mellett.
Az emlitett vonat utasai még az nap, vagy a kö-
vetkező napon bármelyik postavonaton vissza-
utazhatnak Budára.

•f (A pest-losonczi vasut ügyében) a hitele-
zők e hó 11-dikén ülést tartottak. Legelőbb is a
tömeggondnokság adta elő jelentését a pálya
állapotáról és a bánya-vállalatról. A pálya álla-
pota kielégitő s az enyhe tél időviszonyai alatt
kevesett szenvedett. A társulat szénbányája foly-
folytatta üzletét, de közlekedési hátrányok miatt
akibányászott szén eladása nem vehetett nagyobb
mérveket. A tömeg fenntartására a gondnokság
részletes számadása szerint 1864. júliustól 1866.
márcziusig 65,761 ft. 15 kr. használtatott fel, és
a kiadások költségvetése ápril, május és junius
havakra további 35,268 ft. 80 kr., melynek meg-
szerzéséről gondoskodni kell, miután a készlet
nemcsak ki van meritve, sőt már a gondnokság
és választmány több tagja által mintegy 25,000
forint előlegeztetett is, a nélkül, hogy a gond-
nokság fáradozásaért eddig valami kárpótlást
igényelt volna. Ez közel négyórai élénk vitát
támasztott, mely a költségvetésnek két hóra
(ápril, május) jóváhagyásával befejezést nyert,
miután gróf Forgách Antal kinyilatkoztatta,
hogy szükség esetében saját személyes hitelével
is kész lenne a megkivántató őszietek megszerzé-
sét támogatni, mely nyilatkozat zajos tetszéssel
fogadtatott, s a részvényesek vá'asztmánya és a
gondnokság a gyülekezettől felhatalmazást ka-
pott, a szükségesek iránt közösen intézkedni. Mi
a meginditott kiegyezkedési tárgyalások állását
illeti, gróf Forgách azon megnyugtató nyilatko-
zatot tette, hogy az 14 nap lefolyása alatt be
lesz fejezve, és az épitések május havában ismét
folytattatnak.

** (A déli vaspálya-társulat) az agio emel-
kedése folytán a vitelbéreket 5%-kal fölebb
emelte.

Mi ujság?
•* (Az alsóház második feliratát) a felsőház

is elfogadta, szavazattöbbséggel az ápr. 18-diki
ülésben.

** (Kinevezés.) Biró László, skutari-i czimz.
püspököt, szatmári kanonokot s magyar királyi
helytartótanácsost, Ö Felsége e hó 14-én valósá-
gos udvari tanácsossá s magyar kanczellária!
előadóvá nevezte ki a közelebb elhunyt Korizmics
Antal püspök helyébe.

•» (Balaton-füredi hirek szerint) O Felsége
a császárné május 9-dikén fog Füredre érkezni,
hol az aristokratia tagjai közül már eddig is szá-
mosan rendeltek meg lakásokat. O Felsége fogad-
tatására nagy előkészületek történnek, nevezete-
sen a vasut igazgatósága is Siófokon pompás
várótermet építtet.

= (Jótékonyság.) Ranolder János veszprémi
püspök a bébi égetteknek 100 ftot, a veszprémi
szegényeknek husvét táján 200 ftot, a szilas-bal-
hási tanodára 50 ftot, az oltáregyletnek 50 ftot
adományozott.

— (A felsőház) a megyeházi gyülésteremben
— irja a F. L. — érdekes látványt nyujt. Alól
szőnyeges talaj, bibor menyezetes elnöki szék,
aranyos karszék és asztal, mely előtt a herczeg

prímás ül a bibornoki palásttal, odább piros tám-
lányokban az arany nyaklánczos, csillagos és ke-
resztes püspökök tiszteletreméltó öreg alakjai,,
mögöttük szintén főpapok, köztük hófehér talár-
ban a jászói prépost (Répássy), nehány tábornok
egyenruhákban s rendjelekkel melleiken, kik e
viseletetek élénk szineivel igen kitűnnek a fekete
atillák seregéből. A prímással szemközti padokat
zászlós urak, főispánok foglalják el, odább az
első székben három négy keleti püspök, hosszu
ősz szakállal, s fejükön piros bársony capuci-
ummal, legelői Saguna, egy igazi ó-patriarcha
alakjában. Az elnökkel szemközti hosszu és
széles padok egészen a falig, telvék mágnások-
kal, kik mind kardosán jelennek meg, melyet
egyiiémelyik bő bugyogó és zsinóros zubbony
mellé is felköt. A falakon történeti arczképek.
Mindez igen diszes látványt nyujt; csak a falak
bizonytalan halvány sárga szine, a menyezet ko-
pott fehér meszelése és a köröskörül futó s fe-
hérre mázolt fakarzat rí ki a pompából. De e kar-
zat is érdekes, mikor teli van képviselőkkel, ki-
tünő delnőkkaJ, szép fiatal leányokkal, ifjúsággal,
és egy szűk szögletben nagy kinnal jegyezgető
hirlaptudósitókkal. A vontatott és hosszu beszédek
sorából néha egy-egy szónoklati példány is válik
ki, mely közérdekeltséget idéz elő.

** (Czélt tévesztett szónoklat.) A felsőház
ápr. 17-diki ülésében gróf Zichy Henrik hosz-
szasan beszélt az alsóház feliratának elfogadása
ellen. A mint ennek czélszerütlenségét bizonyit-
gatá, a többek közt igy szólott: „Én — ugymond
— a municipiumok alatt őszültem meg." Az
egész ház a szónok fekete hajára tekintett, s mint
képzelni lehet, a roszul alkalmazott frázis rop-
pant derültséget idézett elő.

** (A székesfehérvári Vörösmarty- szobor ün-
nepélyes leleplezése) máj. 6-ikána következő rend-
ben fog megtörténni: az ünnepélyt a szoborbizott-
mányi elnök: gr. Zichy Jenő beszéde nyitja meg,
melynek közepén a „Szózat" éneklése mellett
leplezik le a szobrot. Ezután Fekete János szobor-
bizottmányi jegyző adandja elő a szobor keletke-
zésének történetét. Következnek az akadémia és
Kisfaludy társaság azónokai. Ezután apályanyer-
tes versek felolvasása. Végül a polgármester ki-
hirdeti a térnek Vörösmarty-térré alakítása iránt
hozott határozatot. Délután 2 órakor közebéd,
este a lövölde termében tánczvigalom, a kivilágí-
tott szobortéren pedig népmulatság.

** (A Vörösmarty-szobor leleplezésekor) az
akadémia részéről hir szerint Tóth Lőrincz fog
beszédet tartani.

** (Széchenyi emlék-napja Pécsett.) A pécsi
kaszinó régebben elhatározta, bogy évenkint Szé-
chenyi halála évfordulóján 2 aranynyal díjazza
egyik ottani tanuló legjobb irodalmi dolgozatát.
Az idén benyujtott négy munkálat közül „A két
Beatrix" czimü novella nyerte el a dijt, melynek
szerzője Beksits 8-dik osztálybeli tanuló. „Az
arany keresztecske" czimü novella Lausansitstól
is sok dicséretet nyert, mire ennek szerzőjét, So-
mogyi ur 1 aranynyal tüntette ki.

** (Emlék Kralovánszky Györgynek.) Az er-
délyiek, meghatva azon eszme nagy jelentősége s
azon hazafias hagyomány által, melyet a nemrég
elhunyt Kralovánszky pesti ügyvéd, végrendele-
tében a székelyek kivándorlásának meggátlására
tett: elhatározták, hogy Kralovánszky György-
nek emléket állitanak. Tordán meg is kezdték a
gyüjtést e czélra s többek aláirásával nyilt fölhí-
vást tettek közzé a „Kolozsvári Közlöny"-ben.

** (Egy pesti polgár kitüntetése.) A mult va-
sárnap szép ünnepély volt a városház tanácster-
mében, melyet tisztes polgári kör foglalt el, hogy
tanuja legyen a polgári erény megjutalmazásá-
nak. Staffenberger István , egykor timármester.
ki 40 éven át szakadatlan buzgósággal működött
Pest felvirágoztatásán, a Ferencz József rend ke-
resztjével diszittetett föl. A már 70 évet megha-
ladt, de még mindig munkás agg-polgár tisztele-
tére, ez ünnepély után lakomát rendeztek a lövöl-
dében.

•* CA nemzeti szinház nyári szünete) ez idén
jún. 28-kán kezdődik s júl. 28-kán fog végződni.

** (A gyermek-kórházi sorsjátékot illetőleg) a
rendező-bizottmány folyamodott a huzásnak f.
évi május 5-kéről julius 7-dikére való áttételéért.
Miután remélhető, hogy ez meg fog engedtetni,
figyelmeztetjük mindazon kereskedőket és egyéb
hazafiakat, kiknél eladás végett ilyen sorsjegyek
léteznek, hogy a netán megmaradt sorsjegyek
beküldésével ne siessenek.

Melléklet a Vasárnapi Ujság 16-dik számához 1866.
** (Mulatságos czimezések.) A debreczeni

„István ' gőznialomtársulathoz gyakran igen fur-
csán czimezeít német levelek érkeznek. Curiosum
gyanánt a „Hortobágy," magyarítva, a követke-
zőket közli: 1. Debreczeny gőzmalom urnak. 2.
„Istvánénak Debreczenben. 3. A Játván gőzma-
lomtársulat Debreczin. 4. Debreczeni István gőz-
malomtulajdonos urnak. 5. Debreczeni István ur-
nak cs. k. orsz. szab. gőzmalomnak, Debreczen-
ben. 6. Nagyságos Debreczeni István gőzmalmos
urnak, Debreczenben. 7. A tiszteletreméltó Ist-
ván gőzmalmának Debreczinben.

** (Halálozás.) Az ér-diószegi helv. hitv.
egyház elaggott lelkésze, Lukács Mihály, életé-
nek 83-dik, lelkészi működésének 53-dik érében
elhunyt. Béke hamvaira!

** (Halálozás.) Maros-Ludason e hó 7-dikén
hunyt el Nyerges Ferencz birtokos és derék hon-
polgár, életének 56-dik évében. Béke hamvaira"

— (Adakozások.) A Vasárnapi Ujság szer-
kesztőségéhez mult héten beküldetett:

Az erdélyi mezőségi szükölködik számára
Egerből Csiky Sándor 1 db. két pftos ezüst tallér
— Bécsből Kajdátsy- Jeszenszky Klementine 2 ft

— (Adakozás.) ínséggel küzdő bukovinai
magyar testvéreink fölsegélésére a Vasára. Ujság
szerkesztőségéhez beküldetett:

X. Közlés : Debreczenbe a „Hortobágy'
szerkesztőségénél begyüit ujabb adakozások Sár-
váry Elek szerkesztő által 47 ft. 33 kr. — Tisza
Füredről többen Bán Zsigmond lelkész által 26
ft. 20 kr. — Egerből Csíky Sándor 1 darab
pftos ezüst tallért. — Nagy-Zerindről többen
Böszörményi József lelkész által 6 ft. 50 kr. —
MezŐ-Turról többen Mészáros Endre által 20 ft.

összesen 100 ft. 3 kr. 1 db. 2 ftos ezüsttallér.
Az eddigi / . — IX közlésekkel együtt begyült

összesen 961 ft. 26 kr. 2 db. cs. arany, 3 db. kétfo-
rintos tallér, 1 db. egyfrtos és 4 db. ezüst huszas.

(Az egyes adakozók jegyzéke Tisza-Füreden: B Zs. 1
ft., Komjáthy Imre 50 kr., Veszprémy István 80 kr, Lip-
csey Péter 1 ft., Sélley József 30 kr., N. N. 1 ft., Kr. I. 40
kr., Kovács István 1 ft., Oláh Mihály 20 kr.. Városi köz
pénztár 1 ft., reform, eg. házi: 70 kr., Kulcsár Pál 50 kr.,
Várady Miklós 50 kr , Kiss József 30 kr., Balogh István 1
ft., Kiss Pál 1 ft., Bóta Margit 60 kr, Nagy János 40 kr.,

. Szalay István 20 kr., Pap János 1 ft., többen: 1 ft., 93 kr.,
Elet begyült: 4 köb 1 véka, eladatott 2 ft., 60 krjával, be-
jött l l ft., 6 kr , összesen 26 ft.,39 kr., o. é. ebböl a küldés
dija levétetvén marad 26 ft., 20 kr.. Életminőségben ada-
koztak: Szekerka Lajos: 2 véka; Herkály Gábor 1 véka;
Sárközy Péter 1 véka; Pásztor Lajos 1 véka; Kovács La-
jos 1 véka; Szombathelyi András 1 véka rozst. Többen
10 vékát. — N. Zerinden: Böszörményi József 40 kr., Dá-
vid József 6 kr., özv. Ács Mihályné 20 kr., Szénási Ferencz
10 kr., Mészár Juli8na 50 kr., Adorján Sámuel 10 kr., Dá-
vid Mibály 10 kr., M. Sándor Mihály 10 kr., Mészár József
10 kr., Boros József 10 kr, Kolos János 10 kr., Katái Sán-
dor 10 kr., Lajos János 4 kr. N. Szilágyi János 4 kr, He-
gedüs Ferencz 50 kr., özv. Sándor Ferenczné 10 kr., Csa-
tári János 20 kr., Bihari Sámuel 30 kr., M. Sándor Lajos
20 kr., Petrányi Károly 40 kr., Németh József 20 kr., Hab-
ner Károly 20 kr., Vindisch Sándor 50 kr., Balogh István
40 kr., Boros Györgyné 20 kr., Fazekas Jáno-i 10 kr.,
Veisz Hermar.né 10 kr , Boros Ferencz 10 kr., Képiró Mi-
hály 10 kr., Boros Márton 20 kr., Egy valaki 20 kr. Mátyás
Mihályné 25 kr., Varga János 10 kr., Buzát és kukoriczát
adtak: Polgár Sándor, Mészár Sándor, Boros Mózes, Katái
János, Mátyás Istrán, Szilágyi Jáaoi, Gellén Ferencz, ör.
Gál András, M. Szilágyi Mihályné, Tordai Mihályné, Must
Ferencz, ör. Gál Mihály, Szölősi Mihály. (Ezen gabnane-
müek ára is, mihelyt- elkel, azonnal felküldetik.) — Mezö-
Turon: Tóth János 2 ft., Czebe Károly 1 ft., Kiss István 1
ft., Nagy József 2 ft., Mészáros Endre 2 ft., Nagy Sándor
1 ft., Dörgö Dániel 1 ft, Ernszt Gyula 1 ft., Lasour Antal
1 ft., Dr. Magoss 1 ft., Fejér János 1 ft., KristofFy Istv. 1
ft., Gyikó János 1 ft., Józsa János 1 ft., Takácsi Mihály
50 kr., Keller Simon 1 ft., Biró András 50 kr., Mihályffy
Ferencz 1 ft.

Nemzeti szinház.
Péntek, ápr. 13. Először: „Mirabeau ifju

sága. ' Színmü 4 felv. Irták: Laoglé Aylic és
Deslandes. Francziából ford. P. E.

Szombat, ápr. 14. „Az afrikai nő." Opera 5
felv. Zenéje Meyebeertol.

Vasárnap, ápr. 15. A nőegylet jarára: „Mü-
kedvelő hangverseny." 2 srakaszban. — A nagy
érdekkel váit előadás csakugyan végbement, szép
számu közönség jelenlétében. Az előadásit Wág-
ner „Tarmhauser'1 nyitánya kezdé meg, mely
után a hangverseny jól választott s kellő szaba-
tossággal előadott egyes részletei következtek.
Szépheyyi Teréz k. a., a szinházi képezde egyik
tehetnéges nö endéke a ,,Bűvös vadász" ból éne-
kelt egy áriát szép sikerrel; Stocker Ede ur egy
„zongora-versenyt' adott elő Mendelssohntól,
mely után a szinház összes éi.ekkara gr. Festetich
Leónak Vörösmarty ,,Szózat"-ára szerzett dal-
lamát énekelte. Majd Gyürky Orczy Sarolta
bárónő jelent meg ragyogó öltözetben s Tóth
Kálmán „Gyöngyvirág" czimü regéjét szavalta,
hosszantartó taps által kisérve. De az est koro-
nája Ambrózy Mária bárónő éneke volt, ki a
„Prófétából" az átok-áriát s a „Két Foscari"
operából egy részletet énekelt. Erőteljes mély
hangja, a kifejezés bájától kisérve, mindenkit
elbűvölt. 0 nem műkedvelő, hanem müvésznő
szó magasabb értelmében, s a hatás, melyet a
hallgatókra tett, szünni nem akaró tapsokban
nyilatkozott. — Utána Forgách Eleonora grófnő,
Nyáry Tamás gróf és Vécsey Sándor báró ját-
szottak három zongorán magyar népdalokat ki-
tünő öszhangzással. Az egészet Berlioz ,,Rákó-
czy-induló"-ja fejezte be. Az előadás a jótékony
czélra mintegy 1800 ftot jövedelmezett

Hétfő, ápr. 16. „Mirabeau ifjusíga.'- Színmü
4 felvonásban.

Kedd, ápr. 17. „Ernani." Opera 4 felv. Ze
nejét szerz. Verdi.

Szerda, ápr. 18. „A szövetségesek.'1 Vigj. í
felv. Pol Moreau után forditotta T. L.

Csütörtök, ápr. 19. „Norma." Opera 2 felv.
Zenéje Bellinitől.

Szerkesztői mondanivaló.
8202. N.-Enyed. Sz. K. Az ajánlat kedvezö fogadta-

tásra talált. Do tájékozás végett — miután több más ha-
sonló ajánlat is történt — egy-két ivnyi mutatványra
volna szükség. Minél elébb, annál jobb. A sikert bizonyos-
nak tartjuk.

8203. Bukarest. K F. A pénzeket ft. T. P. urnak
kézbesítjük. A mellékletet szivesen vettük.

8204. K. Lóriit. A szép fényképek s a még szebb czikk
megérkezett. Az érdekes és gyors küldeményért szives
köszönetet mondunk. Igazitni való nincs rajta egy betü
sem. Ezt, a hízelegni nem tudó, komoly" V. U. mondja.

8205. Szentkatolna. B L. Az uj találkozásnak s a
vidámabb hangnak őszintén örvendünk. Küldeményünk e
napokban indul.

8206. Pápa. K. L. A kérdezett tárgyat tovább fesze-
getni nem szándékunk. A régibb küldemények egy része
elavult, a többi leginkább hely szűke miatt késik ; néme-
lyiket nem találjuk eléggé fonto-nak. Az életrajzot szive-
sen veszszük.

8207. Pest. B. A. A Valkómegyére vona'kozó további
fejtegetéseket egyenesen gr. Z. K ur rendelkezése alá
fogjuk bocsátani.

8208. Torda. Sz. M. Az 1725-i utazási rajzot adandó
alkalommal közölni fogjuk.

8209. Debreczen. A Megígérték, hogy az éremből
küldeni fognak az illető alapitónak.

8210. Ada. K. J A. P. U. mult negyedévi mellékletei
külön is kaphatók még, összesen 50 krért.

8211. Temesvár. Lloydtársulat választmánya. Sajnál-
juk, hogy e perczben felesleges példány nyal nem rendel-
kezhetünk. Lehetnek, a kik_cso«Ulkozni fognak az alakuló
társadalmi és kereskedelmi uj intézet viszonyai felett,
melynek minden egyéb berendezésre bizonyosan van elég
költsége, csak épen a hirlapokat kivánja ingyen. Az efféle
léggé gyakran ismétlődik nálunk. De kérdjük: ki fizessen
ló a lapokra, ha oly társulatok nem teszik, kik még azt is

kivánják, hogy „törekvésükben a hazai sajtó által támo-
gattassanak?"

8212. Fest. O. L. Mind jó az, de hová tegyük, ha
nem férünk?

8213. Ipolyság. II. L. Vettük s a tölbivel együtt az
ilíeö kerekbe küldjük.

821-í. Pécs. B. A Az „óvás" igen személyeskedő ma-
gánügy. Nem kiadásra való.

8;15 lI. N«nás. P. L. Használható kis közlemények.
A többi sem multa még idejét

8216. Komárom. St. J. Nem .-/.éretnénk lelreértetni.
A mi lapunkban a homoeopathiáról közölve volt, az egé-
szen objectiv ismertetése volt <; tan fő elveinek, saját hi-
veinek szempontjából. Más czélunk nem volt vele. Igazak
vagy hamisak-e azon elvek? ahhoz nekünk itt semmi kö-
zünk. Épen ugy i«mertvttük mi a nazarénusokat, mormo-
nokat s ez. r más tárgyat, a r.éikü', hogy az ismertetésnél
egyéb czélunk lett volna. Épen tízéit nem óhajthattuk,
hogy am;i tan elveit valaki lapunkban akár dicsérje, akár
megtámadja, s lapunkat, melynek más feladata van, mint
ingadozó alapú ugy tudomány theoriáinak fejtegeté-
seibe bele bonyolódni, ki nem számitható vótiii polémiákba
bele fodorja. Minden, a mit tehetünk, abból áll, hogy az
ellenkező nézet k iránt is tisztelettel viseltessünk Egyik-
nek ar-nyi hive van, mint a másiknak, s egyiknek érvei
épen oly erősek (illetőleg gyöngék), mint a másikéi. Hadd
veszekedjenek a doktorok otthonn, saját lapjaikban, egy-
más között. Ab odio medieörum libera nos, domine 1

SAKKJÁTÉK.
329-dik sz. f. — Rakovszky Aladártól

(Pesten).
Söféf.

ga b c d e í
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond

A 324-dik számu feladvány megfejtése.
(Gold Sámueltől, Bécsben.)

Világos. Sötét. Világos. A) Sötét.
1. Hdö cl f5-f4A) 1 Fd8-g5
2. e2 e3+ f4—e3: 2. e2-e3f Fg5-e3:
3. Ve8— e4f Heő—e4 3. Ve8-e6 Hc5-e6:
4. Hc3 —e2fmat. 4. Ba5-d5fmat.

Hflyesea fejtették illeti. Veszprémben: Fülöp Jozsef.
— Harasztiban: Gr. Festetich Ben no. — Miskolczon: Czenthe
József. — Pozsonyban: Csery Gábor. — Debreczenben: rZi. I .
és F. B. — T.-Abádon: Weisz A. — Eperjesen: BrószKá-

roly. — Vizesréthen: Tenay Pál. — Pesten: Rakovszky-
Vagyon Judit.

A 323-dikat: Jász-Kiséren: Galambos Gyula.

Nyilt tér. *)
—- (László Károly urnak New-Yorkban.)

A kivánt czim ez: Acs Gideon, ref. lelkész. Csúz
(Baranyamegye). Utolsó posta: Herczeg-Szőllős.
Levél annak idejében küldetett, de, ugy látszik,
ada nem érkezett.

•) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóható-
ság irányában vállal felelősséget a szerk.

Hónapi- és

22
23
24
25
26
27
28

I Vasár
Hé'fő
Kedd
Szerd.
Csüt.
Pént.
Szomb..

Katholikus és
H

Protestáns
naptár

Április
6 3Kájus, Sőtér
Adalbert pü»p.
György vért
Márk evángy.
Ervin, Kilit pápa
Peregrin hitv.
Vitái és Valéria

G 3 Jubilat.
Béla
György
Márk
Kilit
Anastáz
Váli

ETI-NAPTÁI
Görög-orosz

naptár
Április (ó)

10 B 2 Ferencz
ll Antipus
12 Vazul
13 Artemin
14 Martius
15 Aristar
16 Agapia

Izraeliták
naptára

Ijár Ros.
7 Böjt
8 Félböjt
9

10 [halála
l l Böjt. Illei
12 [3. per.
13 32. Sab.

Hold változásai. $) Elsö negyed szombaton 21-kén, l l

R.
N i

hossza

f.

32
33
34
34
35
36
37

óra

p-

4
2
1

59
ÖV
56
54
47

6

4
4
4
4
4
4
4

sel

P-

69
bi
56
5í>
52
50
49

nyag.

<s.
t>
V
'/
7
V
7
y

perczkor

p.

59
1

a3
5
6
7|

hossza

f.

128
141
153
166
178
190
202

éjjel.

p.

17
12
50
10
19
19
12

H ö I d
kél

6.

l l
p.

37
este
1
2
8
4
5

45
48
49
52
50

nyüg.

6.

1
1
2
2
8
3
4

p.

21
57
28
57
TI
47
18

TARTALOM.
Jedhk Ányos (arezkép). — Nem hiába, hogy a ma-

gyar . . . — A magyarországi legujabb régészeti fölfede-
zések (folyt.). — A fák életkora. — Téli vadászkaland
(képpel). — A budai Sáros-fürdő (három képpel)- — Kí-
méljük a ragadozó állatokat! (vége). — A debreczeni
szinház uj fordulóponton. — Egyveleg — Tárház: Iro-
dalo» és művészet. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Köz-
intézetek, egyletek. — Közlekedés. - Mi ujság ? — Ada-
kozások. - Nemzeti szinház. - Szerkesztői mondanivaló.
— Sakkjáték. - Nyilt t é r . ^ i á

í ,'!

i I.

Felelős szerkesztő Pákh AÍbert7(Lak^iagyar-utcza 1. sz.)
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HIRDETÉSEK.

Az általam közrebocsátott

„SÍREMLÉK-ALBUM"
[czéljából az or.-zág különböző vidékein s a dunafejedelemségekben felállított ügynökségekre vonatkozólag
[van ezerenc em az illető ügynök urak névsorát azon tiszteletteljes értesitem mellett közzétenni; hogy az érdek-
lett Album nagyválaeztéku miutarajzai után s azokhoz mellékelt nyomatott árszabályzat szerint mindennemű
meorendelések sírkövekre, épület-mu lkakra, emlékszobrokra, feszületekre, keresztelő-medenczékre , s egyéb
márványműkészitményekre ugyanazok által elfogadtatnak s pontosan foganatosíttatnak.

Az illető ügynök urak névsora következő;
Alinnton : Bock Mór.
AlM>-.)a^z-S/.eii(-liyőrgyöii: Gallovich

János.
Abnidfoányan: Kemetey Ignácz.
Aradon: Andrényi Károly.
Ap;illiin'an: Weidinger Zsiga.
Ároks/.alláson: Strasser Dávid
Abonybau : Ilu'kav Sándor
Beszterczebányán : Piukovich L.
Brailabair. Si éter Illics.
Bukarestben: Stuhr Károly.
Battaszékeii : Koller St. J.
Biassóban: Z'irner Ferencz.
N.-BecsUcreki'ii : Schafter Péter.
HaW-o:i: Weisz Fülóp.
Békésen: Konsit'.ky János.
B.-C'snban : Singer I). A.
Belgrádon: Buuovalla és Mejovics.
Bezdá'.iban: Sehvvcll E T.
Beszterczén : Kelp Fr'gyes.
Bogsánban : Blaschuty J fiai.
Brooduti: Dimovic D. N.
Bonyhádon: Streicher Benő.
Ilf odri) ll : Karácsonyi Miklós ,
CJsakóvnn: Pina György.
N.-Csanádon : Telb Sz János
Czcgl^den: Gombos Pál.
Csongrádon: Marsios Ignácz.
Deverserben: Steu?r József.
Dobsiián: Göm'Sry Gusztáv.
Dóinölkön: Turcsányi Andor
Dalyan: Weisz testvérek.
Dcésen: Krcmer S.unu
D.-Főldváron : Nadhera Pál.
Eleken: Szál Antal.
Egerben: Polere zky Gyula
Eperjesen: Polt Ferencz
Erzsébetvárosban : Szenkovies Z
Eszéken . Flambach Alajos.
Weliérgyariii.iton: Balika Sándor
Fehértemplomon: Schcscherko A.
Felsőbányán: lliisovszky Gyula.
Frlcgyházán : Molnár Alajos.
Fogarason : Novák János.
(ialarzon : Metaxa A.
(íiurgevoban : Waldn ;r Vilmos.
(liillnü/.cii : Szentistványi F. J
B.-Gyarmnthon : Gazdik Lajos
Gyöngyösön : Ko.'.máry János
Gyilhlll: Dobay János.
llógyeszen: Rausz S. özv. és fiai
Ilahison: Ilirsehler D.ívid
Ilatszesen : Lcngy.-l A. és fiai.
Hatzfeldeil: Sclumr Ford. S.
Hódságon: Kauscli A.ital
Hold-Mező-Vásárhelyt!: Szokolovits I

Jassyban: Baumgartner Frigyes.
Jászberényben : Holczer testvérek.
Iglón: Schwartz A. W.
Ipolysághull: Miku'ásy Gyula.
Kassán: iTrmy Károly
Karánsebes : Engels Mátyás
Kaposvárott: Leip/.ig Antii.
Karolyvárott: Fröhlich Albert.
Karloviczon : Gyarmathy Gusztáv.
K;volyfehérvárott: Materny Emil.
Kalocsán : Loidl József.
IV.-Kanizsán : Kecskés János.
Krajovnn: Vidacs István
Kecskeméten: Papp Mihály.
KezHinarkon: Szopko C N
Kézdi-VásarheljH: Csiszár Mihály.
X.-Kikindan: Riáslinger Mátyás
Kis-Körosön: Teichner Illés.
Kolozsvárott: Tauffer Ferencz.
B.-Komlóson: Csernik Gusztáv.
Kulan: Bosnyák J. utóda.
Kun-Sz.-Miklóson : Leschitz Mátyás.
Kun-Sz.-Mártouban: Nitsch Márton
Körmöczbányan : Jáno-j\J. özv
iéván : Missik J.
.'icsén: Schmidt K. Lijos.
• ippan: Vintemitz és Büchl r.
.OHipalánkán: Rojesko J
,osoiK'ZOU: Geduly Albeit
lOvrinbnn: Krausz Péter.
iiigoson: Schie^ .1,-r A.

Makón: B ;hm Albert
M.-Vásárhclytt: Fogarassy Döme.
Medgyesen: Guggenberger F. J.
Miskolczon: Bede László.
Moóron: Haan Károly.
Mohácson: Witt Károly.
Munkácson: Tóth Károly.
Nagyszombatban: Balázsovits János.
Nag>-Karolj ban: Nasch és Weisz
Nyírbátorban: Legányi Ede.
Nagy-Kanizsán: Vucskicj János.
Nagybányán: Haracsek János.
!V';igy-KáÍloban: Mandl Silamon
Nagry-Knyeden: Hank K. Adolf.
IVagy-Körösön: Sziks ay L.
Nagy Sz.-Miklóson: Karl Nándor.
IVagy-Sinken : Potócíky Péter.
Nagy-Váradon : Sdravich János.
Xyitrán : Filberger R. A.
Nyíregyházán : Kralovánszky L
Oraviczán: Becher Jozsef.
Orsováu: Böhme Károlv.
Orosházán : Vangyel Mihiilv.
Öscödön: Fábián Mihály.

Palánkan: Rosenstock Sal. '
Pécsett: Opetko Zsiga
Péterváradon : Láng Mátyás.
Petriniában : Schmidt M. F. fia.
Perjámoson: Biiumel testvérek.
Badojeváczon : Büchele J.
Rimaszombatban: Radványi István.
Rozsnyón: Pekár Sándor.
Rustsukon : Voititz Zsigmond.
Sátor-A.-Ujhelytt: Szentgyörgyi J.
Sárospatakon: Ilosenblüh J.
Segesvárott: Misselbaeher J. fia és

Teutsch.
Selmeczen : Dimák J. E
Szabidkán: Demerácz Albert. •
Szathmarott: Juracsko Dániel
Szamos Ujvárott : Harugay István.
Szarvason: Jánosy János.
Szászrégenben: Wachner Tragot.
Szegeden : Reinitz Vilmos.

| Szeg-zárdon: Fejős J. M.
; Szentesen : Dobray Sándor.
i Szebenben: Dinges J. Nándor.
Székesfehérvárott: Guthárd Mór.
Székelyhidon : SzaV>ó István
Szilágy Somlyón: Breszler János
Szigetvárott: Koharics Ferencz.
M.-Szigetben: Fersin Ferencz.
Szent-Tamáson : M moilorits J
Tisoltzon : Küchta Dániel.
Toltschán: Bauer Jozsef.

] Tordán: Osztián testvérek.
iTopo'yán: Ettinger D.
Tokajban: Kempner József.
Temesvárott: Weisz Bálint.
Tunummiiellób.in : Aumüller Ferencz.
Turnsevcrinben: Csokulia D.

ÍTulcsán: Bauer János.
jTittelben: Kresztics Mihály.
i Lj-Verbászon: Szmiha A.
| UJ-Vidéken: Menráth Lőrincz.
Szék Udvaihelylt: Dobray Nándor
Ungváron : Laniau Dávid.
Uj-Aradon: Orth J. A
Uj-Becsén: Kugler Ed József.
Y'ág-Ujlielytt: Zobel és Sterner.
Varasdon : Koterba Vincze.
Verseczen: Schlemmer József.
Veszprémben: Guthard T. fiai.
Vlddinben : Joanovics J. ,
Vingáo: Augu ztinov Antal.
Vukovárott: Pirra György.
Zagrá'tban: Kroschul M. C.
Zentán: Gvórffi Iván.
Zliahon: Orbán Károly.
Zimonyban: Vasilievics VazulPapán: Bermüller József.

E vállalatomnak -szives pártolását azon bizalomba helyezem, nielyben szerencsés valék
részesülni.

1532 (4-15)

eddig

Gerenday Aníal,
elsö orsz. szab. márványműgyártulajdonos.

is

Liótulajdonosok különös ügyeimébe ajáiiltaíík
az

OTTENREITER LIPÓT
CSÚZ-ELLENES ÍRJA

lovak számára.

Használat clöU. (LINIMENTUM AKTI-RIIEUMATICUxM EOUI).

Legujabb találmány!

Varázs-fényképek.
Meglepő és érdekes mulatság.

1 kettős boriték 6 kép tartilommal 60 kr.
Nagyitóüvegek (Mikroskope) . . 6 ft.
Nagyobbszerúmikroskópok 10 ft. és feljebb.
Legujabb szerkezetű vámsuly-lívélmérle-

gek 1 ft.
Magnesium-sodronr (1 láb) . . 10 kr.
Finom sremüvegek, aczél és szaru foglal-

Ványnyal 1 ft., 1 ft. 50 kr., 2 ft.
„ szemüvegek ezüst foglalványnyal

8 ft , legerősebbek 5 ft.
„ ezüst szemüvegek foglal vány nél-

kül 3 ft.
„ arany szemüvegek könnyü foglal-

ványnyal 6 ft.
Rococos (Pince-ne ) kautsuk f jglalvány-

nyallft. — 1 ft. 50 kr.
Rococos ,, békateknő foglalvány-

nyal . . 8-5ft.
Rococos „ aczél foglalványnyal

1 ft. 50 kr , 3 ft.
Rococos „ ezünt foglalványnya.

3 ft. 50 kr.,' 5 ft.

Szinházi látc-ők, egészen tiszta szinvevő
(achromatisch) üvegekkel különféle fog-
lalványnyal 5 ft. 80 ftig.

Kettős tábori látcsők(Bnocles) 16 f. 40 ftig.
Finom távcsök 5 ft 80 ftig.
Érez és kéneső légmérők (Barometers), hév-

mérők (Thermometers), időmérők (Me-
tronómén), rajzoló-eszközök, kéz-üvegek
(Loupen), bőr-, must-, eczet-és pálinka-
fokmérők, stereoskópok sat., a legjutá-
nyosb árakért kaphatok s ajánltatnak

CALDERONI és TÁRSA
látszereszek által Pesten, a váczi-

utczában.
^8^** Kijavítások a leggyorsabban s leg-

jobban eszközö" tétnek.
gBT" Ószerű szinházi látcsők és távcsők

illendő felfizetés mellett ujjakkal becserél-
tetnek. ' 1541 (6—10)

BtF" Levélbeli megrendelésekre a leg
nagyobb gond fordittatik.

Használat után.
Ezen hathatós gyógyszer, mely lovaknál akár frisen támadott, akár idült rokkantságánál, vagyis azok lábainak csuzos-rheu-

miitikus gyuladásánál, niarjidáok, rándulások és boka suklásoknál, lapoezka s keresztbénaságn.ü, vagy a me^hütés által előidézett
bárminő esúzos feszesség' és merevedettség ellen, induganstnál, idösb elgyengült v.igy kiC5Í.;ázott, kimerült és gyenge lovaknál alkal
mázandó, és ezen elrtso olt bajoknak eddig m«g hallatlan gyors é.« tökéle es gyógyulá át hozza létre. Ezrn ír nemcsak ningan bizo-
aoiiyitvnnyol. ál-al, ban: m a pi-sti ni. k. állnt^jÓKjintézet által m?f{viísjráltato)t 8 valóban KJÓsyerejönek tapasztaltatott
S liivatalos bizonj'Hvány «ltal int'gcrősittftetl. — Miután ezen ir alkalmazásánál gyors és ití hatása mellett, sem a szór szinének
váltó'.ásá;ól, vagy annak kihullásától tartani nem kell, és több'évig is megtartja gyógyerejét, azért is ezen ir nemcsak Magyarhonban,
hanem az ausztriai birodalmon tul is a legkedvezőbben fogadtatott és jó határa miatt elismerésben részesült.

Ezen ir kapható, a'.ulirt czimem alatt, nevemmel ellátott peosétnyomóval lepecsételt kőkorsókban a használati utasítással
együtt. Ára egy kis korsónak 2 fr ön kr , nagynak 4 ft. 50 kr., az elmálliázas minden egyes korsótól 80 kr. Megrendelések cjak az ir
s elmálházási értéknek post»-dijmcntes m 'gküMésével azonna'. pontosan teljesit tétnek .Belföldi r a k t á r a k b a n a kis korsó 3 ft.,
a nagy ö ft , Külföldön az ottani lapok hirdetése szerint.

OTTEIVHElTER LIPÓT, okleveles állatorvos,
P e s t e n , kis hid-uteza 3. sz, a hová a megrendelések és levelek utasitandók; az utolsó

posta megjegyzése kéretik. i«i(6-6)

Titkos

BETEGSÉGEK,
ujonnan keletkezettek

8 nap alatt
minőségre nézve

48 óra alatt
meggy ógyitta* nak

dr. Fux J.
23 év óta fenálló rendelési intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságá-

ban háborgattatnék.
Rendel: d u 1-4 óráig.

Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leg-
gyorsabban eszközöltetnek.

Lakása: Király-utcza, 24. sz. a I-ső
emelet. 1376 (9-12)

200 o. é. frt.
j jutalom annak, ki egy mapryar óvári intéze-
1 tet végzett és Magyarország nagyobb gaz-
daságaiban gyakorlati téren is bő tapaszta-
latokat szerzett egyénnek, egy tisztességes
biztos önálló gazdatiszti állomást szerem.

A hö zá intézendő levelek kéretnek X. Z.
czim alatt poste restante Pestre küldeni.

1600 (1)

195

P e s t e n : Ráth Mór, K o l o z s v á r t t :
S ein János és Deiujén László

könyvkereskedésében kapható :

KŐVÁRI LÁSZLÓ munkái:

Erdély történelme,
az őskortól 48-ig.

Hat kötet ára 12 forint.

Erdély története,
1848 49 ben. Egy kötet ára 2 ft.

OKMÁNYTÁR.
1848, 49 hez. Egy kötet ára 2 ft.

Magyar családi és közéleti

Viseletek és szokások.
' A nemzeti fejedelmek korából.
I Egy kötet ára két forint.
I ERDÉLY NEVEZETESEBB
j családal. («-»)
j Czimerekkel és leszármazási táblákkal.

Ezv kötet ára 8 ft. 15 kr.TÖRTÉNELMI REGÉK
TÖRTÉNELMI ADOMÁK.

Egy-egy kötet ára 1 ft. 15 kr.

Szüléknek.
A gyermekek részérei megkivántató leg-

jobb egészségnek fenntarthitása tekinteté-
ből figyelmeztetem a t.siüléke* az én biztos
hatásu és átatán kedvelt „Giliszta-csoko-
ladémra" és tiszta lélekkel tanácsolom a
t. szüléknek, gyermekeiknek — akár van
gyanu gilisztád állapotra,akár nines — min-
den 8-dik hónapban e giliszta elleni sz»rt
beadni, az ok. hogy miért? azon gyöngyöl-
kéken olvasható, melyekbe a szeletkék ta-
1?arvák a hasznáKti utasítással együtt, s
hin igazolja mind ezen állitásomat a köny-
vecskémben körülirt 59 hiteles bizonylat.

A megrendelések azonnal a birodalom
minden részébe a legbiztosabban posta-
iitánvételle! teljesittetnek alólirt által.

Kapható P e s t e n Tőrök József gyógy-
szerész és Thallmayer és társa uraknál.

KRÖCZER ÁGOSTON s. k.,
1569 (4 -8) gyógyszerész Tokajban.

j Fris

VETŐMAGVAK,
ugymint:

Lóhere, valódi franczia és magyar
luczerna.

Lóhere, stájer vörös.
Réti here, fehér hollandi.
Vadócz (Ra gras), angol, franczia

olasz, belföldi.
Réti csibehúr (Spörgel).
Baltaczim (Esparcet).
Czukor- cs takamiány-czéklarépa.
Tarló-répa.
Bükköny, mohar, nyári- és őszi-

repezr.
Tavaszi-bnza ét rozs.
Pohánka.
Mezei komacsin (Timo'eusgras)
Bnrnótíö (Pimpinella).
Akaczfa-magvak és más magfajok.
Marhasó és trágyasó.
Olaj-pogácsa.
Szappangyokér, vagdalt és őrlött.
Gabona-zsákok és gyékények.
Gép-olaj.
Angol patent-kocsi- és gépkenöcs
Fekete lábfőid virágokhoz.

C ? " Jó minőségben és jutá-
nyos ároi kaphatók :

Halbauer G. János
kereskedésében Pesten, király-

U98 (10—0) utcza 5. sz.

Császárfürdö Budán
a folyó évi njári idényre már teljesen felszerelhetett és megnyittatott. — A budai
Csáízárfürdö gyógyereje a tapasztalás által igazolt fényes eredményeket mutat: az
emésztési szervek s függelékeinek bántalmainál, gyomor, bélhuzain, má- és lopHajok-
nsl, — aranyér, köszvény és a csuzok mindenféle nemeinél, — idegbántaltnnknál —
s a legkülönfélébb bőrbetegségeknél, hólyag- és vescbánlalmaknal — s a fertőzési
kóroV utáni Ciöhanyatiás és kimerülésnél, ugyszintén a görvélykór,vérszegénység
és a test áta'ános táplálási zavarainál, — a nöi betegségek kőzül a méh- és függelé-
keinek báutalmainál, különösen méhtöniűiés és kellemetlen szövődményeinél e
felett görcsök ésméhszerivi zsábákuál. Továbbá a lobos b intalmak után visszamara-
dott kórtermények eloszlatása vagy ezek által feltételezett izomzsagorudások és
izmerevek eltávolításánál stb.

Ezen gyógyfürdő századokon át hathatósnak tapasztalt l l ásványforrásai hasz-
náltatnak, mint: kád-, kő- és törökfürdők, különösen padig mint teraaésíetes gőzfürdő,
továbbá ásványiszappal, malátával, tengeri sóval és borgerjjel (Weinhefe) a belég.̂ ési
tereinekben (Inh ilations-Halle) az ásványviz gőze, gége, légusó é> némely tüdőbajok-
ban; a fedett női és és férfiuszoda 22° R átlátsó tiszta ásványvízzel és hideg zuhany-
nya1, a legjobb úszómesterekkel az tí-zni tanulók számára, a gyógyforrás 48° R. á-svány
vizén kivül mindennemű ez évi töltésű ásvány vizek, üle, savó é̂  tej szolgáltatnak.

A fürdók minden nemére bérlet nyittatott, mely az uszodák használatánál és a
Margitszigeti átkelésre igen mérsékelt áru A Csíszárfúrdő pesti pénztárainál, u. m a
régi szinházban, a „Magyar király" vendégfogadó o dalin, a D ;ák téren a Gyertyánffy-
házban, és a n. Muzeum atirányában Skoda F. dohánytőzsdéjénél állnak a társaskocáik,
a hol jegyet egyes fürdőkre vagy bérletet is kocsihasználattal válthatni és Pestre a ház-
hoz szállitandó ásványviz-fúrdőket 2 ft. 5 i krjával megrendelhetni.

A Császárfürdö rendelő orvosa, Dr Patrubány Gergely a fürdőben 46/i;>.szám
alatt lakik, közönséges ért-kezesi és rendel-5 idő reggeli 8—10 óra közt.

Rigó nemzeti zenetár^ulata a nagy gyógyadvarban és a dunaparti igen tágas és
árnyéxos sétányán szorgalmasan és avat >ttan müködni fog.

Lakbérlési megrendeléseket teljesit, levél utján is elfogad
1603 (í-s) A fürdői igazgatóság.

Dicséretesen ismert szépitöviz,
ugynevezett

HERCZEGNÖ-VIZ
- m l̂y a bőrnek ifjas friseségét visszaadja s az arcj-

szinét a legkésőbb korig, fehéren, nyulékonyan, tisz-
tán, s lágyan fentartja, az arczot, nyakat, kezet s a
kart m-nden bőrtisztáta'anságtól, u. m. szeplő, máj-
folt, napégetés, sárga-foltok, pörsenések, orr-vör-

Ijheny, sömör, hőpörsenés, égetés s arczredöktől
" megóvja. Ezen hathatóságára nézve dicséretesen

ismert szépttőszer egyedül s kizárólag valódi minőségben kapható:

1478 (8-10)
illatszeráruk-kereskedésében

a „Minervához"
P e s t e n , v á c z i - u t c z a 2 1 - i k s z á m a l a t t .

Pesti biztositó-intézet
jégkárok ellen

mindennemü földtermékekre nézve biztositást teljesit leg-
jutányosabb föltételek mellett s a megállapitott vesz-
teség teljes megtérítésével

a pesti biztositó-intézet

pesti főügynöksége
(Jozsef tér 2 ik sz im alatt, I. emelet).1586 (2—3)

Kitünö 1561 (4-6)

E«:ri szólövesszök!'*1

vörös és fehér gyökeres, 100 db. 1 ftv o. é
vörös és fehér sima. 100 db 40 kr. o é
bármily mennyiségben kaphatók, és kész-
pénz beküldése vagy u'ánvét mellett azon-
nal bárhová elküldetnek.

SÍR ANTAL,
kereskedő és bortermesztőnél Egerben

raiM^M^WTMwiiMiiilMillimOT ' —

Lég-viz (Luftwasser)
mely különösen aranyér-betegségeknél rendes használatra ajánlható; megbocíülhet-
lenhitást gyako-ol továbbá a szokványos f (fájások, fejköszvány, mellszorongás,
emésztési teh-itlenség, ahesti bajok, búskomorság, dugulás, 8 az epeelkülönités
háborgatása e étéiben '

1 palaczk ára 40 kr.
Valódi minőségben kapható: Péteri T Ö R Ö K J Ó Z S E F gyógyszerész urna'

király-utcza 7-dik sz. a. 1478 (15 — 16

GRIBAULT és TÁRSA gyógyszerészek

Matico-imediója és ínatico-lokocskái
PÁRISBAN (Rue Richelieu 45). 1395 (19-32)

üi evógyszer, mely a Perui matico-fa leveleiből vin készitve a gonorhöe gyors és
csalhatlan gyógyítására a nélkü!, hogy a belsö részekben feszüliseget vagy gyuladási
idézne elő. Dr. Ricord s a párisi orvosok többje ezen ster megjelenése öta minden más
gyógyszereket mellőznek Az injeetio, a betegség kezdetekor a tokocskak idült esetek-
ben, mikor a copahű, cubeba s más érczes alapokon fekvő injectiok hatása eredmény
nélküliek maradt ik - alkalmaztatik- - Az injectió ára 2 ft, a tokocskák ára 2 ft
50 kr A főraktár létezik TÖRÖK JOZSEF gyógyszerésznél, Pest király-utcza 7. sz..a.

LISZKAY FERENCZ
PEZSGŐ-BORKÖVE.

E pezsgő-borkőnek számtalanok ál-
tal vá ó használata s azon sikeres jó
eredmény, melyről miadjnki tanuskod-
hatik, ki csak ez egyszerü pezsgő po-
rokat igénjbe véve' inditott a-ra, hogy
a nagy közönségnek tudomására jut-
tassam, ama buzgó óhajta-sal, hogy
mindazon szenvedő embertársaimon sa-
githessek általa, kik akár az aranyér
kellemetlen bántalmaitól gyötórtetnek,
akár gyomorgyengeségben, avagy gya-
kori csömörben , sárgaságban, taitós
fejfájásban, sérvésben, s mindazon ba-
josban szenvednek, melyek a gyomor
defiktusai által idéztetnek elő.

E pezsgő borkő kiemelendő előnye
az, a mi az ugynevezett finnyás bete-
gekre igen kelvező: hogy a szeidliczi
pezsgőknél Magy mértékben kelle-
mefesb izűek, könnyebben bevehetők
és sikeresebb hatásuak ! — mely ál-
litásról egyébirá lt tanúskodjanak a
maga idejében mindazok, kik haszna
landják.

JPF~ Kaphatók egyedül B.-Ujváro-
son, Debreczen mellett, a „sz. három-

j ságho?;" czimzett gyógyszertárban.
6 adagos csomag ára 50 kr , —

j 12 adagos csomag 1 fi. használati
utasitással.

Különösen kiemelendő a migrün el-
leni nagyszerü hatása! !! 1587 (4—0)

LISZKAY F., gyógyszerész.

ROB-LAFFECTEÜR
Franczia-, O ztrák , Oroszország- és Bel-
giumban egyedül elismert tulajdonságairól
kellő felvilágositást nyujt a mindeu könyv-
árusnál és ügynököknél kapható ily czimü
röpirat: „Biochüre über die vegetabilische
Heilmethode des Dr. Boyveau-Laffecteur."

ARob-Laffücteur, melynek hathatósága
csaknem évszázad óta el van ismerve — vér-
tisztitó növényi szörp, mert könnyen emászt-
hető os Ízlésre nézve igen kellemes. Ezen
Rob a bőrbetegségek, valamint átalában a
megrongált nedvek és vér által előidézett
bajok gyógyítására, minden ország legelső
orvosai által a legjobban ajánltatik.

A szárczagyökérből készült hashajtó ször-
pöt (Syrup Sassaparilla) stb. messze fölül-
mulja, .s egyszersmind helyettesíti a bal-
májolajat (Leberthran), az antiscorbuticus
szörpöt, valamint a hamiblagot is (Jod-
Kalium).

E vértisztitó növényi szörp csak akkor
valódi, ha ezen aláirással van ellátva: ,,GÍ-
randean de St. Gervai;*." Alaposan és
rövid idö alatt minden egyéb merkuriális
anyagok használata nélkül, gyógyit ujabb
és elévül ragályos nyavalyákat.

Kapható PESTEN: T ö r ö k J ó z s e f .
gyógyszerész urnál a király-utezában 7. sz.
BUDÁN; Bakats L. V udvari gyógyszer-
tárában. TEMESVÁROTT: Pecher J. E.

A központi raktár létezik Párisban,
dr. Girand e au de S t. G ervais-nél, rue
Richer, Nro 12 — Hamisítások ellen óvás
tétetik. Minden előforduló esetekben a sza-
lag elkérendő, melylyel a dugasz boritva
van, és melyen az aláirás : Girandeau St. Ger- .
vais talál a'tik. 1572(4-12)

Titkos 1619 (9-12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat foly-
tán tflbb ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nél-
kül, hogy a beteg hivatalában vagy
életmódjában gátoltatnék, gyöke-
resen, biztosan és gyorsan gyógyit

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

^ ^ dé'után 1 - 4 óráig
$HP~ Díjazott levelekre azonnal

válanzoltaiik, s kívánatra a gyógy-
szerek is megküldetnek.

M i n d e n n e m ü

lakarópapiros
(Hfak illa* »r)

kapható Pesten, egyetem^teza 4-ik u .

!• r
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Minden gyomorbaj és váltólázban szenvedőknek na-
gyon ajánlandó

DR. PE ARCÉ EDW. ™'v°-l»
szabadalmazott

GYOMORSZESZE
(Magén- Essenz)

mint kitünö segédszer, ugymint: elromlott gyomor, étvágy hiány,
gyomor-émelygés, rögzött gyomorgyengeség és rosz emésztés,
savanyképzés, gyomorégetés, felfúvódás, gyomorgörcs, fejfájás

(ha t. i. ez a gyomorból származik), Vttltóláz Stb. ellen.

Főraktár egész Magyar-, Erdély-, Horvát-, Tőt- és Dalmát-
országokra nézve:

PESTEN TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnál, király-utcza 7ik szám alat!-, kihez mindazon vidéki gyógy-

szerész arak, kik raktárt kivánnak átvállalni, sziveskedjenek fordulni
BÉCSRE és a többi koronaországokra ne'zve a főraktír WEISS JÓZSEF

gyógyszerész urnál létezik Bécsben, Tuchlauben Nr. 27.
Azokon kivül még léteznek raktárak következő gyógyszerész uraknál:

Aradon: Szarka János.
Baán: Bartovics István.
Bátta8zéken: Pasch Lajos.
Brassóban: Stiehler Ede

„a fehér templomhoz".
Csaczán : Bentsáth Fidél.
C/.irczen: Vekerle János.
Debreczenben: Borsos F.
Egerben: KrtingerIgnácz.
Eszéken: Karolovics M. és

Deszáthy István.
Darnvár-fürdőben: Ku-

schevitch A. L.
G&llnitzben: Brujmann K.

Ede.
Gyöngyösön : Kocziano-

vich J.
Győrött: Némethy Pál.

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

Wolff János.
Lugoson: Kronetter F. i ROMI von. Posch J. J.

Pozsonyban: Pisztory B.,
Schneeberger IX

Rimaszombaton . Hamal-
jar K.

Magyar-Övarít: Sziklay
Antal.

M«kón: Nagy Adolf.

SárbofrárdonTrsztyánszki
Károly.

Szeneden: Aigner Károly
Miskolczon: Balogh Istv. . é s M e i S i l Gyula.
Módoson: Jezovits Zsig- Szent-Miklóson: Haluska

mond. i Péter.
Monoron: Demtsa Kon- s z |néi-Varallyán:Gerber

' •'• Ödön.

Szikszón: Aichmann Józs.
Temesv«rtt: Pecher J. E.

stantin.
Munkácson: Gottier Lip.
Nagy-Lakon: Lenhard <J-
Nagy-Mihalyban: Czibur

Bertalan.
Hajdn-Doroghon: Tanács ! Nasiczban(Szlavoniában):

Mihály.
Illőkön: László Frigyes.
JánOHháscnn: Kossá Guszt.

Mernyik András.
Orosházán: Székány Istv.

i h VilPécsett:
y
Vilm.

Tokajban: Krotzer Ágost.
Tornallyán: Lipthay J.
Ungváron: Bene L
Uj-Bányán: Nickcl Ödön.
Varnsdon: Lellis Ede.
Zágrábban: Mittelbach Zs.

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

Isméti eladóknak illendő engedek adatik.

ÜDITO-NEDV
(Resti(utions-FInid)

lovak számára
KWIZDA FK HENCZ JÁNOSTÓL

Korneuburgban.

Az ausztriai allamok összes területeire nézve ÖFeleége I-ső Ferencz József császár
által — megelőzőleg annak gyakorlati alkalmazását, s a cs. kir. ausztriai magas egészség-
ügyi batóság általi megpróbálását egy kizárólagos szabadalommal láttatott el, kitüntetve
a londoni világkiállítási éremmel, ő falsége az angol királyné udvari istállóiban, valamint
dr. Knauert, ó felsége a porosz király összes udvariistállók fő-lóorvosa hivatalos gyakor-
latában a legnagyobb eredménynyel használva, bebizonyulván annak rendkivüli hatható-
sága különösen bénaság, csúzos bajok, ficzamodások, megrándulások sat. eseteiben, — a
lovat még a legnagyobb erőltetéssel járó munkában is a legkésőbb korig fenntartja,
kitartóvá s vidámmá teszi, a lovak merevségét gátolja, s erősitőleg szolgál különösen a
a terbesb munka előtt s után.

Egy üveg ára 1 ft 40 kr.
Ezen üdítő-nedv valódi minőségben kapható :

PESTEN: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7. sz. a.
Továbbá:

B.-Gyarmaton Omaszta F.,— Breznóbányán Göllner S. é« fia, — Debreczenben
Bignio J., Dettan Braunmüiler J., — Déva: Lengye J., - Eperjesen Zsembery, —
Eszéken Deszáti, — Esztergomban Bierbrauer J C, — GyftngyflsŐB Koczianovich J.,
— Győrött: Lehner F., — Isperen: Flamm J., — Kassán: Novelly A., — Késmárkon:
Genersich, — Kolozsvártt: Wolf J , — Komáromban : Ziegler A. és fia, — Lngoson:
Kronetter F., — Miskolczon: Spuller J. A.,— Nagy-Becskereken: Haidegger, —
Nnjry-Kanizsán: Fesselhoffer és Rosenfeld, — Nagyszombatban: Smekal és fia,—
N.-Váradon: JánkyA.,- Pakson: Flórián J., — Papnn: Beermüller W., — Pécsett:
HáyE.,— Pozsonyban: Schertz F. és Hackenberger testv.,— R.-Szombatban: Ha-
maliar A., — Hosnyón: Poós J. J., — Szabadkan: Sztojkovits D , - Szekszárdon:
Hutter A, — Sziszeken: Dietrich A., — Szolnokon: Scheftsik, — Székesfehérvárit:
Kovács P. és Légmánn A., — Sopronban: Müller és Mezey, — Trencsénben : Weisz L.
— Tepliczen:Weisz L., — Varasdon : Halter F., — Verftczén: Bész J. K., — Zág-
rábban : Mihics Gr., - Zala-Egerszegen. Hulinszky A. 1475 (10-10)

Echte 1865-er Probsteier Saatgerste und
Saathafer ^ ^

unter Garantie der Eclifheit in plombúten Oiiginal-Sííckt-n a 1 To> ne, ungefáhr
2'/j n • ö. Metzen. — Gei-ehsitzte Auftiage auf diese Tor zu gli c hs t en und be w i ihrten
Sa a t g e t r e i d e , we'che latit vorliegenden Fechsungsberichten, die wir auf Verlangen
g r a t i s zusenden, 25- bis 35-facheii Ertrag liefern, erbtten wir uns rechtzeitg unter
BeitUgung von 10 fi. Of. W. Angabe per Tonne. Die Effectuirung der Prhaltenen Auf-
triige eifolgt, sö lnnge Vorrath. 14 Tagé nach Empfang der Ordre. — G ekhzeitig em-
pfehlen wir unser Láger von allén Sortén

Klee-, fíras-, Fntter-Pflanzen, Futter- und llunkelrüben>
Oekonomie-, Handels-, Waldsamen,

insbesondere Quedlinburger und Magdeburger Zuckerrübcn, Burgunder Mastrüben,
rothen (brabant r oder steirischen) und weis3i-n Klee und französischen Luzerner,
Timothe'e, Wicken, Buchweizen, amerik. Pferdezahnmais, Lupinen, ital., engl., franz.
Raigras, echt 1865-er Rigaer, Percauer Kron Sae-Leinsamen, echt amerikanische
Saaíkartoffeln, sowie von echt engl. Portland-Cement, echt eng ischen Steinkohlen-
Theer, echten Peru- und Baker Guanó, Leim, Stiirke, Oelkuchen, Paraffin, belgischen
Wagenfetten, als auch sonstigen Landcs-Produkfcn und .tlaterialien für die Land*
wirthschnft und landwirthscliaftliche Fabrikationszweigc.

Bruder Frankl, Prag,
Schillingsgasee (Poric) 1074—11, Hotel „Englischer Hof".

Nincs többé Dorsch májolaj l

GRIMAUIJ cs TÁRSA gyógyszerészrk
JÓDTARTALMÚ RETEK-SZÖRPJE

PÁRISBAN (Rue Richelieu 45). 1S94 (16-32)
Azon sok nemü szerek közt, melyek javaslatba hozattak, hogy az oly kellemetlen

izü s formája által a betegre néz vö oly kiállhatlan hal májo'aj másssil pótoltassák, tagad-
hatlsinul eddig a Grimault-féU jódtartalmú retek-szörpje bizonyult ba a leghathatósbnak
s a czélnak tökéletesen megfelelőnek. Annak jótékony hatása különösen mellbetegségek-
ben, asikór, anámi, lymphati és skrofulabántalmakban mindenkor igazolva lón; a gyom-
rot nem rohanja meg, az étvágyra ingerlóleg hat, s különösen gyermekeknél a bór szin-
telség s ernyedtsége eseteiben, melyhez gyakran a nedvek megromlása is csatlakozik,
valamint a nyakmirigy kifejlődése ellen eredményűvel használtatik.

A retek-szörp a párisi orvosi gyakorlatban nem rég vétete t alkalmazásban s ms
már a legkitünőbb orvosok által naponkint mint víitisztitószer a legkiválóbb eredmény-
nyel rendeltetik

A jódtartalmú retek-szörp alapja a kerti zsázsa r.edve (nasturtium), a reteké, a
torma (cochleria) mindkettő elismert tulajdonságú antiscorbutféle növény, me'yek ter-
mészeti állapotban iblstnyt s kénkövet tartalmaznak, s melynek reve a készítmény hat-
hatóságáról s a bevevés könnyüségéröl a megnőtteknél ípen ugy mirít a gyermekeknél
elégséges biztositékot nyujt. Bazin s Cacenave a „St.-Louis ' kórház orvosai Párisban a
jódtartalmú retek-szörpöt, támaszkodva az azzal tett számtalan sikeres gyógyered-
ményekre — különösen a bőrbetegségek minden nemében ajánlják. — Ára 2 ft. 50 kr,
A főraktár létezik TÖRŐK JÓZSEF gyógyszerésznél, Pest király-utcza 7. sz. a.

Marhabetegségek s marhavész ellen
eredménydús használatra talál

a korneubnrgi marhapor,
engedvényezve a magas cs. kir. ausztriai, kir. porosz s a kir. szász kormányok általr
kitüntetve a hamburgi, londoni, párisi, müncheni és bécsi érmekkel, s a legnagyobb ered-
ménynyel haszüáltatik ó felsége as angol királyné, valamint ő felsége a porosz királyi
összes udvari istállóiban.

Valódi minőségben kapható:
PESTEN Török József gyógyszerésznél, király-utcza 7. sz., Thalmayer A. és társaT
Halbauer testvérek, Glatz J., Rakodczay A. — Budán: az ndvari gyógyszertár-
ban, Aradon: Probst F. J , Tones és Freiberger. — Abony : Lukács A. — Brassó-
ban: Heszbeimer és társa, Gyertyánffy és fiai — N-Becskcrck: Nedelkovics. — De»
breczenben: Bignio J , Csanak J.--Dettán: Braumüller. — Déva. Lengye.— D.-Föld-
vár: Nadhara P. — Eperjesen: Zsembery J. — Eszéken: Deszáthy J. — Eszter-
gomban: Bierbrauer C. J. — Egerben: Tschögl J. — Gyöngyösön: Kocziánovich.
— Kassán: Novelly A. — Kolozsvártt: Wolf. - Komáromban: Belloni A., Ziegler
és fia. — Kőszeg: Bründl J. — Mohácson: Kögl. - Altmann. — Nagyváradon:
Janky A. — Nagy-Kaniz«án: Feszelhofer és Rosenberg. - Nyíregyháza: Reich és
Pawlavits. — Pancsován: Rauschan és fiai és Gráf, — Paks : Flórián J. — Pozsony-
ban: Scherz F , Hackenberger testv., Waritsek, Kovács J. — Rozsnyón: Posch J. —
Sopronban : Pachofer L., Müller P., Mezey A. — Székesfehérvárul Legmann A. L.,
Kovács P. — Szegeden : Aigner. — Selmeczen Diraák, Zelenka, — Szepesvárallyán:
Fest J . B — Szolnokon: Scheftsik István. — Sziszeken: Dietrich A. - Temesvárit:
Maxer és Sailer A., Babusnik. — Trencsénben: Kulka és Weisz. — Váczon: Boden-
dorfer. — Varasdon : Halter F és Koterba. — Veszprémben : Lang J. és Tuszkau

M. Verőcze: Bész J. K. — Zeliz: Steyrer A. H76 ( 6 - 8 )

GRIHIAULT és TÁRSA gyógyszerészek

vastartalmú china-szörpje
PÁRISBAN (Rue Richelieu 45). 1396 (18-32)

Ezen gyógyszer, tiszta, kellemes alakjában, egyesiti a gyógyázat kincsének két
eghatalmasb zsongító anyagait: a vas,mint vérünk alkatrészei, s a china, mint legerősebb

zsongító szer, melyet egyátalában ismerünk. Már &z elsö kisérletre a fentebb érintett
készítmény összeállítása sikerülvén, az Párisban csakhamar ismeretessé len, s a legjelesb
orvosok, mint: Arnat, Royer, Trousseau, Pelpeau naponkint china-szörpót, mint leghat-
hatósb gyógyszert rendelik a vérszegénység ellen, s azon esetekben, hol a megdöbbent »
f°g v a t ' t 0 Iá^ n ak induld erők i«méti felélesztéséről a testben, továbbá szintelenség, sápkor,
gyomor s emésztási tehetlenség, a havi folyás rendetlensége, görvély sat. eseteiről van
szó A china-szörp előmozditja az étvágyat s emésztést, erő'iti egyátalában a test alkat-
részeit s mint igen hathatós, de semmi esetre bántalmazó gyógyszer a legjobban ajánl-
ható. Ezenlétszitmény létezik továbbá még vastartalmú chinabor alakban is. — Ára % fr.
A főraktár létezik TÖRÖK JOZSEF gyógyszerésznél Pest királyuteza 7. si. a.

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

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

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatasnü 10 k r ta ;
Mromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Haascnstein és Vogler. — M.-Frankfurtban:
Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Őrizzük meg emlékét azoknak is, kik
hazánk anyagi érdekeinek emelése körül, a
közlekedési eszközök szaporitása, vizek sza-
bályozása s átalában a természeti, égalji és
földviszonyok javítása által vezérszerepekre |
voltak hivatva. íly férfiu volt a jelen század
első felében azon nagy képzettségü s nagy
tevékenységű mérnök, kinek képét ide
iktattuk.

Beszédes József született 1789-ik év-
ben Ó- (Magyar) Kanizsán Bácsmegyében.
Szülővárosában elvégezvén az elemi tanul-
mányokat, a szülök mint leg-
idősb fiokat a gazdasági pályára
szánták; azonban az ő vágyai
az iskolák felé vonzották, s a
szülők beleegyezésével Szegedre
ment, hol magát a kegyesrendü
tanároknál bemutatván, a hires
Dugonics András pártfogása
mellett, tiszta és csinos rajzo-
lása miatt a rajziskolába fölvé-
tetett s oktatásra tanítványokat
is nyert, minélfogva szülőinek
terhére nem esett s önkeresmé-
nyéböl élve, a 4 osztályu isko-
lákat Szegeden elvégezte.

A gymnáziális osztályokat - T ^ J
Temesvárott az akkori püspök
pártfogása mellett igen jó siker-
rel bevégezvén, mint szegény
sorsú tanulónak idejekorán kellé
határozni jövö életpályája fö-
lött. Sok aggodalma közepett,
a püspök ajánlatára a nö-
vendékpapok közé bevétetett:
ezzel leginkább édesanyja óha-
jának kivánt eleget tenni, ki
igen kivánta, hogy annyi férfi-
gyermeke közül egy a papi pá-
lyát válaszsza. Mint kitünő ta-
nuló a bölcsészeti tanulmányok
hallgatására az egri érseki pap-
növeldébe rendeltetett, de itt,
ugy találván, hogy a zártkörű
élet nem felel meg lelke vágyainak, csak
egy évet töltött, s a szülök tudta nélkül a
-papnövendék-házat elhagyva, a bölcsészeti
tanulmányok folytatása végett a pesti egye-
tembe jött. Pest városában a szegénységgel
küzdő ifjunak sok nehézséggel kellett meg-
küzdeni. A tanárokkal s más tudós férfiakkal

B e s z é d e s J ó z s e f .
(1789-1851.)

lassankint megismerkedvén, Beszédes József
mint kitünő, szorgalmas és ügyes modoru
ifju ezek pártfogása által jutott a gróf Ká-
rolyi-házba mint nevelő, s egyuttal tanul-
mányait a magyar királyi egyetem nyilvá-
nos előadásaiban folytatta.

Bölcsészeti tanulmányait végezvén, s a
számtan és rajz levén legkedvenczebb fog-
lalkozási tárgyai, hajlama szerint a legbiz-
tosb tudományi tételeken alapuló mérnöki
pályát választá, és a korában nevezetes
Schmidt György, föld- és vízmérési egye-

temi tanár vezetése alatt két év alatt a tan-
folyamot nagy előmenetellel bevégezte.

A mint a mérnöki szigorlatot letette, több
pártfogója s barátja ajánlatai folytán 1809-ik
évben a sárvizi kir. biztossági szabályozás-
hoz mint müködő vizmérnök vétetett fel.
Simontornyán szállásolván, s helyzetét ál-

landósítani kívánván, igy lett gróf Eszter-
házy Károly minden urodalmainak föld és
viz-mérnöke. Ezen időben történt Pozsony-
megyében a Fekete és Csádé-mocsárok sza-
bályzása, Diószegen a Dudvághon négy ke-
rekü alulcsapó vizi malom épitése, Tolna-
megyében a simontornyai határon az uro-
dalom költségén a pálfai határtól a malom-
gátig ezer hold bozót kiszárítása, mü- és
csatornaásatás stb. — mind Beszédes Jó-
zsef eredeti tervei nyomán. —- 1820-ik
évben Sátor Dániel sárvizi igazgató viz-

mérnök elhunytával gróf Zichy
Ferencz kir. biztossága alatt,
sárvizi főigazgató vizmérnöknek
kineveztetvén, a szabályozást,
az 1772-ik évben Böhm Ferencz
akkori nevezetes vizmérnök ál-
tal a viz félreszoritása (deriva-
tio) okrendén alapult terv sze-
rint, 1826-ik évben tökéletesen
végrehajtotta, mely szabályozási
csatorna főherczeg József nádor
emlékére, és a közjóra törekvő
államférfiu érdemeinek elisme-
réseül Nádor-csatorna nevet
nyert. E társaság ugyanezen
név alatt jelenleg is létezik. A

~ -- x sárvizi malmok épitése Fejér-
megyében szintén az ö müve.

Ezek után nyilt meg reá
nézve országos és tudományos
müködésének nagyobb tere:
nevezetesen a dunai átmetszések,
Tolna- és Baranyamegyében a
dunai töltések; a Kapós, Sió és
Balaton szabályozása; — a siói
vizi-malmok és zuggók épitése,
a Fekete-viz szabályozása Bara-
nyamegyében; — a bodrogközi
szabályozás Zemplénben, az
Ipolyé Hontmegyében, a Fehér-
es Fekete-Körös csatornázása, a
fehér-körösi malmok épitése
Aradmegyében s ezekhez készi-

tett nagy vizosztó. — A linz-budveisi lovas
vasut épitése az ő igazgatása alatt indult meg,
nemkülönben a magyar központi (pest-bécsi)
vaspálya építését 1848-ik évig mint főigaz-
gató ől vezette. Az emlitetteken kivül meg
számtalan vizimü létezik az országban, me
lyek Beszédes József terve szerint hajtatt

17-ik szám.

Pest, aprilis 29-én 1866.
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