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

FISCHER GUSZTÁV

Kereskedők és iparosok számára.

színháztér, kereskedelmi banképület Pesten,

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

NŐI ÖLTONY-DISZITMÉNYEKET MINDEN ÉVSZAKRA

mindennemű szalagok, gombok, kötő- és varró angol czérnák,

kdtA, himzö, fénylő és berlini pamutok, varró és tráma selymek, ispahan,
harras, nemkülönben fehér és szines organtin, mousseline,
mouls, battist-clair, perkail, tiillanglals, gyapot és czérna-csipkéket,
továbbá gazdag raktárát
függönytartóknak, tükörbojtoknak, csöngetyühuzóknak,
csillárzsinórok, függönyén, léoni arany és ezüst-csipkék, bojtok,
továbbá mindennemű bátor-, kocsi- és katonai paszomány-árakat,
valamint minden ezen ágat illető tárgyakat nagyban és kicsinyben.
Szintúgy található itt egy bő raktár mindennemű bélés és halcsont.
"" Megrendeléseket — a pénz elóleges felküldése vagy utánvétel mellett —
gyorsan és pontosan teljesítünk.
1932 (4—25)

Minden hamisítások ellen tiltakozunk, s az
üvegek körülírását szíves figyelembe venni kérjük.
Az átaiánosan kedvelt s orvosilag jóváhagyott s megvizsgált

stájer növény nedv
mell- és tüdőbetegek számára.

1888

8 18

<- >

Egy üveg ára 8$ krajezár ausztriai érték.

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

Dr. Krombholz gyomor-liquearje.
Egy üveg ára 5£ krajezár ansztr. érték.
Dr. Egylli'iinii
szájvize
(Stomaticon).
üveg ára 88 krajezár ausztr. érték.
Folyvást egészen friss és legjobb minőségben kaphatók:

Magyar kereskedői segédkönyv.
Kereskedelmi irálytan.

Gyakorlati kereskedők és iparosok,
nemkülönben

műegyetemi és kereskedelmi intézetek számára.

MACHIK JÓZSEF,

a budai k. József-műegyetemnél a magyar nyelv és irodalom tanára.
Nyolczadrét (528 lap), kemény kötésben 1 ff. 80 kr.
Ditscheiner, Josef Alois. Systematischer Unterricht in der gssammtea
(Jorrespondenz-Wissenschaft. Dritte Auflage. Geh.
2 fi.
— Vollstandiges Handbuch der Alerkantil-Stylistik. Dritte Auflage.
Geheftet
2 fl.
— Vollstandiges Lehrbuch der kaufmünnischen Arithmetik. Dritte Auflage. Geh.
2 fl.
— Praktisches Lehrbuch der höheren Merkantü-Arithmetik. Zweite
Auflage. Geh.
2 fl.
— Vollstandiges Lehrbuch der einfachen Buchhaltung. Zweite Auflage.
Gekeftet
2 fl.
— Die höhere Buchhaltungswissenschaft. Zweite Auflage. Geh. 2 fl.
Karner, Joh. Ilandels-Schule. Praktischer Unterricht in den kaufmannischen Wissenschaften mit besonderer Berücksichtigung des Detailhandels, der
Gewerbe und Fabriken. In drei Banden. Zum Selbstunterrichte und zum Gebrauchean Handelsschulen.
I. Bánd. Vollstandiges praktisches Rechenbuch für Detailhandel, Fabrikanten,
und Gewerbsleute, sowie fúr den Selbstunterricht angehender Praktiker, und
zum Gebrauche an Handelsschulen. (360 S. 8.) Geheftet
1 fl. 60 kr.
II. Bánd. Vollstandiges Lehrbnch der einfachen und doppelten Buchffihrnng
für Detailhandel, Fabrikanten und Gewerbsleute, sowie íür den Selbstunterricht
aagehender Praktiker und zum Gebrauche an Handelsschulen. (340 S. 8.) Geheftet
1 fl. 50 kr.
III. Bánd. Lehrbuch der Stylistik fúr Kaufleute, Fabrikanten und Gewerbtreibende.
Eiogerichtet znm Gebrauche an Handelsschulen. Durchgesehen von Prof. Carl
Conlegner. (VIII, 534 S. 8.) Geheftet
1 fl. 50 kr.
Stamm, Dr. Fernand. Die Gewerbskunde in ihrem ganzen Umfange und
auf ihrer gegenwartigen Entwickelungsstufe. Ein Kathgeber bei der Wahl und Ausübung der Gewerbe und bei dem Aufsuchen neuer Erwerbsquellen. Mit Rücksieht
auf die neue Gewerbegesetzgebung. Zweite wohlfeüe Anflage desWerkes: Die
Stadt nnd ihre Gewerbe. Mit eiuera ausführlichen Sachregister. 2 Bande. (464,
470 S. 8.) Geheftet
2 fl 50 kr.

Tőrök József, gyógyszerész király-uteza 7-ik szám alatt, — Schmidl, Prof. Dr. A. Abriss einer Industrie- und Handcls-Geographie.
Ebenführer A., Gyndele G., Gindrich J., Hausner F. L ,
Zweite Auflage. (572 S. 8 ) Geheftet
2 fl.
HCfler unokái, Kindl és Fruhwirth, Köhler E., Honig IV.,
Minden a kiadó-kivatalnál legalább 2 ft. értékig tett megrendelés
Oszerzky és Schieszler, ReitszamFerencz, Szenes Eduárd,
bérmentve küldetik meg.
1711 (4—6)
Tobisch C, Tnnner J., Vághy K., Weiss FI. uraknál.
Bakács Lajos udvari gyógyszerész, Boór C, Brunner G. F.,
Steden J-, Prohászka és Schwarzmayer uraknál.
A valódi stájer növénynedv egyedüli készítője Purgleitner J.
Gréczben kéri, hogy készítménye a kereskedésben ugyanezen nevezet alatt
előforduló gyártmányokká lfel ne cseréltessék.
földbirtokosok és mezei gazdák részére gyorsan és csekély dijazás
C3°" A stájer növénynedv fehér üvegekben árultatik, s felülről kupmellett eszközöl az
alakban végződik, s ónlemezzel, melyen (valamint az üvegeken) „Apotheke
zum Hirschen in Gratz" és J. P. A. nyomat szemlélhető, jól elzárva, —
különben függvényekkel s a készítő saját neve aláírásával ellátva vannak.
Pesten, Deák Ferencz-utcza 6 ik szám a „fehér hajóhoz" czim-

PESTEN
BUDÁN

PÉNZKÖLCSÖNT

„orsz. engedélyezett ügynökség"
zett házban.

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

ANATHERIN-SZÁJVIZ
P O P P J. G.

Tizennegyedik évfolyam.

5-ik szám.
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gyakorló fogorvostól.
Bécsben, Stadt, Bognergasse %. szám.
Ára egr üvegnek 1 frt. 40 kr Pakolásért 20 kr.
Ezen jeles készítmény 15 évi fennállása óta még Európán tul is terjedést és
hírt szerzett magának. Ennek használata különösen jónak bizonyult mindennemű
fogfájás ellen, száj gyenge részeinek minden betegségei ellen, a fogak mozgása,
könnyen vérző beteges iny, odvasság és scorbut ellen. Feloldja a nyálat, mi által a
fogakoni kőképzés el lesz távolitva, üditóleg és az izletre javitólag hat a szájban,
és elhárítja a száj kellemetlen szagát, mely mesterséges vagy odvas fogak, étel
vagy dohányzás által származik. Miután ezen szájvíz a fogakra és szájrészekre
semmi tekintetben elgyóngitőleg vagy marólag nem hat, a szájnak mint tisztító
szer a legkitűnőbb szolgálatokat teszi, s annak minden részeit tökéletes egészségben és épségben egész a késó korig megtartja. — Bizonyítványokban nagytekintettl orvosi egyéniségek résiéról ennek ártalmatlansága és jelessége elismertetik, és
használata számos jóhirti orvosok általrendeltetik is.
Fogon az odvas fogak ólmozására, ára 2 ft. 10 kr.
Anatherin-fogpasta, ára 1 ft, 22 kr.
Nftvényi f * g p o r , ára 63 krajezár.
Kaphatók P e s t e n : TÖRÖK J. gyógyszerész urnái, király-nteza 8. sz. Vértessy Sándor illatszerárus urnái, Unschnld Ede urnái vácziutezában, Molnár
János urnái, Laeff M. illatszerárus urnái, Thalmayer A. és társa, Hoffuiann K..
Balitzky Sándor uraknál. B u d á n : Grdnberg udv. gyógyszerész urnái, és Ráth
gyógyszerész urnái, Tabán, külvárosban.
1890 (6—18)

Különös
figyelmeztetésül:
A földhitelintézetek záloglevelei jelenleg legmagasabb árfolyamban állván,
figyelmeztetnek mindazok, kik földbirtokaikra kölcsönt felvenni akarnak, hogy «zen
kedvező alkalmat el ne mulaszszák.
A szükségelt és beküldendő okmányok következők:
1. Telekkönyvi kivonat, )
2. Adóbirtokiv és
/ az adóhivatal által hitelesítve.
3. Adókönyv másolata )
1947 (3-4)

Köszvénymindenféle köszvény, csúz (Rheuma), inszaggatás, mell-, gerinczfájdalmak, keresztcsontfájás (Hexenschuss), láböszvény, s több effélék
ellen.
Egy csomagjára 1 frt. 5 kr., kettős erejű 2 frt. 10 kr.

Dr. B Ú R O N átalános sebtapasza
mindenféle sebek, genyedések és daganatok ellen. — Egy köetög ára a használati módszerrel együtt 70 ujkr , kisebb köcsög 35 kr. — Postán küldve 15 krral több.
Talódian Pesten egyedül kaphatni csak TÖRÖK JÓZSEF ur gyógyszertárában, király-uteza 7. sz., Profuma W. urnái az egyetemtéren, Sárkány urnái a :
váeziutczában, Glatz és Kreische uraknál a sütő utezában _ — Debreczenbenr
Rothsehneck ur gyógyszertárában. — Szombathelyen: Pillich F erencz u
gyógyszertárában. — Mohácson: Kögl A. ur sorsszámszedésében.—Kolozsvártt:
Wolf f gyógyszerese. — Miskolcz: Spuller A. urnái.
1957 (1—4)

Ki»dó-tulajdonol Heekenast Gusztáy. — Nyomatott saját nyomdájában Feiten 1867 (egjetem-oiez* 4-ik izám *l*tt).

Pest, február 3-án 1867.
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi üjság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. —Fél évre 3 ft.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasibzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
iktatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkr.

Hááder

György.

(1783—1867.)

Azon tisztes agg, kiről ma meg akarunk időtől fogva a múlt év derekáig s igy 40 helyrehozhatlan kárával, a földmiveléssel
emlékezni, életének 84-ik évében f. évi ja- éven tul, ügyismerettel, becsülettel, önzéste- közvetlen foglalkozó értelmes és iparkodó
nuár 3-án hunyt el Pesten. A részvét, mely len szorgalommal, bölcs körültekintéssel s a magyar gazda-közönséget, s miként játszszák
az elhunytat sirjába kiséré, oly őszinte és herczegi házhoz hü ragaszkodással vitte és a gyönyörű uradalmakat, nem is annyira
általános volt, mely méltán megilleté azon vezette a herczegi ügyek kormányzatát. gazdák, mint nyerészkedő spekulánsok keférfiút, ki hosszura nyúlt életpályáján, mesz- Herczegi urának elismerését teljesen kiérde- zére, az e látványon megbotránykozott agsze kiható hivatalkörében, mind a főváros- melte, mi neki többrendbeli ünnepélyes alkal- gastyán az igazgatósági ülésben e szavakra
ban, mind az ország legkülönbözőbb vidé- makkor ki is jelentetett.
fakadt: „hát a magyar gazda pénze már nem
kein, régóta ismert és tisztelt nevet vivott ki.
Midőn a herczegi házra oly végzetessé olyan jó, mint az üzérkedő idegené?"
Kedves dolgot vélünk olvasóink igen vált 1861-ik év bekövetkezett s az akkori uj
Az öreg ur nagyon elkeseredett az elkönagy részének tehetni, midőn a magyar jog- teljhatalmú igazgatóság a herczegi vagyon vetett botrányos visszaélések felett; — de
vedelem s alapos szakismeret e kitűnő har- egy részét elvesztegette és az összes uradal- ama szavak után Hááder többé a tanácskoezosának, a hazafiságban s bezásokra fel nem hivatott, és a
csületben megőszült tisztes vemagyarországi Eszterházy-féle
teránnak, az Eszterházy herczeguradalmak szerződésbeli jogviség volt ügyigazgatójának életszonyait, ezentúl a teljhatalmú
rajzi főbb adatait itt följeigazgatóság megbízásából, egy
gyezzük.
bécsi doktor intézte el.
Idősb Hááder György 1783.
Hááder György még néhány
april 6-án Tolnamegyében Fölévig a herczegi ügyeknek szendesen született, hol atyja, Háá\
telte pihenni nem tudó élete végder Pál, haszonbérlő volt.
^
szakát; mig a múlt év nyarán,
A gymnáziumi iskolákat
^
aggkora miatt, saját kérelmére,
Veszprémben és Szombathelyen,
tevékeny buzgalmának, méltán
a philosophiát és törvénytudokiérdemelt elismerése mellett,
mányt a pesti egyetemen véállandó nyugalomba helyeztegezte. Iskolatársai valának többi
tett.
kozott néhai Majláth György
Azon bizalomnak, melylyel
országbíró és Bartal György
iránta honfitársai más téren is
udv. tanácsos, kik iránta éltök
viseltettek, méltó jeléül feljefogytáig mindig szives vonzagyezhetjük még, hogy az 1848-ik
lommal viseltettek.
évet megelőzött időben Pestme1808-dik évben az ügyvédi
gye törvényszékének részint elvizsgát letevén, jogtudományi
nöke volt, részint mint biró műjártasságát csakhamar bő alködött, s e tisztében is mind vékalma lett kitüntetni, s nem sok
gig osztatlan bizalomban részeidő telt bele, hogy a legelőkesült.
lőbb magyar családok s köztük
Kik Háádert személyesen isa
fraknói Eszterházy grófok tamerték, szivesen fognak emlé*ai ágának, az Erdődy, Gyulay,
kezni azon élvezetdús órákra,
Hunyady és Zichy grófi nemzetmelyeket ezen aggkora daczára
ségek több tagjának bizalmával
testi lelki épséggel megáldott
R e k e d h e t e t t ; a szegényebb
öreg ur körében töltöttek. Deblai perlekedőknek pedig legrült kedély, egészséges humor,
HÁÁDER GYÖRGY,
^..Syobb örömmel vitte minden
fesztelen szivesség, páratlan ell
J nélkül a legbonyolodottabb jogi ügyeit, mak haszonélvezetét felette káros és törvény- beszélési tehetség fűszerezték társalgását. S
há
^' évben az akkori herczeg Eszter- telen szerződések által egy emberéletre le- a milyen komoly, alapos és szakavatott volt
V
je x Miklós által a herczegi ház és hitbizo- bilincselte, akkor a herczegi jogkormányzat hivatása körében: ép oly gondos atya és
k n v Ügyigazgatójául neveztetett ki. 1824- ősz bajnoka, Hááder György is Bécsbe fel- ' nagy atya volt családi körében s épen oly
azo m , a £ v a r nemességre emeltetett, s ugyan- hivatott. — Megjelent az igazgatósági ülés- vonzók és keresettek voltak azon órák és
ja , e vben királyi ügyésznek is kinevezte- ben az értelmes és hü tanácsadó, s midőn perczek, midőn az öreg ur ráért, bő tapasz ^
tett azonban ez utóbbiról lemondván, ez látta, miként mellőzik ott a herczegi ház tálasainak tárházából elöszedegetni kincsei "
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s tanulságos és mulattató részleteket beszélt
el hosszú élete eseményeiből.
Hááder György egészsége példabeszédszerű volt. A 80 evet meghaladott aggastyán még utolsó éveiben is vadászott és lovagolt, s képes volt naphosszat élvezni az
agarászat örömeit.
A halálát megelőzött napon, midőn az
élet örömeitől már búcsúzni kezdett, még
egyszer elkérte hu kísérőjét, kedves pipáját.
De a hü útitárs most már megtagadta a
szolgálatot, a várt bodor füstök elmaradtak
s az agg férfiú fájdalmasan felsohajtott:
„Meghalt Hááder György!" E perez óta teljes öntudatára jött állapota veszélyességének
s nyugodtan várta a végpillanatot, mely
csakhamar bekövetkezett. Ez aczél-idegeknek, ez erős testnek és léleknek, melyek
annyi fáradalmat, izgalmat és tulfeszitést
kiáílottak, egy egyszerű meghűlés vetett véget, mely a múlt év karácsony ünnepén temploinhítogatás alkalmával érte. Alig egy
heti betegség után már sírjába kisértük a
becsületes, hazafiui érzületü, régi jó táblabirói faj egy kitűnő tagját — a kinek emlékét sokáig meg fogjuk őrizni sziveinkben.

II a t á r o % ú s.
(Egy barátomnak.)

Tm itt az óra; fel a tettre, fel,
Már megfut ám éltem egyharmadát.
— Vagy még talán egy-kél tél röppen el
S többé nem hallom a tavasz dalát. —
Fel a küzdtérre, — puszta a homok, —
Fel a küzdésre, te ifjú kebel,
Mig itt belől e zajgó sziv dobog,
Mig ereimben lángzó vér szökel!
Hány százezer nyög lenn a por között,
Kémes tűz nem emészti bensejét,
A renyheség, melylyel frigyet kötött,
Kenyér, a melyért nyújtja kezét;
Ha küzd, ha izzad: aljas szolgabér
Feszíti a legtöbbnek izmait. —
Szent czél, dicsőség, zöldelő babér
Ma már, mondják, csak ábrándost hevít.
Legyen! és higyje ugy a nagy világ,
Hitével engem cl nem tántorít,
Megértem keblem hangos szózatát,
Kemélni, küzdni, győzni ez tanit, —
S habár ezer gúnyolva néz le ránk:
Lesz egy, ki érti majd a sziv szavát; —
Baj az, hogy a kő megmarad s a láng
Fényt ád, hevít, emésztve önmagát ? —
Fel tettre, dalra, zengjen a koboz,
Szavával a sziveket hassa át;
Törjön ki a láng, mely benn szunnyadoz,
Fngeszsze föl a jégkeblek fagyát!
S ha majd a férfikor munkára hiv:
A tett beszéljen az ajak helyett;
Melyért az ifjúban lángolt a sziv: I
A férfi azt dicsőn teremtse meg .
Fel a küzdtérre, — puszta a homok, —
Fel a küzdésre, te ifjú kebel,
Mig itt belől e zajgó sziv dobog,
Mig ereimben lángzó vér szökel!
Munkára fel! csak küzdve szép a lét,
Az él, ki küzd s kit nem győz faradat;
Ha csüggedetlen érted el a czélt:
A koszorú soha el nem marad.
Török Károly.

A kit semmi vissza nem rettent.
(Történeti elbeszélés.)
(Folytatás.)

VI.
Minek járt tiszteletes uram éjszaka is a
templomba ?
Valami másfél napi járó földre Ornastöl
csendes kis falucska állt ebben az időben, s
áll mind e mai napiglan, ma is csak olyan
állapotban, mint háromszáz esztendővel ezelőtt.

Semmi más nevezetesség nincs benne,
mint ódon, régi kis temploma. Nem valami
épitészeti nevezetesség, melyhez talán bámulni jár a tanulni vágyás, hanem emlékezetes hely, melyen örömmel mereng a kegyelet. A templom tőszomszédságában ott
áll a csendes kis paplak.
Azon időben, melyről történetünk szól,
fiatal lelkipásztor lakott e nyugalmas kis
parochián. Szép képzettségű férfiú volt. Sokat utazott, sokat tanult, fényesen végezé az
egyetemi pályát, — azután odavetette a sors
a kis falucskába, ám ö lássa, hogyan felejti
el mindazt, a mit szorgalmas lelke gondos
méh gyanánt egybegyüjtött a fiatalabb évek
boldogabb idejében. Sok szép reménynyel,
sok magasztos tervvel, buzgó lelkesedéssel
kezdé meg pályaját; találkozott aztán sok
csalódással, sok kiábrándulással, sok félre-,
ismertetéssel. Sokat akart tenni, — kivitt
igen keveset; ábrándozott sokról, csalatkozott még többen. No de hisz ez így szokott
lenni az életben.
Reánk nézve, jelen történetünket illetőleg, annyiban nevezetes ez a lelkipásztor,
hogy kevéssel azon események után, melyeket fönebb előadtunk, ez a lelkész egy egész
héten keresztül, minden éjjel nagy csendesen
bejárt a kis templomba, még pedig nagy
óvatossággal és a legnagyobb titokban. Nem
történt ez sem azelőtt, sem azután soha többé.
S a mi a legnevezetesebb volt a dologban, valahányszor bement, mindig vitt magával egy-egy napra való eleséget és egy
kancsó fris vizet.
Hetednapra azután megszűnt ez az éjjeli
templomlátogatás mind örökre. De a hetedik
éjszakán,bárha egyedül ment be, — mindazáltal másodmagával jött ki a szentegyházból
tiszteletes uram.
Férfiú volt a másik is, s még pedig a
mennyire a csillámló holdvilágnál ki lehetett
venni, jóformán egészen egykorú a tiszteletessel.
— Egészen nyugodtan, egészen bátran,
kedves Gusztávom — suttogá a lelkész, mikor a templomajtóból kiléptek — az Isten jó,
ő megsegit.
— Hiszem és vallom! — viszonzá a másik ünnepélyesen — követlek, a hová parancsolod. Kezedbe adom életemet.
— És én megtartom azt hazámnak —
monda a lelkész — jerünk.
Csendes, néma éjjel volt. Csak az ebek
csaholása hangzott fel távolról néha-néha.
Hideg szél süvöltött észak felől, — s a hó
csikorgóit az éji vándorok léptei alatt.
Szótlanul haladtak.
Valami ötszáz lépés után a falu szélére
értek. Ott megálltak egy ház előtt s a lelkész halkan kopogott a ház ajtaján. Ez megnyilt azonnal s nyájas képű parasztember
fogadá az érkezőket tiszteletteljesen.
A lelkész egyik kézzel a gazda jobbját,
másik kezével a velejöttnek balját fogta meg.
Melegen megszoritá mind a két kezet.
— Ö az, Nilson! — csak ennyit mondott.
Azután mind a hárman egymásra néztek
szótlanul, jó darab ideig, még egyszer kezet
szorítottak egymással, — s azzal a lelkész
megfordult s visszasietett a paplak felé, a
másik kettő pedig nyomban eltűnt az ajtó
mögött.
E falusi lelkész — Erichson Gusztávnak
iskolatársa, barátja az egyetemi boldog időkből, volt a legelső ember, a ki annyi közül
megértette a lánglelkü ifjút, aki merte még
szeretni Keresztély király határozott tilalmának daczára.
Egy hétig rejtegeté templomában, s meg
volt győződve róla, hogy a barátság és honszerelem ezen áldozata nem szentségteleniti

meg az Isten nagy nevének dicsöitésére
emelt épületet.
A mig egészen biztos kezekbe nem teheté
le a haza drága kincsét, addig ő viselte
gondját, ő ápolta, ö táplálta; — azért járt
éjjelenkint a templomba.
VII.
Ha lélekjelenlét nem volna.
Nilson Siven házánál uj szolga volt.
Szolga a szó szoros értelmében. Senki sem
dolgozott a háznál annyit, mint ő, senki oly
hiven, mint ö. Nem volt munka, a mit meg
ne tett volna, ü volt fenn első, reggel, — ö
volt utolsó ébren. Mire Nilsonné asszonyom
kifordult a házból, —• pedig Isten a tanusága, ugyancsak korán kelt télen-nyáron —
már akkor a hó el volt lapátolva, söpörve a
gádorból, — az istálló tiszta, a kamara csinos, ugy hogy Nilsonné asszonyom akár a
menyasszonyi czipőjében léphetett volna az
udvarra, ha azt a menyasszonyi czipőt, régesrég óta, el nem dobták volna valahová. Minden cseléd, minden szomszéd tudta, látta,
hogy ez aztán igazán cselédnek termett ember, a ki bizonyára gyerekkorától fogva
rendhez, munkához, engedelmességhez van
szoktatva.
S mégis, senki sem volt á háznál, a kire
Nilsonné asszonyom pittegő-pattogó nyelve
— no mert ehhez ugyan jól értett a derék
asszonyság — jobban dirgett-dörgött volna,
mint ö reá. De — tegyük hozzá, mások előtt.
Mert mikor a gazda és gazdasszony, valami rendelet meghallgatásának szine alatt
beparancsolták a szolgát, — s mikor egészen
tanuk nélkül hat szem között valának: szegény, áldott jó Nilsonné asszony mindig oly
mély tisztelettel csókolta meg az ifjú kezét,
s mindig oly esdeklőleg könyörgött neki,
hogy: de meg ne haragudjék ám az ö csattogásaiért, mert ö csakugyan csak nem ugy
érti ám azt, mint a hogy el kell mondania.
— Kedves jó barátaim, — viszonzá ilyenkor az ifjú meghatóttan, s nem egyszer
könyek csillogtak szemében —'jobban esik
nekem a ti szidástok, mint mások hizelgése.
Egyik sem igaz, — s csak az utóbbi a veszedelmes.
S végre is, az emberek csakugyan elhitték, hogy Nilson gazda szolgája igazi szolga.
Nilson és feleségén kivül senki sem tudta az
egész háznál, hogy a ki a havat hányja, udvart sepri, lovat vakarja: annak ősei Svédország királyi trónusán ültek egykoron.
Csak egy ember volt a szomszéd községek egyikében, a ki az uj szolgának hírét
meghallván, gyanúra gerjedt: s ez egy bizonyos Westgöte N~ils vala, születésére nézve
bárha svéd, mindazáltal Keresztély király
szolgálatában.
Senki sem fejtett ki nagyobb erélyességet Erichson Gusztáv kutatásában, mint
Westgöte. Figyelme kiterjedt mindenre az
egész környéken, megállittatott minden
utast, megmotoztatott minden szekeret.
Hihetőleg Westgöte gonosz figyelme volt
oka annak is, hogy egy szép téli délelőtti
órában, Nilson gazda háza előtt egyszerre
egy csoport dán lovas termett, oly váratlan
hirtelenséggel, mintha csak a földből nőttek
volna elő.
Erichson Gusztáv épen odabenn volt a
szobában s a meleg kemenezéhez támaszkodva merengett viszontagságos életén. Egyszerre kardcsörgés hangzott, dán nyelven
ejtett káromlások közben, s a jövő pillanatban az üldöző katonák odabenn voltak
a szobában, üldözésük tárgyával szemtől
szembe.
Három sziv dobbant nagyot e rettenetes
jelenetre, Nilson gazdáé, a feleségéé és
Erichson Gusztávé.

— Vége van mindennek! — gondolák
magukban mindhárman. S bizonyára vége is
lett volna, ha* lélekjelenlét nincs — az aszszonyban. Hanem Nilsonné asszonyom, abban a pillanatban, midőn a katonák a szobába léptek, felkapott hirtelen egy lapátot s
annak nyelével ugy vágott végig Svédország
királyi sarjadékának fenséges hátán, hogy
meglátszott a helye egy ideig.
— Léhütö! — kiálta a bátor asszony hatalmas hangon — hát te mit állsz itt világcsodájára? Ne félj, nem te éretted jöttek ám!
Takarodjál havat hányni.
Gusztáv fogta a lapátot s kiment a katonák között.
Senkinek sem jutott eszébe csak egy kis
ujjal is bántani a szolgalegényt.
Azonban ez az esemény sokkal komolyabb volt, semhogy figyelembe ne kellett
volna venni. Maga a lelkész tanácsolta Erichsonnak, hogy haladéktalanul távozzék. A
Nilson házra gyanú volt már, — az ottlétei
nem volt többé biztos.
Menekülni?! Igen, de hogyan!
Nem volt egyetlen egy ut Dalekarliában,
melyen dán katonaság ne czirkált volna,
mind Erichson Gusztávot keresve.
De azért menekülni kell,—maradni nem
lehet, nem szabad!
A gazda és szolgája abban egyeztek meg,
hogy a gazda megrak egy kocsit szalmával
s abba rejti Gusztávot, s ugy viszi át Rattwickbe, egy biztos barátjához. Ugy lön. A
királyi ifjú szalma közé temetve vitetett
Rattwick felé.
Nilson gazda már-már könnyebben lélegzett, mikor fele utón voltak. Hogy magát
még jobban megnyugtassa, visszanézett.
Irgalmas Isten, mit kellett látnia!?
Egy csoport dán lovasság száguldott
nyomában. Sebesen elhajtatni előlük, a legveszedelmesebb s legszerencsétlenebb gondolat lett volna.
- - Bízzuk Istenre magunkat! — monda
a gazda — s hajtott tovább csendesen, de
szivében aligha nyugodtan.
A dán csapat csakhamar elérte a szalmás
kocsit. A kocsist leszállították s megkérdezték, nem rejt-e kocsija valakit.
— Tessék megnézni! — viszonzá Nilson
gazda, a legnagyobb nyugodtságot mutatva.
Azt hitte, színlelt nyugalma elámitja az
üldözőket,
Csalódott.
Az egyik lovas rögtön kardot rántott s
beleszúrt a szalma közé.
Nilson gazda észrevette, hogy a kocsiból
vércseppek hullanak alá az utat borító tiszta
fehér hóra.
— Vége van! — gondola magában, de
rémkiáltás helyett lehajolt egyik lovához s
hirtelen kivett késével 'felvérezte az állat
lábát.
És ez volt Erichson szerencséje.
— Micsoda vércseppek ezek a havon? —
kiálta a dán vezető, a ki a foltokat észrevette.
A gazda kutató tekintetet vetett lovaira.
— Lánczhordta! — kiálta meglepetést
színlelve — a keselynek megint vérzik a
lába! Istentelen, ügyetlen kovácsa!
Az üldözök csakugyan látták, hogy a
kesely lábából vércseppek szivárognak. Nem
időztek ott tovább, elszáguldottak.
Nilson gazda felült az ülésbe s hajtott
csendesen tovább.
Rattwickben tudta meg, hogy a dán keresztülszúrta Erichsonnak lábát s roppant
mély sebet ejtett rajta; de ahőslelkü ifjú az
égő fájdalmat egy moczezanás nélkül viselte el.
Ha ez esetekben mind a háromnál lélekjelenlét nem lett volna?!

nem voltak hatásnélküliek. S talán Erichson
VIII.
Az első meghallgatott szó, — az első elejtett bátor föllépése egészen meghiúsul, ha egy
áldozat.
másik esemény nem adja elő magát, a melyet
rövid
néhány vonással fel akarunk jegyezni.
Nem volt idő többé a késedelmezésre. A
Kevéssel
Westgöte félrevezető beszéde
dolognak vagy törni, vagy szakadni kellett.
után,
egy,
a
középosztályból
származó svéd
Mihelyt a nehéz seb annyira begyógyult,
férfiú
jelent
meg
e
községben.
Ez Sten-Sture
hogy Gusztávot jártában-keltében nem akaidejében
szintén
Erichson
katonája
volt, —
dályozá többé: ez azonnal hozzálátott, szive
de
sokkal
hivebb
és
becsületesebb,
mint a
szent ügyének barátokat szerezni.
Épen vasárnap volt. Hideg, zúzmarás téli csalfa Peterson Arend. Ez meghazudtolta
vasárnap; a házakról hosszú jégcsapok füg- betűről betűre Westgöte szavait, elmondta,
göttek alá, — a fák ágainak ezüst szakálla hogy Stockholmban ajkról ajkra kél már a
volt, ugy nézett ki valamennyi, mint valami hir, hogy Keresztély király nagy körmenetet
szándékozik tenni Dalekarliába, s nehogy a
torzonborz öreg ember.
parasztok fellázadjanak, saját szavai szerint,
Sohase történt az meg Rattwickben sem
mindegyiknek egy lábát és egy kezét akarja
azelőtt, sem azóta, a mi ezen a vasárnapon.
elvágatni. Elmondta ö is a stockholmi vérEgy délelőtt két prédikácziót tartottak. Az
fürdő irtózatos eseményeit, — s hogy végre
elsőnek a szeretet volt a textusa, a mely bészavait tettel is megpecsételje, — haladéktakességre intett; a másodiké a honszeretet,
lanul elment Westgöte lakására s vakmerő
a mely fegyverre szólított.
bátorsággal keresztülszúrta.
A dolog igy történt.
A rattwicki szó volt az első, a mely a
Vége lévén már az istenitiszteletnek, a
sziveket
meghatotta; a túlbuzgó hivatalnok
hivek el kezdtek kimenőre énekelni. Az aszaz
első
áldozat,
a mely ejtetett.
szonyok már szedkelöztek is, hogy az Ur
Ezek
után
a
visszalépésről szó sem leheházából hazafelé távozzanak, a hol nem egytett
többé.
szer ök az urak.
Most már az volt a jelszó: Küzdeni és
S ime ekkor véletlen és váratlan, szép,
győzni,
vagy harczolni és meghalni!
sugár magas ifjú vál ki a hivek ájtatos se(Vé|?e következik.)
Qy'Óry VUiM0S.
regéből, kilép az oltár elé a köztérre, s hatalmas csengő szóval ezzel kezdi beszédét:
— Rattwicki lakosok! Dalekarli testvéZ s i b é.
reim! Maradjatok még egy pillanatra. Nagy
(Töredék utinaplómból.)
szóm van hozzátok!
Lelkemből vágytam mindig látni Zsibót, a
Soha olyan csodálkozást, mint e szavakra
magyar oroszlán és a „szörnyölöknek szörny'ólő
a kis templomban! Persze hogy az asszonyok fia,'-' Wesselényi Miklós születés- és lakhelyét.
néztek az ifjúra legkiváncsiabban. Olyan Gyermekkoromban anyám gyakran beszélt róla,
csend lett nemsokára, hogy még a kórusban kit mint számüzöttet ösmert s ez által annyira benyomódott alakja képzeletembe, hogy talán soha
sem zajongott a fiatalság.
S midőn ez ünnepélyes csend beállott, —• nem fogom elfeledni. Volt tehát ok, a miért óhajazon a földön járni, hol ő legtöbbször megErichson Gusztáv, meghatottan, nemes fel- tottam
fordult, hol talán nagy eszméi megfogamzottak
indulásában reszkető hangon elkezdé ecse- lelkében és a honnét élte végén szemlélte lelki
telni népszerű nyelven a stockholmi vérfürdő szemeivel — a testiek látási képességét elvesztborzalmas eseményeit.
vén — a haza bukását és megásott sirja szélére
Rémülve hallgatá mindenki, Tompa mo- vonszoltatását
1865. augusztusában Hadadon voltam útitárraj, mint a tenger zugása, kiséré szavait.
Azután beszéde második részére tért át sammal, a honnét a Wesselényi-család épen előne:
is nyerte. Innen gyalog Szilágy-Csehen s két
a bátor férfiú. Figyelmeztet é a rattwickieket, vét
oláh falun, Szépiákon (Zaplak) és Udvarhelyen,
hogy a dánok nemsokára eljönnek hozzájuk is, keresztül Zsibóra mentünk. Már mesziről látszott
de ne engedjenek nekik, álljanak ellenök a gyönyörű vidék, a zsibói kastély, mely mintegy
fegyverrel. Svédországnak föl kell szaba- büszke várur tekint végig a Szamos völgyén, a
esucsos Rákóczihegy s az egyszerű kis városka,
dulnia a dán iga alól.
Zsibó.
Délután egy órakor értünk az napi utunk
— Igaz! — kiálta egy hang a tömegből.
végéhez. Elmentünk az igen szives ref. lelkész
— Igaz! —viszhangozá száz torok,hogy Kun Károly úrhoz, ki valódi magyaros szívességa templom megrengett bele.
gel fogadott bennünket. Délután felmentünk a
— Ha szomszédaink is fegyvert fognak, kastélyba, de igazi bús érzések közt hagytuk oda,
látván az azt környékező pusztulást. A lépcsőzet
mi sem maradunk el tőlük!
— Halál a dánokra! — kiálta Erichson. omladozófélben volt, a szobák újra festetlenül, az
— Halál a dánokra! — ismétlé az egész udvar zajtalan stb. Megnéztünk néhány szobát,
meg a tágas ebédlőt, hol egykoron büszke főurak
gyülekezet.
vig poharazás közt számoltak az idővel; voltunk
Erichson elsietett. Senki sem bántotta, az egykorEurópaszerte hires „zsibói istálló"-ban,
sőt mint valami fensöbb lénynek, tisztelet- melynek csak puszta romjait találtuk, a mennyiteljesen utat engedtek neki. Pedig — ha ben néhány paripán kivül semmi sem volt benne.
talán sejtették is — bizonyosan nem tudták, Azon istálló, melyről félszázaddal ezelőtt Kazinczy egész elragadtatással irt Erdélyi Leveleiben,
kicsoda. Itt még nem mondta meg nevét.
melynek lovait egyenként számlálja elő, jelenleg
Rattwickben nem is időzött tovább. Még csak falait mutatja; mindaz, mi benne értékes és
aznap, még azon órában odább utazott a szép volt — most hiányzik belőle.
szomszéd Mórába.
Megállottam az udvaron s elgondolkodtam
A rattwicki esemény,természetesen, rop- a kastély múltján. Ott, hol több mint másfél szápant hatást gyakorolt az egész községben és zaddal ezelőtt a legutolsó erdélyi fejedelem talált
annak vidékén. Szájról szájra kelt,—-ajakról nyughelyét, melynek falai között Erdélynek több
ajakra szállt. Persze csakhamar megtudta a főrangú írónője áldozott a komoly tudományok
hatóság is. És ekkor megint Westgöte Mik- oltárán, ott hol az id. Wesselényi Miklós oligarchái mulatságait űzte, ott, hol az ifj. W. Miklós
lós ur volt az első, a ki átjött Rüttwickbe, tárt
karokkal fogadta vendégeit, ott, hol a legnépgyülést hivott egybe és szóról szóra meg utolsó nagyszerű nemzeti küzdelemben a magyar
akarta hazudtolni az ismeretlen ismerős tu- fegyverek legutoljára rakattak le Kazinczy Lajos
dósításait. Hivatalos buzgósággal monda el, által, ott, hol a nemes Cserey Ilona és a Wesseléhogy Il-ik Keresztély mily kegyes fejedelem, nyiek hamvai nyugosznak, ott búsan kellett elmemennyire szereti a svédeket, mily igazságos rengenem az eseménydús múlt s a sivár jelen feuralkodó, — s mennyivel kevesebb adót fog lett. Valóban különös ellenmondása gyanánt tűnnék ez fel a sorsnak, ha ezt nem látnók folytonosan.
kivetni reájuk már csak a jövő évben is, Élet után halál, támadás után enyészet jő mindemint a mennyit a múlt időkben maguk a nütt és mindenkor!
svéd urak behajtattak.
A mi magát az épületet illeti: szépségre és
Westgöte • szavai, hivatalos tekintélye nagyságra nézve nem mondható épen kitűnőnek
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Ha mégis van valami megkapó benne — legalább
ránk magyarokra nézve — az a múltjához kapcsolt emlékek miatt van. Nem igen léphet ugyanis
körüle oly pontra az ember, mely ne a Wesselényiekre emlékeztette bennünket és ez az, a mi jelenben lekötheti figyelmünket és a mi érdemessé
teszi arra, hogy egyszer életében minden magyar
elzarándokoljon Zsibóra.
Napnyugta előtt felmentünk a családi sirbolthoz, mely az urilak feletti dombtetőn' van. Innét
elragadó volt a kilátás. Láttam Magyarországnak talán legszebb vidékét — a Balaton mellékét,
voltam a Magurán, jártam az alföldön, melynek
„se halma, se erdeje", de oly szép kilátást még
nem élveztem, mint itt. A nap épen nyugovóra
szállt; szemközt a méltóságos Rákóczihegy csúcsán aranykoronát képeztek a napsugarak, alant
a völgyben a Szamos hömpölygött, azon innét
Zsibó s a kastély, a hegyeken tul Erdély, körülöttünk kriptái csend s mindez együttvéve oly
igazán szépnek tűnt fel, hogy alig birtam megválni tőle. Elfelejtettem miatta mindent, még azt
a fájdalmas lélekmozzanatot is, melyet a két nagy
Wesselényi |sirkövének fel nem találása okozott
bennem.

vésve. Ez épület egészen az akkori olasz ízlés
szerint van épitve, a mit onnan magyaráznak,
hogy a 16-ik században sok olasz művész lakott
1. A sevillai városháza.
Spanyolországban.
,.Spanyolország gyöngye," ,,a bor és dalok
E nevezetes épület homlokzatát mutatja
szép városa" — igy nevezi a spanyol Sevillát hazája mellékelt rajzunk.
(Folyt,
egyik legigézőbb részének, Andalúziának fővárosát. De e város nemcsak szépségével,4ianem régise
gével is dicsekhetik,seredetétaspanyolnépmonda
Az első magyar kendergyár, Apaa mesés őskorig viszi fel, azt állítván, hogy első
tinban.
alapitója a mythologia Herculese volt. Annyi bizonyos, hogy a hiteles történelmi adatok is már a
Hazánk iparának haladását mindig éber
régi phöniciai néppel hozzák összeköttetésbe a figyelemmel kisérvén lapunkban, örömünkre szolváros eredetét.
gál, midőn olvasóinkat ismét oly vállalat létesüSevilla környékének teljesen délszaki jelleme léséről értesíthetjük, mely gyáriparunknak és
van s ez tükröződik vissza már a város belső el- gazdászatunknak kétségkívül uj lendületet fog
rendezésében s a lakosok sajátos jellemében is. A adni.
narancs és czitrom s egyéb déli növényzet itt
E vállalat az apatini kendergyár, melyhez
már egészen honos. A város utczái itt is, mint hasonló Francziaországban, Belgiumban, AngliáSpanyolország más városaiban, fölötte keskenyek, ban és a Rajnavidékeken létezik ugyan, de egész
minélfogva kocsizörgés nem igen alkalmatlanko- Ausztriában eddig még sehol sem. Ezen gyárat
dik a gyalog járó közönségnek. A férfiak már itt egy tevékeny hazánkfia, Stern Tivadar magán
is, mint többnyire egész Európában, a franczia mérnök, egy 'sveiczi ház számára, még pedig a
divatnak hódolnak, de a nők még megtartották legfontosabb és legújabb tapasztalatokon alapuló
festői spanyol nemzeti viseletüket, melyben fő javítások fölhasználásával, múlt évben építette.

Spanyolországi vázlatok.

Spanyolországi vázlatok: 1. A sevillai városháza
De végre el kellett hagynunk a kilátást, miután az alkony mindent ködfátyolba kezdett burkolni s útitársam is intett a lemenetelrc.
Másnapa templomot, harangot, paplakot stb.
vizsgáltam meg, melyeken mindenütt a Wesselényi-család adományozása látszott, különösen W.
Istváné és neje, az írónő b. Dániel Polixénáé. Érdekes egy XVIII. századi töredezett sírkő a templom oldalában, mely egy itt elhalt ref. lelkészné
Sombori Zsuzsánáé s érdekes azért, mert a hagyomány szerint ez az első és utolsó az ott elhunyt
lelkészek s illetőleg lelkésznek közül, miután
rendszerint más egyházakba szoktak átvitetni
haláluk előtt egyházi embereik s igy családjuk is (?)•
A templomról, Rákóczihegyről, a kastélyról stb.
számos monda kereng a nép ajakán, mik erősen
bizonyítják a magyar köznép kitűnő képzelőerejét.
Kevés ideig voltam Zsibón, de szeretem, hogy
megláthattam. Egyrészt ugyan bántott a szomorú
s másformának hitt való,űe másrészt meg a nagyszerű szép természet felébresztett lehangoltságombóls igy könnyen folytattam tovább utamat Zilah
felé.
Bodó Lajos.

szerepet játszik a természetes virág s az igéző
bájjal hordott csipkés mantilla (köpeny).
A város fő és legélénkebb utczái: a Calle de
las Sierpes, Calle de Dados és Calle de Francos;
itt vannak a legkeresettebb sétahelyek s a legszebb kirakatu kereskedői boltok. Majd minden
utczához históriai emlékek vannak kötve. A
Murillo-utczában mutatják azon házat, melyben a
világhírű spanyol festesz, Murillo született. A
Taveras-utczában mutatják a ,,szent tribunal"
házát, melyben a hirhedett vallásbcli inquisitiók
folytak. Sevilla városa volt e kegyetlen intézmény
bölcsője. Ott van a Quemadero nevű rét, a melyen
az inquisitio áldozatai, az eretnekek, elevenen
megégettettek, s ily autodafék még a jelen 19-dik
század elején is előfordultak. A „szent inquisitio"
intézményét a spanyol országgyűlés (cortes) csak
1820-ban törölte el.
Az alkotmány tér egyik oldalát a régi városháza (ayuntamento) foglalja el, melyet a 16-dik
század első felében építettek, de teljesen be nem
végezték. Azonban mégis ugy tekintik, mint az
u. n. renaissance-styl egyik legszebb példányát.
A homlokzatán látható egyes gazdag díszítések s
építészeti részletek oly finom munkával vannak
kivivé, mintha aranvból s ezüstből lennének

A gyár 24 óra alatt 200 mázsa nyers kendert
képes ugy átidomitani, hogy az azonnal piaczra
vihető. Az eljárás igen egyszerű és abban áll,
hogy legelőször is a nyers kendert gőzzel melegített vízben, különösen e czélra készült medenezékben áztatják, mi által a kender enyves része
ernyedésnek indulván, köterejét veszti és a kenderszálak a pozdorjától elválnak. Az áztatás nálunk még mindig igen kezdetleges és az egészségnek nagyon ártalmas módon, többnyire az ősz
hűvös napjaiban folyó- vagy álló-vizekben történik, hol nyolez napot is vesz igénybe. A kendertermelők az itt szükséges vigyázat miatt órákig kénytelenek a vizben gázolni, s a bácsi
kendertermelő vidékeken, igen gyakori tüdőbajok
is innen magyarázhatók.
Mindezen kellemetlenségek a meleg vízzel
való áztatásnál elesnek és az áztatás mindamellett
csak egy, legfeljebb másfél napig tart. Az áztatott
kendert azután hengerek között kisajtolják, hogy
a száritó kamarákban annál hamarább száradjon.
A száraz kendert csomagokban a tilolóra, azaz:
törőgépre teszik, mely a fás részeket:apozdorját,
összezúzza, oly módon, hogy az ezen kezelés alól
kikerült kender már közönséges kötelekre használható. Hogy a csepütől és a pozdorjától töké

letesen megszabadittassék, a.megtört kendert a
sujtoló gépre teszik; végtére a puhitó gépen a
kivánt lágyságot és puhaságot nyeri. Ezután
gondosan osztályozva kötegekben elszállittatik. A
csepüt oly kezelésnek vetik alá, hogy mostani
értékének háromszoros árán kél el.
Ezen igen előnyös eljárásnak bizonyos következménye az lesz, hogy a magyar kender, mely a
világhirü rigait minőségben sokkal fölülmúlja, és csak kezdetleges
és hiányos kezelése miatt
nem versenyezhetett ezzel alondoni és hamburgi
piaczokon, legközelebb
tul fogja ezt szárnyalni
és mint a magyar kereskedelem kiviteli czikke
nagy szerepet fog játszani.
Az apatini kendergyárban, melynek ide
mellékelve vázlatát közöljük, 100 lóerőt kifejtő gőzgép dolgozik,
mely tiz törőgépet, 108
suj tológépet, egy puhitógépet és az áztató
medenczéket vizzel tápláló központfutó-szivatyut hajt. Mellesleg legyen említve, hogy ezen
meritőgép másodperczenkint egy, tehát
óránként 3600 akó vizet
merit.
Igen valószínű, hogy
ezen gyár eredménye és
az imént leirt, kezelés
szembetűnő előnyei Magyarország egyéb kendertermelő vidékeinek
gazdáit is ily gyárak fölállítására fogják indítani.
Ugy társaságok által, mint magán utón, elő kell
mozditanunk e téren is hazánk anyagi, ipari gyarapodását. Már is örömmel üdvözöljük azon hirt,
mely szerint emiitett mérnök hazánkfiának, Stern
Tivadar urnák sikerült Bácskában egy ottani
földbirtokosokból álló társulatot alakítani,
melynek szándéka Palánk
környékén
is
ily gyárat életbe léptetni, még
pedig ugy, hogy
még ez idén
működhessék.

hoz köt, az estéket mégis Uj-Pesten lakó csaladjaik körében tölthetik. Gr. Karácsonyit, kinek itt
már szép nyaralója van, valószínűleg több nagyobb ur is követni fogja.
Uj-Pest ifjú életét azonban legszebbé és legérdekesebbé teszi azon élénkség, melyet gyárai körül
örömmel szemlélhetünk. Gyári üzletre sok előnyt
nyújt ez uj telep, miután itt az építkezéshez az

Apntini kendergyár (Bácsmegyében).

és társa eny vgyára és gr. Károlyi Sándor uradalmi
téglaégetője s végre a fiumei „Stabilimento tecnico" hajógyára, épen az uj-pesti kikötő határában, melylyel olvasóinkat ezúttal megismertetni
akarjuk.
A Margitszigeten fölül, az ó-budai sziget felső
csúcsával majdnem szemben kezdődik a szép kis
sziget, mely az uj-pesti kikötőt a jégjárástól védi
s a kíméletlenebb északi és északnyugati sze^_
lektől óvja. Már a ter- ~
mészét alkalmas kikötőül alkotta e helyet, —
nem, hogy minden emberi gondoskodás és
munka nélkül is biztos
menhelye legyen a hajóknak, hanem hogy
ezek mellett minél kevesb költséggel minél
nagyobb biztosságot
nyujthason. Már Széchenyi kiszemelte e czélra ; de sohsem volt módjában, hogy elkészittethette volna.Végrel856ban a kincstár utalványozta a költségeket s
a terv rövid időn létesült. Mintegy 75 ezer
négyszög öl a vizszin,
mely a hajókat befogadhatja. A sziget felső részén erős jégtörők vannak felállitva, hogy a
jeget feltartsák s a sziget farkánál a bejárást
szilárd kövezet védi,
hogy a víz el ne mossa
s a netalán alulról erőszakoskodó
jégtorlást
meggátolja.

Nyáron, mondhatni, üres e kikötő; mert legalap, a föld, jelentékenyen olcsóbb, mint a városban, a munkás nép könnyebben és jutányosabb fölebb is csak egy-két hajó vetődik oda, melyet
szállást kap, sőt élelmezéséről is jobban gondos- kijavitnak. A múlt nyáron azonban folyvást élénk
kodhatik. A főváros pedig, ha a gyármunkások volt: a középdunai társaság „Buda-Pest" és
nagyobb száma erre húzódik, szintén nyer az ál- „Fiume" uj hajóit építették benne. November
tal, hogy az élelmiszerek s lakok keresettsége 24-én eresztették a vizbe, szokásos ünnepélyességgel, keresztelőjét is megtartva egyszersmind a hajóknak, melyek rövid időn versenyre fognak
szállani büszke
társaikkal. A
munka még
folyton foly körülök s a munkazajt számos
más hajók népe
is emeli. A kiAz uj-pesti
kötőt mindenki
kikötő télen.
szabadon használhatja, ki a
Uj-Pest, a főmeghatározott
város serdülő
dijt fizeti s igy
leánya, az ifjú
most a különben
élet kellemeit
egymással legtárja még elénk.
élénkebb verLeginkább kersenyben küzdő
tészek és kéztöbb hajóstábor
művesek lakják.
népe van itt
Egyszerű, ittegyütt, a köteott csinos, még
lességérzet köleginkább emezös
fegyelme
letek nélküli
alatt, szép csenházai, többnyire
des munkában
virágos vagy vetöltve, egymás
teményes kermellett, a natekkel, itt-ott
pokat, A „csengyümölc; fákkal
des
munkát"
8
azonban nem
egész szőlőülkell a „zajtatetményekkel
lan munka" értarkázva, a
Az njpesti kikötő télen.— (Greguas Jíinos rajza.)
telmével fölese^gyvárosi zai
akartuk | a „csendes"-sel
felében
való^ag08 üditő hatással vannak,
nem nyomja annyira a lakosság zsebet s megsza- rélni; mert csak azt
sok kan kezdik nyaralóul is használni, 8 badul azon kellemetlenségektől, melyek a gyárak mondani, hogy „egyiknek a másik megzavarása
ek;
n t e t b e n , kivált azokra, kik a budai he- körül átalában clmaradhatlanok. Eddigelé Uj- nélkül." — Mert itt különben oly nagy a lárma,
gy5*
a n ara
időve
y lással járó költségcskedést vagy Pestnek tiz jelentékenyebb gyára van. Itt van hoo-y ugyan meg kellett szokni már előre a „jövő
ny e i fZí*:Setést meg akarják kimélni, némi előny- Wolfner Gyula és Lipót testvérek bőr- és gyapju- zenéjét/' hogy fülsérülést ne kapjunk.
Az egyik helyt ugyancsak verik a vasat,
nyit o t t r > Gryors, kényelmes és olcsó közlekedést mosó-, Engelsman Mór és ifj. Deutsch József
g a
hogy
a pöröly is jajgat bele; amott a futatok s a
város k " ^ közúti vaspálya Uj-Pest és az anya- szesz-, Singer D. vatta-, Mittelmann M. spodium-,
f
Z Ótt
o-épektől
szabaduló gőz tompán ugyan, de oly erős
°glalk ° ' ' Kereskedők, hivatalnokok stb., kiket Weisz Jakab és Reiter Ármin bőr-, Oepinger
ozasuk a nap 'nagyobb] részében a főváros- szeszfinomitó-, Rosenzweig L. kenyérsütő-, Argay zsibajt csinál, hogy órák multán is zúg fülünk
i>

utána. A mint az asztalos gyaluja csisszant; a la
katos reszelője roszog, egyszer-másszor élesei;
közbesivítva; a dugarzók (Schopper) kalapács:
kopog; az ácsok szekerczéje nagyokat koppan s a
hajókovácsok a hajó vasoldalát puffogtatják: ez
mind egyszerre halljuk. Odább a hajós legénység
két részre oszolva, vágja és fürészeli a jeget, a hoi
vastagabb, s csónakokban jobbra-balra hintázva
hatalmas ,,luláj" kiáltások közt töri a gyengébb,
és ujabb jeget. Csak a nap nyugtával pihen meg
e nagy zaj, e nagy lárma is. A csengetyü azonban
alig adott jelt, mintegy varázsütésre kiki abban
hagyja munkáját, elnémul a sziget s az uj-pest
part borházai veszik át a munkások kedvtelés
zaját, vagy a családi tűzhely körül serénykedő
nők és csevegő gyermekek feledtetik a nap fáradalmait. A hajókon a tüzet kioltják, gyertyafény
csak az őrtanyán lesz látható s az éji csendet
egyedül az őrjáratok kopogása s az egyes őrök
időnkinti jeladásai zavarják. Egyik nap a másik
után, hasonló zsinórmértéken jár le, egyedül
vasárnapok s ünnepek tesznek kivételt.
A vasárnapot a nyugalmon, a hajósnép ünnepies öltözetén kiviil, a hajók tarka zászlói hirdetik, komoly ellentétben a magasba sötéten merészkedő kéményekkel, melyek fönn bekötve, mintha
álomlepte túzokok volnának, merev mozdulatlansággal nyugosznak. S ez érzéketlen komor vasoszlopok között az élénk szinü zászlókat a gyors
szellő vidáman lobogtatja!
Kenessey Albert,

lánczszemenkénti egymáshoz közeledése pedig az
Nálunk hasonló eset, t. i. a kívülről berohan*^
országos határt és erősséget képezte.
rabló nép elleni védelem szüksége nagyobb mérvA Csörsz-árka csupa földtöltés, az avar ben csak a X I I I ik században állott be — a tatárgyűrű két sövény közti földtöltés volt; az előbbi járás alkalmával. Ezután épültek fel legtöbb váegyenes hosszú vonalban terjedt, az utóbbi kerek rosaink; sőt ámbár már Geiza vezér és Sz. István
vonalba volt zárva; az előbbi az épszögü, az utóbbi király óta, meghiva és külön szabadalmak által
a kerek római tábort vette mintául. A szt.-gáli kecsegtetve, folyvást gyülekeztek Magyarországra
szerzetes megjegyzése szerint már N. Károly ron- az idegenek, az u.n. vendégek (hospites) : legtöbb
totta le az avar gyűrűket, s azért alig találjuk városunk szabadalmai, kőfalai s erősítései mégis,
többé maradványait.
csak a tatárjárás utáni korból származnak, midőn
Béla király Névtelen jegyzője két helyen oly t. i. a pusztítások által megfogyott népséget az
országos határról szól, melyet a magyarok, bejö- idegenek bevándorlása által kellett pótolni.
vetelök alkalmával vontak, az egyiket Erdély felé,
Erősített várost a tatárok keveset találtak
a másikat az északi tótok, nevezetesen a csehek hazánkban, különben nem győzedelmeskedhettek
és lengyelek ellen. Az előbbiről szólva, csak is a volna mindenütt oly könnyen; ily várost a tatárok
„meszesi kapu" kőanyagát emliti, mig a zárhatárt nem is lettek volna képesek bevenni. Tudjuk,
(clausura) fasövényből állónak mondja; az utób- hogy Esztergom és Körmöcz s alkalmasint Pobira nézve, melyet a zólyomi erdőbe helyez, meg- zsony és Nyitra is bántatlanul maradtak. De az
jegyzi, hogy részben kőből, részben fából volt akkori esztergomi erődítés valószínűleg még nagy
szerkesztve. — Igen valószínű, hogy e két határ- mérvben a rómaiak hagyománya volt és Nyitra
vonalat csak elkezdték építeni, de nem fejezték erősítése is a római városok régibb utánzásából
be, mert fölötte rövid idő múlva, midőn a hon- származhatott, még azon időből, melyben Nyitra
foglalás délkelet felé Erdélyre, s északnyugot felé Marahaniának fővárosa volt.
a zólyomi erdőn tul terjedt, mindkét határvonal
A városi élet tehát, s ezzel együtt a városi
szükségtelenné s feleslegessé vált; és nem képzelerődítés
is nálunk csak a XlII-ik század második
hetni, hogy a honfoglaló népnél alig valamivel
felében
keletkezett,
akkor, midőn az egyházi épímiveltebb régibb lakosok, oly rövid idő alatt oly
nehéz és hosszas munkát, az első és második tészet, a román styl fénykorát már meghaladván,
foglalás között, befejezni képesek lettek volna. A az átmeneti és csúcsíves styl korszakába lépett. S
Névtelen „zólyomi határa" semmi összeköttetés- ez okból alig találtunk eddig román modorú részben nincs a Zólyom városa felett létező u. n. letet városi erődítéseinkben, de találunk naponPuszta várral, melyről sokan azt hiszik, hogy kint csúcsíveseket, mert a tatárjárás utáni jöveannak egy része volt, s csak azt mondhatjuk, hogy vények régi hazájokból az ott épen akkor megA régi hadi építészet Magyarországon. ama határvonalnak semmi nyomát sem ismerjük. honosított csúcsíves stylt hozták be s e szerint
Annál fontosabb volna ennél fogva a „meszesi" építették uj lakhelyök templomait, e^ szerint
Dr. H e n s z l m a n n I m r é t ő l .
határ vizsgálata, mert Fridvalszky Mineralogiá- részletezték körfalait, tornyait és bástyáit.
Hazánkban ennélfogva a városi erődítések
jának élőbeszédében is azt állítja, hogy a MeszesIII.
aligha származtak a rómaiak közvetlen utánzásáhegy
Zilah
felőli
oldalán,
valamely
régi
építkezés
(Csörsz árka, — Avar gyurük. — Országos határ.)
ból, hanem azok csak másod kézbeli utánzásból,
maradványa még látható.
vagyis a német építészet közvetítése által támadMint mondám, a római határsáncz legterjetak nálunk, mert az uj jövevények nagyobb részedelmesebb utánzását látjuk az u. n. Csörsz-árkában,
IV.
német volt, kik itt átalában inkább kedvelték az
mely egymástól néhány mérföldre eső, kettős,
(Római, byzanti és német eredéi ü városi erődítések.)
épitkezést, mint a tősgyökeres magyar faj. De a
párhuzamos vonalban, a Tiszától a Dunáig terjed.
németek ez időtájban már nem csupán a rómaiaAz északi vonal Ároktő mellett kezdődik a Tisza
Az egész országra nézve fontos határerősitépartján s Vácz közelében, amaz egymáshoz közel seken kivül őseink az u. n. Pannóniában még kat utánozták, hanem a keresztes háborúk alkalálló, meglehetősen szapora sánezokban végződik, római erősített városokat is találtak és a Névtelen mával a byzanti görögöktől, sőt az araboktól is
melyeknek hajdani rendeltetését alig fogjuk más- jegyző szerint kivált O-Budán nagyon elcsodál- tanultak s így keletkezett a különféle modor
kép megérthetni, mint hogyha azokat a felső koztak az ott még fennmaradt kőépületeken, a utánzásából és alkalmazásából oly eredeti hadi
Csőrsz-árka megerősített dunai végének tartjuk. minőket azelőtt még sehol sem láttak. Meglehet, építészet, mely Franczia-, Angol-, Német-, SpaE nevezetes árok vagyis inkább elsánczolás eddig hogy N. Károly és közvetlen utódai a római vá- nyol- és Olaszországban, a nemzetiségek külön
még nincs kellőleg megvizsgálva, mindazáltal rosok erődítéseit, hadi ezélok végett, többé ke- jelleme szerint különbözőn alakult, bár az első
annyit már most is állíthatni, hogy eredete régibb vésbbé lerontatták; de nem hihető, hogy ezen rom- gyakorlat mindenütt, ha nem is egy, de mégis
a magyarok, avarok, sőt a hunnok idejövetelénél bolás átalános volt, mert a német hatalom is leg- ugyan egyféle kutforrásból eredt.
is, s hogy azt talán a római letelepedéssel egykorú inkább Pannoniát hódítván meg, a régi erődök
Hazánk városaiban e szerint a tornyos kőfal
Jazyges metanastae nevű népség, mely akkor a neki is ép ugy használtak, mint azelőtt a rómaiak- rómaiszerü, de a kerítő kőfal megkettöztetése és a
Duna és Tisza között élt, a felső Magyarországon nak, mert mindkettőt a Dunán netalán átkelő két fal közti árok (az u. n. Zwinger) byzanti erelakott más népek ellen védőimül építette. A Csőrsz- barbár népek berohanásai ellen megvédtek. E detű; szintén byzanti vagyis inkább arab szármaárka, ámbár több tekintetben eltér a római határ- szerint a római erősített városokban, minők voltak zású a tornyokat körülvevő azon kiszökelés,
sánczolás szokott módjától, másban ismét oly a Duna mentében Ó-Buda, Esztergom, Szőny, a melynek oldalrészein át nyilazni, átlyukgatott
közel áll ahhoz, hogy megásását az akkori barbár földközön pedig Kőszeg és Pécs, vagy oly alap- padozatán keresztül pedig köveket lehetett donép alig végezhette római segitség, vagy legalább satok maradtak fenn, melyekre később a közép- bálni, vagy forró vizet és égő szurkot önteni a
római minta nélkül. Hozzájárul, hogy a Csőrsz- kori városok épültek, vagy oly minták, melyek támadók fejére, miért is ezeket a németek Pechárkának váczi vége egy részt igen közel feküdt a utánzása által uj középkori városok rendeztet- nasew-eknek nevezték (mire még szintén nincs
dunántúli római telepekhez, más részt pedig hi- tek el.
magyar szavunk); továbbá byzanti eredetű átaláhető, hogy a Csörsz árka a Tiszán tul is folytatva
Eleinte őseink, mint nomádnép, lakhelyeik ban minden nagyobb kiszökelés, melyet úgyszólvolt azon erdélyi római sánezokig, melyeket ujab:rősités.ével
keveset gondoltak; ha gyors lovaikon ván a falra akasztottak, és melynek erkély nevét
ban Torma Károly fedezett fel. lla majd tüzetesb
a magyar a német Erker-töl, ez ismét a latin
vizsgálódások ezen alapos sejtelmeket megerősí- a határtalan pusztát bejárták, hajlékul beérték arcá-tól vette. Német vagyis inkább nyugati
tik, akkor a jazygeseket a rómaiak egykori tár- 8ítraikkal, s a heiyett, hogy szűk helyen össze- eredetűnek látszik a fából készített, u. n. Hürdensainak (socii) fogjuk tekinthetni. Ezen viszonyt szorultak volna, a zsákmányok végett inkább sze- félo kiszökelések alkalmazása az egész körfal mamár Ackner, erdélyi történetbuvár, is látszik sej- rettek kiterjeszkedni,- még idegen országokba is. gasságán és kőrútján. Végre byzanti, vagy talán
teni, midőn a bécsi középponti bizottmány közle- Sőt maga Szent István is, midőn elődei nézeteivel még inkább arabféle a kapu melletti vagy feletti
ményeiben (II. köt. G8. 1.) Decebal dák királyról s szokásaival ellenkezőleg, népét mindinkább ha- torony azon módosítása, melyet barbacannak neazt mondja, hogy a rómaiak ellen vivott s elvesz- ározott lakhelyhez kívánta kötni, a rónaságot veznek, s melyből később a boulevardok s bastiotett harcza után megtámadta a jazyges matanas- :lébe tette a völgyes vidéknek, a természetes erő- nok eredtek; nem különben a nevezetesebb tornyok
tae-kat és elvette f öldjök egy részét, mivel vele a dítést a mesterségesnek, s elhagyván Esztergomot, elé emelt magasabb kőfal, melyet védő tiszténél
rómaiak ellen szövetkezni vonakodtak. lla továbbá Székesfehérvár mocsarai között telepedett meg.
fogva köpenynek (Mantel) nevezett a középkor.
a jazygeseket a rómaiak társainak tekintjük, akEzek az okok, melyeknél fogva nem tehetjük
(Vége következik.)
kor arra sem lesz szükségünk," hogy a rómaiakat 'el, hogy a magyarok mintául használhattak volna
Ó-Budáról roppant kerüléssel Nándor-Fehérvá- ly erődített római városokat, melyeket hódításuk
ron keresztül utaztassuk Erdélybe (mint mi uta- alkalmával itt találtak.
Magyar hadvezérek az osztrák hadzunk ma Pestről Debreczenen s Tokajon keresztül
Egyébiránt őseink ezen hanyagságán nem
seregben.
Miskolezra), hanem megengedhetjük, hogy azon kell csodálkoznunk, mert a X-ik században a
mathematikai igazságot, miszerint legrövidebb az szomszéd németeknél sem létezett még biztosabb
25. Szarvasy József.
egyenes vonal, nem csak korunkban a poroszok városi élet, sőt ott épen csak ős apáink zsákmátalálták fel, hanem annak felfogására már a íyoló betörései szolgáltak indító okul kisebb váSzarvasy József, vezérőrnagy, nemes család
rómaiak is képesek voltak.
osok vagy helységek építésére, kivált Németor- ivadéka, Eperjesen született 1746-ban. Kora 16.
zág keleti és északkeleti vidékein. Ugy tudjuk, évében mint kadét lépett a 2-ik számú gyalogAz avar gyűrű, melyről kapta nevét Győr íogy I. Henrik császár, miután 924-ben a magya- ezredbe, és minden altiszti fokozaton keresztül
is, más alakban utánozta a római elsánczolást. Ezt •okkal kilencz esztendőre békét kötött, a közbeeső menve, 1770-ben a 9. számú huszár-ezred segéde
egy ily gyűrűnek azon leirásából tudjuk, melyet időben országa végvidékeinek megerősítésére for- lett. A bajor örökösödési háborúban mint főhadN. Károly biographiájában egy 880 körül élt sz.- dította minden törekvését; s e czélból megparannagy; —=• a török háborúban mint kapitány vett
gáli szerzetes adott ki. *) E szerint minden egyes csolá, hogy földmivelő harezosainak minden kigyűrű roppant nagyságú tábor volt, mely egész enczedike többi nyolez társa számára erősített részt. Ez utóbbiban hősies magaviselete által tünhelységeket foglalt magába; az egyes gyűrűk lakot (várost, urbs) épitsen, hova a veszély idején tette ki magát. 1788-ban parancsot kapott, hogy
a Jassyból elfutott, de Szörényi kapitány által
mindenike családostul és termésével együtt bevo- visszahozott Ypsilanti herczeget Szucsaván át
*) Lásd: Monachi Sangall. Gesta Caroli, Lib. II. pag. ulhasson.
Czernovitzra kisérje, ezt báró Moltke hadnagy és.
787. apud I'ertz: Monum. Germán. Tom. II.

ság helyesléssel és méltánylattal nyilatkozott e
gépekről, bár egyes részeiben még némi javítások
lesznek szükségesek.
Megragadjuk az alkalmat se gépeket gazdaközönségünknek figyelmébe ajánlani, nemcsak
azért, mert honi találmányok, hanem mert jók és
hasznavehetők is. — Ilyenek ma már minden nagyobb és rendezettebb gazdaságban szükségesek,
sőt nélkülözhetlenek. — De másrészről elvárjuk
a feltalálótól s illetőleg gyárostól, hogy méltányos
feltételeket, lehető olcsóbb árt szabjanak gépeiknek,
hogy igy annál könnyebbé tehessék azok minél
nagyobb elterjedését.
'
Elismeréssel tartozunk az illető feltalálónak,
hogy találmányát nem adja külföldre valamely
8 órakor Negotin előtt az ellenségre bukkantak.
gyárosnak, bár jobb feltételek mellett, — hanem
Az előhadat'Szarvasy vezénylete alatt hét huszárbenn a hazában honi gyárossal akar szerződni,
szakasz képezte, oly parancscsal, hogy ha lehet,
hogy így a magyar találmány magyar földön és
az ellenséget a gyalogság megérkezéséig feltarelőször magyar földről terjedjen szét. — A siker
tóztassa. A cserjével sürün fedett és nehezen
járható talajon a török túlerejével a mieink oldaA magot a gép szerkezeténél fogva tet=zés azonban csak ugy lehetséges, ha magyar gazdalait túlszárnyalni igyekezett, azonban Szarvasy zerint mélyebben vagy sekélyebben lehet lerakni. közönségünk minél nagvobb mértékben pártolja.
'
X.
huszáraival oly elszánt rohamot intézett ellenök,
A vetést szabályzó fogaskerekek csak is az
hogy visszavonulni kényszerültek. Mindazáltal emeltyünyllás tengelyén alkalmazhatók, mely
csakhamar összesze'dték magokat, és újra rohan- emeltyűvel egyszersmind a gépet is ellehet zárni,
Egyveleg.
tak lovasainkra, miért Szarvasy a még négy hátra- ugy a vetéskor a fordulóknál, mint a szállítás
inaradt huszár-szakaszt is segélyül kérte. Szar- alkalmával is.
— C-^9y zsidó nászünnep'ly Debreczenben.J
vasy, hogy erejére nézve az ellenséget tévedésbe
Vetéskor a gépet mindig ugy kell állítani, Hazánk nem magyar ajkú népeinek különböző
hozza, a tizenegy szakaszból, tizennyolez kisebbet hogy annak hátulja bukólag álljon, mit a rudak alkalomkor előforduló szokásai — különösen az
képezett, és oly tűzzel rohanta meg újra az ellen- tövén alkalmazott fejes szeg által lehet eligazitni. izraelita atyafiaké — még tudtommal kevéssé vanséget, hogy az futásnak eredt, mely alkalommal
nak ismertetve e lapok utján. Egy ilyenről akarok
Nagy György tizedes egy zászlót is elfoglalt. A
röviden szólani.
huszároktól üldöztetve a törökök a Bukovczei
C) Takarfiiányrépa-velőftép.
Debreczenben, a legnagyobb magyar városmagaslatokra vonultak és ott harmadszor is soraSzintén egy lóerőre van szerkesztve. A gép ban vagyunk. Egy közönséges izraelita családhoz
koztak, azonban csakhamar innen is elverettek. vezetésére szükséges egy ember s egy gyermek,
Még ezután kétszer kisérlék meg az ellenállást, — s 10 órai munka idő alatt, vagyis naponkint gyülekeznek a szerető hitrokonok, csendben, eo-ész
de ekkor már a Timok vizéig űzték őket, hol az vet m. e. 12 holdat (1200 O ölével). A gép négy ünnepélyességgel. E háznál készült egy ifjú zsidóátmenetelt oly sietve erőszakolták, hogy sokan a sorba vet, vagyis négy magrakó hengerkerékkel pár nászünnepélyt tartani, melyben mint meghíhidról hulltak alá, többen a habok közt úszva ke- bír, melyek egymástól 16"-nyi távolságra állanak. vott vendég, én is résztvettem.
Délutáni öt óra tájban, a rabbi megérkezése
restek menekülést, a legnagyobbrész azonban sír- A vetést különböző nagyságú fogaskerekek által
ját találta. Ez ütközetnek eredménye Negotin be- különböző távolságú fészkekre lehet eszközölni, után négy festett faoszlopon álló selyem mennyevétele volt. A fényes diadalban azonban eszélyes és pedig : A 19 foggal ellátott fogaskerékkel vet zetet tartott ÍIZ udvaron négy fiatal ember, sekkor
intézkedései, ritka lélekébersége, kitartása és sze- a gép a 16" távolságú sorokban eső fészkekbe 16" az összegyülekezett vendégkoszorubólanők közül
mélyes vitézsége által a legnagyobb dicsőség távolságra. A 24 foggal ellátott fogaskerékkel különváltak a férfiak, — kiknek, ha ugyan jól
Szarvasy kapitányt illette.
vet a gép a 16" távolságú sorokban eső fészkekbe értesültem, szertartásuk törvénye szerint legalább
Szarvasynak a M. Terézia-rend lovagjává és 14" távolságra. A 27 foggal ellátott fogaskerék- is tíznek kell lenni, — ezek a rabbival együtt
•ezredében őrnagygyá kincveztetéee utolsó ke- kel vet a gép a 16" távolságú sorokban eső fész- körülállják a mennyezetet, és egy rövid imádságot
gyelmi ténye volt József császárnak, ki kevés kekbe 11" távolságra. A 31 foggal ellátott fogas- mondanak, kérve a felséges Istent, hogy az összenap múlva elhunyt. Nem sokára ezután, július kerékkel vet a gép a 16" távolságú sorokban eső kelendő ifjú párnak életére adjon áldást. Ezután
két férfi a vőlegényt, két nő pedig a menyasszonyt
8-án, Szarvasyt szerencsétlenség érte. A do- fészkekbe 9" távolságra.
vezeték karonfogva a mennyezet alá, midőn a
log igy történt. A kalafáti győzelem után a
A fogaskerekek az emeltyű tengelyére van- násznépnek apró viaszgyertyákat osztogattak, s
mieink Brahova irányában táboroztak, hol az nak alkalmazva, mely emeltyű egyszersmind a
Erdődy huszár-ezred két osztálya élén Szarvasy gép működésének elzárására is használtatik ép azt meggyujtva, égették az esküvés ideje alatt. A
rabbi ifjaink elé állott s buzgó fohászkodás után
állott. Serboblasnál (Servoskas) előőrseinket a ugy, mint a kukoriczavetőgépnél.
egy borral telt poharat adott át a vőlegénynek, ez
törökök megtámadván, Szarvnsy hirtelen lóra kap
ivott,
és ismét megtöltve, ugyanazon poharat adá
és nyomul az ellenség felé huszárjaival, mely elől
át
a
rabbi
a menyasszonynak, ez is ivott; újra
a Würtemberg-dragonyosok mái- hátrálni kezdetimádkoztak,
miután kőt nő a menyasszonyt hátek. Alig fordította ezeket vissza Szarvasy, midőn
romszor vezeté a vőlegény körül, mikor előbbi
fakó paripája valamitől megrettenvén, ágaskodni
helyére áll vissza, s a rabbi megáldja őket az Urkezdett és ez által nyeregterhelője megtágulván,
nák
nevében; de még egyszer isznak s ismét az
Szarvasy lehanyatlott. Ezredebeli Varga nevű
előbbi módon kerülé meg menyasszonyunk vőletizedes leugorva lováról, igyekezett ugyan vitéz
gényét; majd az ifjú pár egymás mellé állva a
•őrnagyát lovára felsegíteni, de ez az esés közben
rabbival, együtt könyörögnek a minden jók adójákapott sérülés miatt semmikép nem sikerült. E
hoz
— szerencséért; ennek végeztével az imént
közben a tizedes lova is hánykolódni kezdett, és
kiürített
pohárt a rabbi imádkozás mellett lábával
végre ki i s rántotta magát gazdája kezéből. E
széttöri;
végre
az úgynevezett násznép örvendezve
szermt mindketten ló nélkül maradtak. A huszákíván
áldást
a
szent frigyre.
rok csak nem akarták engedni őrnagyukat, és
körbe fogtak, de a túlnyomó erővel rohanó ellenígy megy végbe az izraelita esküvő Debreségkozulok sokat levágva, Szarvasyt fogolylyá
czenben.
teyé Varga tizedes l á t v á n tehetetlenségét^ bokHét óra tájban következett a vacsora. Egy
A vetőmagot a gép szerkezeténél fogva tetrok köze szabadult és a mieinkhez visszakerült, szés szerinti mélységre lehet lerakni, a mely czélra csinos teremben gazdagon teritett asztal volt. Mihírével a szerencsétlen esetnek. A'török, miután
a gépen alkalmazott emeltyű annak jobb oldalán előtt leültünk volna, az atyafiak annak rendi és
meg csellel Szarvasy lovát, pénzét is egy parlamódja szerint megmosák kezeiket, és egy rövid
mentair által mintegy tőle eredő ürügy alatt ki- fekszik, s egyszersmind 'A,7.7^ a fordulóknál a gépimádság elmondása után megszegte a rabbi az
elzárása
is
eszközölhető,
mi
által
a
gép
maga
hecsalta, a vitéz őrnagyot többi fogolytársával Konasztalon levő óriás kalácsot, ennek szétosztogastantinápolyba vitette, honnan csak nagy idő lyén s vető kereke is megfordulhat, a nélkül, hogy tása után leültünk, és, mint rendesen szokás, fenmúlva váltatott ki. Sebekkel rakottan térvén azt kézi erő által segíteni szükséges volna.
Vetéskor a gépet mindig ugy keli állítani, tartott föveggel költöttük el az Ízletes vacsorát,
haza Szarvasy, többé hadi szolgálatra nem vállal1 1
hogy
annak hátulja bukólag álljon, mit a —- - melyet élénk, barátságos társalgás dúsan fűszererudak
kozhatott, ez okból kitüntésképen a magyar nemes
igazítani. zett. Vacsora végeztével, hálaadás után a vendétestőrséghez első őrmesterképen osztatott be, itt tövén alkalmazott fejes szeg által lehet élig:
gek közül egy, ugyhiszem, a násznagyi rangot
1796-ban al-, majd főhadnagyságra lépett elő, és
Tekintetbe véve azon előnyöket, miket e viselő egyén, kihirdeté — német nyelven — hogy
nem sokára ezredes, 1802-ben pedig vezérőrnagy
*ett. Meghalt mint a nemes gárda első hadnagya, gépek idő és munkaerő megkimélése, valamint a ki az uj asszonynak valami ajándékot volt szíves
szabatosság tekintetében nyújtanak, üdvözöljük hozni, most adja elő. E felszólításra mindenki küBécsben 1810. nov. 29-én.
fiatal gazdatársunkat e téren, melyen a gyakor- lönféle szükséges házieszközöket és áros ékszerelatban is czélszerünek bizonyult gépei teljes sikert ket adott a szóló kezébe, ki aztán kikiáltva a hozó
arattak; üdvözöljük őt, mint e pályán egyikét és hozomány neveit, felmutatá egyenként az ajánazoknak, kik felismervén hazánkban a mezőgaz- dékozott tárgyakat. Midőn összegyűlt a mi csak
A gazdaság köréből.
daság nagy feladatát, komoly tanulmányozás után, volt, átadák a menyasszonynak, illetőleg már az
m István fészekre vető burgonya-, készültséggel és kedvvel szentelek magukat ama uj menyecskének, ki szépen megköszönvén a
pályára, hol kényelmet és nyugalmas életet talán szerető hitrokonok Szívességét, felállottunk az
kukoricza- és répaveti) gépei.
nem, de fáradságaiknak méltó gyümölcsét élvez- asztaltól.
(Vége.)
A zene hangzott, következett a táncz; vig
hetendik.
k
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mellett kivilágos viradtig jártuk a szép
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60 huszárral végre is hajtá. Aug. 31-én a Belve- pcl naponkint 16-18 holdat (1290 D ölével) lehet
stie melletti csatában hősiesen vivott, 1790. jan. bevetni, és pedig rendes távolságú 'fészkekben. A
6-án a Negotin melletti ütközetben pedig oly vi; fészkek távolságát három fogaskerék által lehet
tézséget és belátást tanúsított, hogy a M. Terézia- szabályozni, és pedig: A 19 foggal ellátott fogaskerék alkalmazása mellett vet a gép a 28" távolrend lovagi keresztjére érdemesittetett.
Midőn a császári sereg az uj-orsoVai erődöt ságú sorokban, — a sor hosszában áO'' távolságra.
•ostromolta, hogy attól minden segélyt elvágjon, A 27 foggal ellátott fogaskerék alkalmazása melNegotint, hol bhOO török táborozott, kellett be- lett vet 28" távolságra vagyis rendes négyszegvennie. Ennek elfoglalására Lipthay alezredes ben. S a 29 foggal ellátott fogaskerék alkalmazása
küldetett három gyalog zászlóaljjal, tizenegy sza- mellett 26" távolságra.
kasz huszárral és nyolez ágyúval. E dandársa~
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Irodalom és művészet,

T Á R H A Z.

munkák előállitásában közreműködők jó egyet- piták meg. Kir. biztosul a társulathoz gróf Zichy
értését, anyagi, szellemi és erkölcsi jóllétét elő- Nándor, a helyt, tanács alelnöke neveztetett ki.
* (Uj, képis folyóirat.) Megjelent a „Ma- mozdították. Ezen elismerés érte többi között az
= (A keletkezendő „Országos magyar ipargyarország Képekben" czimü uj képes folyóirat öreg Vidats István gépészünket, kiKrajován állí- egyesület") aláírási iveit közelebb küldték szét.
első, januári füzete, s ugy számos és szép képei tott fel néhány év előtt nagyszerű gazdasági gép- Ez egyletnek lesznek alapitó s rendes tagjai. Az
mint tartalma érdekessége által fölhívja a kö- gyárt, s most ott van; mert a franczia császári alapitók 100 ftot fizetnek be vagy biztositanak
zönség figyelmét. E füzetet Deák Ferencz minden bizottság folyamodvány nélkül is beigtatta Vidats évenkinti ötös kamat befizetésével. A rendes taeddiginél hivebb arczképe nyitja meg (egyike a István nevét az érdemesek sorába, kik a fentebbi gok évenkint öt forintot fizetnek, s hat évre kötelegszebb fametszésü képeknek) — kitűnő tollból kívánalmaknak megfeleltek, miután, mint tudjuk, lezik magukat. — Alig osztattak ki az ivek a
származott, terjedelmes jellemrajz kiséretében, a Vidats István volt Magyarországon 25 évvel ez- fővárosban és a vidéken, már is számosabb alapitmelyet magában az is becsessé tesz, hogy ünne- előtt legelső, ki a honi gyáripar egy nevezetes ágát ványokról érkezett tudósítás. Ezek közt Gorove
pelt nagy hazánkfiának életpályája irodalmunk- megkezdette s ernyedetlenül folytatva, számos István, Pest-terézvárosi képviselő 1000 forintot
ban nem volt részletesb tárgyalás alá véve. Az bel- és külföldi kitüntetésekben méltán részesült. adományozott. Kassán, Aradon, Szepesben nagy
életrajzok és aiczképek sorában Deák után Ver— (Uj lámpák). Egy idő óta divatba jöttek érdekeltség mutatkozik — több aláirási ivet kérboczy István, a hires jogtudós és fényes elméjü az u. n. ligroin-lámp >k, máskép csoda-lámpák. nek — a megküldöttek már is be vannak töltve.
szónok {Szilágyi Sándortól), Zrínyi a költő Ezen uj világító készüléket igen gyakorlati hasz- Az utolsó napokban Erdély, vagyis a hazának
(Pauler Gyulától) és Felsőbüki Nagy Pál, alkot- núnak mondják a háztartásban s olcsóságát is di- Királyhágontuli része is bevonatott ezen országos
mányos életünk régi nevezetes bajnoka, követ- csérik. Figyelmeztetjük a közönséget Weiner egylet körébe — az erdélyi képviselők közreműkeznek. A hazai táj leírások mind csinos képekkel Móricz e tárgyú hirdetésére lapunk mai számában. ködése mellett kijelöltetvén a külön iparos vidévannak illustrálva, melyek nagyrészt Keleti Guszkek központjai, s azok mindenikében lelkes ügytáv rajzai. Ezek közül első helyen áll: „Budapest"
barátok szólittatván fel az egylet érdekeinek képKözintézetek,
egyletek.
Jókai Mórtól, ezután jőnek: „Trencsén vára"
viseltetésére. Szóval, ha ugy halad az aláírás, a
Nagy Ivántól, „Traján sziklafelirata" RómerVló= (Akadémiai tag választások és jutalom-osz- mirt megindult, alaposan remélhetni, hogy az
ristól, ,,A gyulafehérvári székesegyház" (Hu- tások.) A magyar tud. akadémia jan. 29-én tartott iparegyesület alakulása még június előtt megtörnyadi János sirja) Lukács Bélától, „Emlékezés nagygyűlésében mentek végbe a tagválasztások, ténhetik. (Aláirási ív szerkesztőségünknél is van
Nagy-Enyedre" Szász Károlytól, „Tarczal a és pediga következő eredménynyel r l.)jAnyelvtu- letéve.)
Hegyalján", „II. Rákóczi Ferencz születés- dományi osztályban a Czuczor Gergely halála
= (A pesti kereskedő ifjak társulatának) jan.
háza", „Csábrág várromjai" Thnly Kálmántól által megürült rendes tagi helyre Gyulai Pál vá20-ki
közgyűléséről múlt számunkban szólottunk;
,,A Branyiszkó" (az 1849-ki emlékezetes branyisz- lasztatott meg. Levelező tagokká: gróf Kun Géza
kói győzelem szinhelye). P. Szathmáry Károlytól és Joannovich György. 2.) A philosophiai osz- tudósításunk kiegészítéséül megemlitjük, hogy az
a „Vadászsólyomról' veszünk egy kis történeti tályba rendes taggá: Rónay Jáczint. Levelező évi kivmutatás szerint a társulat 33 bel- és külczikket, Deák Farkastól „A dohányiparról ha- tagokká: Molnár Aladár és Haberern Jonathán. földi lapot járatott, a könyvtár 1038 kötetet tarzánkban" (a doháuykertészek kunyhóinak rajzá- 3.) A történelmi osztályba külső levelező taggá: talmaz, a tiszta vagyon értéke pedig 1233 ft 67
val). A 8Vj ívre terjedő fűzetet a hazai népéletből Mommsen Tivadar. 4.) A törvénytudományiba kr. A közgyűlésen választmányi tagokul: Altér
vett képek, „magyar alföldi népszokások" ismer- tiszteleti tagokká: Gorove István és Trefort Ágos- Ede, Buchfellner Gyula, Győry Pál, Jálics Ignácz
tetése, a „a tutajos tótokról" és „a székelyekről" ton. Rendes taggá az elhalt Zádor György he- Kiss Kornél és Imrédy Ferencz választattak meg.
szóló népismertető czikkek és képek zárják be. A lyébe Kőnek Sándor. Levelező taggá: Tanárky
IHi újság?
legtöbb kép oly nagyságú, hogy a 4 edrétü füzet- Gedeon. 5.) A mathematikai osztályba: levelező
nek majdnem egész lapját betölti; ilyen a borité- taggá Hunyady Jenő, (J.) A természettudomá= (Ó cs. kir. Felsége) január 20-káról kelt
kon levő szép czimkép is, melyen hazai táj- és nyiba: rendes taggá Szabó József. Levelező talegfelsőbb határozatával Simor János győri püsnépviseleti rajzok vannak ízletesen összeállítva. gokká: gr. Lázár Kálmán s dr. Schenzl Guidó;
pököt esztergomi érsekké s Magyarország herEz uj vállalatból minden hónapban jelenik meg külföldi levelező tagokká: Neilreich Ágost (Bécsczegprimásává nevezte ki.
egy füzet, mindig 20—21 hazai tárgyú képpel, ből) és Owen Róbert (Londonból). Végre, Csen= (A képviselőház 65-ös bizottsága) hétfőn
Előfizetési ára évnegyedre 2 ft, félévre 4 ft. Az gery Antal lemondván a jegyzőségről, helyébe
jan. 27-kén kezdte meg tanácskozásait a közös
előfizetési pénzek Heckenast kiadóhivatalába kül- Rónay Jáczint választatott. — Ugyanez ülésben
ügyek felett, s azóta minden nap tart ülést az
dendők.
Ítéltettek oda a szokásos évi jutalmak. A Sámuel- akadémia kis termében. A jan. 31-diki ülésben a
Még egy uj vállalatról kell megemlékez, dijt elnyerte Budenz József két értekezése két tizenötös albizottságjavaslatának 43-ik szakaszán
nünk, melynek első füzete szintén a múlt napok- évről. A philosophiai osztályban a nagy jutalom is átmentek, s midőn lapunk napvilágot lát, teljeban hagyta el a sajtót. Ez a gr. Lásár Kálmán nem adatott ki, a Marczibányi-dijt Varga János sen be lesz fejezve a hazánk sorsára nézve oly
által szerkesztett „Világ-tükre," mely hasznos nagy-kőrösi tanár nyerte. Á törvénytudományi nagy fontossággal biró tanácskozás.
** (Horváth Mihályt) Szentesen egyhangúlag
ismereteknek népszerű modorban való terjesztését osztály nagy jutalmát Deák Ferencznek nem letűzte ki czéljául, s az ismeretterjesztő czikkek hetvén oda ítélni, mert közjogi munkája a Szemlé- országgyűlési képviselőül akarják megválasztani.
mellett hasábjain a szépirodalomnak is tért enged. ben jelent meg, elnyerte Dózsa Elek Erdélyhon A jelenlegi képviselő, Oroszi Miklós, részére leHasonló irányú és tartalmú folyóiratok nagy szám- közjogával, a Marczibányi-dijt Kautz Gyula, a mondani ajánlkozott.
= (Bécsi hirek.) Egy bécsi lap irja január
mal jelennek meg a külföldön, s hiszszük, hogy Sztrokay-dijt Pauler Tivadar.
egy ilyen minálunk is a közönség pártolásával
= (A magyar tud. akadémia ünnepélyes köz- 29-diki számában: Tegnap sokszorosan elterjedt
fog találkozni. A „Világ Tükre" első füzete Gre- gyűlése) jan. 31-kén folyt le az akadémiai palota s igen illetékes helyen is megerősítést nyert azon.
guss Gyulától, Érkövytől, Dózsa Dánieltől, Kodo- dísztermében. A megnyitó beszédet b. Eötvös el- hir, hogy a magyar felelős minisztérium kinevezlányitól, Csapó Vilmostól, Catinellitöl, György nök tartá; azután Arany János olvasta föl titkári tetése Ó Felsége által már megtörtént volna, s
Aladártól, Keleti Károlytól, Deák Farkastól, Bar- jelentését. Majd Pauler Tivadar lépett a szónoki hogy a kihirdetés legközelebbről várható. Állítótalustól, Gyulaitól, Vértessytöl hoz közleményeket emelvényre, s jeles emlékbeszédet mondott id. lag nyolez császári kézirat volna kiállítva a nyolez
s egy részletet a „Niebelung énekből" Szász Ká- Bartal György fölött. Szabó József a Knyahinán kinevezendő miniszter részére. Egyidejűleg azt
roly forditása szerint. Több képet is tartalmaz, történt meteor-hullásról értekezett. A jutalmak s is hírlik, hogy a császárnak tervben levő budai
melyek közül kiválóan sikerültek a Keleti G. által pályázatok kihirdetése után elnöki zárszó fejezé útja végleg elhatároztatott s rövid időn meg fog
történni, minthogy a császárnak szándékában
rajzolt székelyek, czigányok és vadászkaland. E be a gyűlést.
tartalmas és csinos füzet ára 50 kr. Minden 5 hét= (A Kisfaludy-társaság) febr. 5-diki nagy- volna a kiegyezés gyors létrehozása és befejezében jelenik meg egy 5 ivnyi füzet, s előfizetési ára gyűlésén (az akadémia dísztermében) a műsorozat sére az események színhelyén személyesen be10 füzetre 5 ft, ötre 2 ft. 50 kr.
következőleg van megállapítva: 1. B. Kemény folyni. Az uralkodó kiséretében Belcredi és Beust
miniszterek is Budára fognak menni.
= (Tóvölgyi Titusz beszéltjeire), Aldor Imre Zsigmond elnöki megnyitó beszéde. 2. Greguss
= (Deák Ferencz) ismét kapott egy bizalmi
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József. 7. Pályajelentések, előadja Tóth Kálmán. Régészeti, irodalomtörténeti, nép-, hely- és föld= (Uj zenemüvek.) Rózsavölgyi és társa mü= (A nemzeti kaszinó) igazgatóivá gr. Ká- irati ritka munkákból áll mindenféle nyelven.
kereskedésében megjelent: „Pusztán születtem," rolyi Györgyöt, gr. Szapáry Antalt és b. Wenk** (A budai magyar népszínháznak) magyar
ábránd Ecsedy József dalai felett, zongorára heim Bélát újra megválaszták. A Széchenyi-lako- előadásokra való ujonnani megnyithatására Kam
jzerzé Székely Imre. Ára 1 ft. — ,,Nagy imakar" mát a'kaszinó febr. 3-án d. u. 3 órakor fogja meg- mermayer Károly budavárosi tanácsnok kitűnően
négy vegyes énekhangra orgonakisérettel, szerzé tartani, mely alkalommal Laczkovics József nyűg. indokolt felterjesztést készitett, melyet a budai
Berecz Ede, a kolozsvári zenekör igazgatója, Ara kapitány, mint a kaszinó legidősb tagja, fog szó- városi középponti polgári választmány a múlt hé50 kr.
lani. Megemlítjük még, hogy múlt évben e ka- ten tartott közgyűlésben egész terjedelmében élszinó hírlapokra 1800 ftot, a könyvtár gyarapitá- jenek közt elfogadott, s elhatározta, hogy azt
Ipar, gazdaság, kereskedés.
tására pedig (mint évenkint rendesen) 1000 ftot nyolez bizottmányi tagból álló küldöttség, Paulofordított.
vics főpolgármester vezetése alatt, fogja a kir.
— (Egy magyar gépész kitüntetése.) A lapokfőtárnokmesternek átnyújtani.
=
(A
pest-losonczi
vasuttársulat)
választmában múlt évben említve volt, hogy az ez évi
** (Ritka buzgalom.) Szászvesszős erdélyi
párisi világkiállítás ügyében működő franczia csá- nya legutóbbi ülésében véglegesen szervezte tisztszári bizottság értesitéseszerint, az érintett kiálli- viselői testületét. A vezérigazgató teendőivel a helységben Bedőházy János ottani közbirtokos,
tás alkalmával a jutalmazásnak uj neme fog elő- kormány részéről a társulathoz főmérnökül kine- miután a községben még mai napig sincs iskola,
fordulni, oly személyek, üzletek vagy helységek vezett Neisser Ferencz urat bízták meg. A pest- saját házában nyitott iskolát és az ifjúságot önezámára, kik vagy melyek sajátságos szervezésök tarjáni, mintegy 17% mérföld hosszú vasútvonal maga oktatja. Azonkivül a szegényebb gyermekevagy intézményeik következtében az egyforma kezelési költségeit körülbelül 140,000 ftban álla- ket maga látja el iskolai szerekkel.

Melléklet a Vasárnapi Újság S-ik számához 1867.
** (Az országos dalár-ünnepélynek) ez idén fehérvári cistercita tanárnak ajánlva. Pest. (Kugler 'LászSAKKJÁTÉK.
Aradon leendő megtartását az ottani dalegylet ló.) Ára 40 kr.
Apály és dagály. Naplótöredékek, irta b. Podmamúlt vasárnap tartott közgyűlésén elhatározta. niczky Frigyes. Pest. (Lauffer.) Ára 1 ft. 20 kr.
Jutalom -feladvány.
Az évi tisztujitás is ez alkalommal ment végbe, s
A szabadságról. Mill Stuart János után angolból
371-dik sz. f.*) — Szirmay Jánostól,
fordította és az előszót irta Kállai/ Béni. Pest. (Ráth Mórelnöknek Aczél Pétert választották meg.
nál.)
Ára
2
ft.
** (Alföld-csatornázási részvényes vállalat.)
(Königgnitzben).
Egy képviselő naplójcgyzetei, az 1865, decz. 10-én
Abernethy James nagyhirü angol mérnök, ki a megnyilt
országgyűlés alatt. III. füzet. Pest. (Ráth Mór.)
(Ajánlva Erkel Ferencz urnák, Pesten.)
tisza-vidéki csatornázás iránti véleményezés véMagyarország kiegyezkedésének némely önSötét.
gett a kormány által a Tisza vidékének megvizs- kénytelen akadályai. Irta Tarnóczy Gusztáv. Pest. (Pfeigálására Magyarországba hivatott, jelenleg egy fer F.)
alföld csatornázási részvényvállalat megindításán
fáradozik. A társulat Pesten székelne, és első válPéntek, jan. 25. „A tündér ujjak". Szinmü 5 felv. Irta
lalata a tisza-lök-gyomai csatorna klépitése volna. Seribe
és Legouvé; ford. Felehi.
** (Vitéz katona.) Brassóban e hó 13-dikán
Szombat, jan. 26. „Lohengrin". Opera 3. felv. Wagner
Gaáli Edét, a Sándor gyalogezred egyik őrmes- Rikhárdtól.
Vasárnap, jan 27. „IV-dik László". Eredeti tragoedia
terét, az utóbbi hadjárat alatt tanúsított vitézséIrta Dobsa Lajos.
geért az arany vitézség! éremmel disziték föl 5 felv.
Hét/S, jan. 28. .,Tücsök." Szinmű 4. felv. Birchpfeifer
ünnepélyesen, Ő az egyedüli, ki a hadjárat után Saroltától.
ez érmet megkapta. Gaáli igen hősiesen viselte
Kedd, jan. 29. „Afrikai nö." Opera 4 felvonásban.
magát Trautenauhoz közel. Megmentette százado- Meyerbeertöl.
Szerda, jan. 30. „A szövetségesek." Vígjáték 3 felvon.
sát, s s több poroszt vágott és lőtt le, mig végre
Moreau, ford. T. L.
megsebesülve fogságba esett, s csak nem régiben Irta Pol
Csütörtök, jan. 81. „Fra-Diavolo." Opera 3 felvon.
szabadult ki a porosz kórházból és fogságból.
Aubertöl.
** (A régi fegyvergyárat) Pesten a JózsefSzerkesztői mondanivaló.
hengermalom-társulat megvevén, azon raktárakat
szándékozik építtetni; a helyszínén künn volt vá8609. Kiszetó. B. L. A Pol. Ujd. minden szerdán jerosi szakértő bizottság a falakat használhatóknak lennek meg s ez nap adatnak postára. A fennakadás az
ottani postahivatalnál történhetik. Január havi számokkal
találta.
e lapból többé nem szolgálhatunk; az előfizetés februártól
** (A testi büntetés) császári rendeletnél kezdve fogadtatik el.
a
b
«
d
e
f
g
h
fogva a hadseregben jövőre akár fegyelmi, akár
8610 Debreczen. B. K. A „füstös" küldemény szakVilágos.
törvényszéki ítéletben, csak megbecstelenitő vét- értő méltánylókra talált. Köszönetünkhez őszinte szerenVilágos indul, 8 4-ik lépésre matot mond.
csekivánatunkat csatoljuk az uj századnegyed küszöbén.
ségek esetén alkalmazandó.
8611.
Szombathely.
L.
V.
A
szives
ajánlatért
köszö** (A patkányok az állatkertben) egyideig net, azonban az ajánlott 3 tárgy már mind megjelent lanem kis károkat okoztak. Az igazgató azonban punkban. Más tárgyból kérünk egyet mutatványul.
(Szabad legyen t. Szirmay János ur ezen uj,
5 kr. jutalmat tűzvén ki minden patkányfőre, a
8612. Jéna. Cs. G. Ha ön a jénai magyar ifjak egylete genialis müvét, mely eszméjének szépsége mellett
szolgaszemélyzet buzgón neki látott, s mind ki- nevében e lapok kiadójának. H. G. urnák, már magán le- nem csekély megfejtési nehézségekkel is jár, a
pusztitá e kártékony állatokat. Most már egy sem vélben mondott köszönetet az oda rendesen küldetni szo- sakkrovat számos hivei között jutalomfeladványul
kott tiszteletpéldányért: akkor itt a köszönetnyilvánítás
található többé az állatkert területén.
külön közlését bátran mellőzhetjük. Üdvözletünket távol- kitűznünk. A jutalom, melylyel a megfejtőknek
** (Kézrekerült zsivány.) Biharmegyében levő hazánkfiainak!
kedveskedünk, inkább csak maradandó emlékjel
Csontaházáról a község lakói egy ott lappangott,
8613. L. N. Dobrócz. R. J . A mi a V. U. 2-ik számá- akar lenni, s egy-egy könyvből fog állani, melyet
gyermekségétől 40 éves korig magát rablásban ban Róma város és népének anyagi és erkölcsi hanyatlásá- az illetők szabad tetszésök szerint választhatnak
gyakorlott hires rablót, névszerint Karaszói Albut ról mondva van, az mind csak a legkisebb mogyoróhéjba a következő sorozatból:
szorított kivonata azon históriai tényeknek, melyeket az
elfogták, s a hatóságnak azon kérelemmel adták egész
világ tud, s mikről egész köteteket irtak már. Azt
Arany: Kisebb költemények. 2 köt. — Toldy F . : Maát, hogy jól őrködjék reá, mert már egyszer sike- mondani ezekre, hogy: „nem hiszem, mert hinni nem sze- gyar költészet története. 2 köt — Jósika M. vagy Jókai
rült megszöknie, s ha most is elillanna, ismét sok retem" — igen nemes lélek nyilatkozata lehet, de — nem (Heckenastnál megjelent) regényes műveiből egy mű (szaczáfolat, nem jogosult ellenvetés.
bad választás szerint). — Szini: A magyar nép dalai s dalbajt okozna nekik.
8614. Paris. Sz. D. A kívántat szó szerint, azonnal és lamai. — Ujabb magyar lantosok. — Salamon F . : A Zrí© (A nőknek munkát szerző bécsi egyesület)
szívesen teljesítettük. További s reméljük, igazi viszonlá- nyiek. — Szilágyi S.: Vértanuk. — I. Napóleon élete. —
jan. 22-én tartá első közgyűlését Hornbostel Ilona tásig!
Magyar ember könyvtára 4 köt.— Országos naptár 1867-re.
asszony elnöklete alatt, ki megnyitó beszéddel kö8615. Tés. T.A. A V. ü . és P. U., a D. V - g és Reg., — Stifter: Költői vázlatok. — Rozsnyay: A sakkjáték eleszöntött be. Kétszáz nő jelent meg. Ez egylet oda a M. O. képekben s a F. G. útnak indittatott; a többi nem mei.— Petőfi: Gedichte, Opitz jeles forditása szerint, 2 köt.
mi határunkon terraesztetik. A megrendelés mind fél — Volkmann Róbert három jeles zeneműve: Három induló,
működik, hogy minden olyan nő kaphasson mun- aévre
szól.
— vagy: Az éjhez — vagy: Ünnepi nyitány; mind zongorakát, a kinek ahoz kedve és akarata van. Az egy8616. Igló. Dr. T. L. A felhívás teljes viszhangra ta- kivonatban.
letnek már van varró-terme és sok női kezet fog- lált s az intézkedés megtörtént, hogy az ottani, virágzásPályázati határidő a szokásos 5 hét. — Pálalkoztat levélboritékok és más papírmunkák csi- nak indult uj gymnázium önképzö-társulata kiadóuk részélyázhat
a Vasárnapi Újság minden előfizetője vagy
nálásával is, s tanulságos előadásokat is fog tartani. ről is számos jó és hasznos magyar könyvvel megörvendeztiszteletpéldányosa. A megfejtéshez a jutalomtessék. A küldemény maholnap útnak indul.
t (Sárközy József) komárommegyei kép8617. Sz.-Katolna. B. L. Magánlevelünk kézhezvé- könyv kijelölését is kérjük.)
viselő és ref. egyházkerületi főgondnok temetése teléről
kérünk néhány sornyi értesítést.
Kömlődön, ősi birtokán, f. hó 26-án ment végbe.
8618. Kecskemét. K. K. A megbízott V. S. urnák átA vidéknek pedig, sőt mondhatni egész Komá- adatott.
A 365-dik számú feladvány megfejtése.
8619. A megszökött vőlegény és a hozzá mellékelt
rommegyének értelmisége igen nagy számmal jevers
nem
közölhető.
(Szirmay Jánostól, Königgratzben.)
lent meg a boldogult koporsója körül. A szomszéd
8620. Pécs. V. Csupa szini bírálatból álló vidéki
Világos.
Sötét.
Világos. A) Sötét.
megyékből is sokan jöttek el s csatlakoztak a bol- tudósításokat nem használhatunk, miután még a fővárosi
He6-c7: 1
^ S u t t gyászoló választóinak nagy seregéhez. A színi előadások bírálataira is csak.kevés hely jut lapunkban. 1. Fd8-e7
Hd4—c6
2. He5-g4
Fh2-f4: 2. He5-c6:
Ba8—h8:
komlodi templom felét sem fogadhatá be a halotti
8621. Pápa. E. L. A könyv elküldetett. A V. U. 33.Vh8-e5f
Ff4-e5: 3. Hc6—b4f
Kd5—d4
kíséretnek, 8 mindenki mélyen meghatva és számában megjelent „Egyveleg"-re tett megjegyzés he- 4.Hg4-e3:tmat.
4. Fe7—f6+mat.
lyesnek látszik, mert miután Dayka Gábor már 1796-ban
konyekkel vált m e g a z e l h
t 8 Z i l á r d ] e l l e m ü és
meghalt, 1809 táján ama pesti tanácskozásban jelen nem
Helyesen
fejtették
meg.
Veszprémben: Fülöp József.
kituno képzettségű hazafi sirhalmától.
lehetett. Valószínűleg Döbrenteyvel van összetévesztve.
H tdoz tu
— Miskolczon: Czenthe József. — Gelsén: Glesinger ZsigÜ»- i H f. , )
Szermley Gábor, a sárospataki
8622. O-falu. B. J. A lap ügyét elintézte a kiadóhi- mond. — Pesten: Eakovszky Aladár. — A pesti sakk-kör.
főiskola hittudományi tanára f. hó 26-án élete vatal. A névnapi köszöntőnek nem juthat hely lapunkban.
Rövid értesítések. Veszprém: F. J . Legyen szabad a
8623. Mezőszentgyörgy V. Gy. Hagyjuk már azt a
63-ik, s tanársága 29-dik évében elhunyt.
367-ik sz. feladvány megfejtésére felhivni becses figyel-

iíflill

Megjelent uj könyvek.

Zrínyi Péter és társai ligája s a rendkívüli törvényszékek. Történeti rajz,, irta Szilágyi Sándor TAneí>
Pb e (Köhler K. F. kiadása.) Ara 1
ft.
Zenészeti zsebszótár. (A zenére vonatkozó idegen
olasz franczia stb. műszavak magyar értelmezése betűrendben.) Szerkeszté Ráder Antal. Gebaur Izidor székes-

Hónapi- és
hetinap
Vasár.
Hétfő
Kedd
6 Szerda
7 j Csötör.
8 Péntek
9 Szomb.

szerencsétlen esetet s végezzük be a felette támadt szemémét. — Letenye: H. J . A 368 helyesen van fejtve; 366 és
lyeskedési meddő polémiát.
8624. Pest. O. T. Simor János, esztergomi érsek arcz- 369 nem sikerült. — Gelse: G. Zs. Megérkeztek.
képe és életrajza már megjelent a „V. U." 1862. évi folyamának 26-ik számában.
— A pesti sakk-kör a múlt héten nj szállására, a
nádor-utczai Velencze-kávéház diszes helyiségébeköltözött.

Lapunk mai számához van mellékelve V a r g a L a j o s mag-árjegyzéke
1861-re.

Február

Görög-orosz
naptár

Izraeliták
naptára

Január (ó) Seb. Ros.

•) Múlt számunk sakk-feladványánál hibásan áll 369.
szám 370 helyett.

TARTALOM.

HETI-NAPTÁR.
Katholikus és protestáns
naptár

B

Nap

Hold

kél

f. p.
ó. p.
PF 4 Balázs püsp. F 4 Balázs
22 A Timotheus 28 Józiás
314 12 7 27 5 2 290 8
Izidor, Andr.
Izidor
23 Kelemen
29Ant.Ep.h. 315 13 7 26 5 4 311 35
Ágota sz. vért. Modest
24 Xénia
30 Roschod. 316 13 7 25 5 5 324 14
Dorottya szűz
Dorottya
25 Gergely hv.
1 Adarlios. 317 14 7 23 5 7 337 3
Homuald apát
Rikárd
26 Xenophon
2
318 15 7 21 5 6 350 5
Máthai János vt. Salamon
27 Ján. Chrisos. 3 József
319 16 7 20 5 11: 3 19
Apollónia sz. vt. Apollónia
28 Syriai Efrem 4 Sab.Tru. 320 17 7 19 ő 12! 16 24
Hold változásai.
Első negyed kedden, 12-én, 2 óra 56 perczkor reggel.

kél

ó. p,
6 18
6 55
30
0
30 8 20
8 58 9 28
9 27 10 88 j

Hááder György (arczkép). — Határozás. — A kit
semmi vissza nem rettent (folyt.). — Zsibó. — Spanyolországi vázlatok (képpel). — Az első magyar kendergyár,
Apatinban (képpel). — Az uj-pesti kikötő télen (képpel).
— A régi hadi építészet Magyarországon. — Magyar hadvezérek az osztrák hadseregben. — A gazdaság köréből
(vége). — Egyveleg. — Tárliáz: Irodalom és művészet.
— Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek.
— Mi újság? — Megjelent uj könyvek. — Nemzeti színház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti
naptár.
Felelős szerkesztő Pákh Albert (Lak. magyar-uteza 1. sz.)

58"

i

HIRDETÉSEK.
Uj előfizetés nyittatik a

Frm

Politikai Újdonságok

VETŐMAGVAK,

két és öt havi folyamára.

ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK:
Február—Márcziusra
Február—Júniusra

Portán küldve:

A pénzes levelek bériiientes küldése kéretik.

1 fi.
2 fi. 50 kr.

A Vasárnapi Újság ez évi folyamából teljes számú példáitokkal még folyvást szolgálhatunk.
Előfizetési ára 7 2 évre (január-június) 3 ft

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok kiadó-liivatala
(Pesten, egyeíem-utcza 4-ik szám alatt).

lirüder Franki

in Praif. Schiliingsgasse ( P o r i c )
1074/11, Hotel „Eng lischer H«f', kauft
und verkauft Kiefern-, Fichten-, Tímothee-,
Klee-Samcn etc. etc., empfiehlt sich zum
Bezuge von echtem Magdeburger u. Quedlinburger Zueker- und Futterrüben-Sinien,
rothem Brabanter und steierischem, weissen
Kleesamen, franz. Luzernén, Pernauer und
Kigaer Kron-Siie-Leinsamen, amerikanisehein Pferdezahn Mais, Kukuruz, Lupinen,
AVicken, Buchweizen, Esparsette, Raigrasern, lloniggras, englischen Turnípssamen,
Klee- und Grasmischungen, überhaupt allén
Arten Klee-. Gra*-, Futterpflanzeii, Fut<cr- und Runkelrübrn . Oekonoinie-.
Handels-, Wald- nnd Gemüse-Sinnt-n,
sowie auch von Portland-Cement, Steinkolilen-Theer, belgisrhem Wagenfett,:
Braupcch , Rapskucheii, Pem-Guano,
Knot'henmehl.
AuftrHge auf die vorziiglich bewahrtcn,
25- bis 35facb.es Ertrágniss liefernden
1866er Probsfeier Saafgerste nnd Saatlial'i'r. engl. Saatgetreide, welche mit
10 fl Angabe perTonne versehen sind, werden von Február an in plombirten OriginalSScken von circa 2% Metzen, jené auf
echte Original- engl. und anierikan. KartolIVIn, NcaseelSuder Sommerrsps, welohe mit 5 il Angabe per Zentner verseben
sind, werden im Frühjahro bei frostfreiem
Wetter effektnirt. — ÍJnser Katalog, sowie
unsere Broschüre über Probsteier Saatge
treide werden aufVerlangen franko zugesendet. Für die Kchthrit s;iniDitIicherOriginal-Saaten garantiren -wir. 1956 (2—16)

Brüder Franki in Prag.

A nemi élet

titkai s veszélyei.

Értekezések nemzés-,terhesség-, önfertőzés-, magömlés-, sápkór-, fehérfolyás-, kizösülési tehetetlenség-, női
magtalans íqról stb., ez utóbbi betegségek óv- és gyógymódjaival.
Függelékkal a bujakóri ragályzásról
és Dr. Kodét, lyoni orvos

ragályellcni lesrbiztosb óvszeréről,

a férfi és nöi ivarszerek boncztani ábráival.
Ára: 1 uj forint.
Rekommandirozott keresztkötésben :
2Okrral több; utdvétellel 40 kr. több.
Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Dr. Eiber V P

Pesten József-utcza 66-ik számú
1914(7-12)
saját házában.

Nindennemü

takarópapiros
(Makulatur)

kapható Pesten, egyetem-utcza 4-ik sx.

Cs. kir. kizárólag, szabadalmazott

FOG-SZIVARKÁH
legújabb s legjobbnak elismert szer
feltalálta

TÖRÖK J Ó Z S E F .
1892(7gyógyszerész Pesten, király-utcza 7-ik szám alatt.
Ára egy doboznak 1 Irt., kisebbé 50 kr.
Kapható Magyarország; s n külföld lejdöbb gyógyszertáraiban.

12)

Az „Orvosi Hetilap" 1867. január 1-én Török fogszivar kairól
ezt irja:
1973 (1)

„Török József, helybeli gyógyszerész fogszivarkái Kétséget nem szenved, hogy
helybeli bántalmak ellen legészszerübben és legsikeresebben hathatunk oly szerek
által, melyek a baj eredési pontján alkalmaztatnak Ujabb időben ennélfogva a helybeli gyógymód mind nagyobb tért vívott ki magának. Ezen elven alapszik Török
József gyógyszerész találmánya, t. i az ideges és csuzos fogfájásnál alkalmazható
fogszivarkák, melyek gvógyanyagja füst alakjában beszivatván. a bántalmazott
idegvégekkel közvetlen érintkezésbe jón, s ekkép esillapitólag hat Hogy a hatás
tökéletes legyen, a föltaláló ur ajánlata szerint, a füstöt néhány p'rczig a szájban
kell tartani, s azután az orron át kiereszteni. Az eszme minden esetre életrevaló,
miért azt bizvást ajánlhatjuk ügyfeleink figyelmébe, különösen miután Török ur
eljárása mellett, még az egyszerűség és könnyű alkalmazás előnyei is szólnak.'"

LIGROIN-LAMPAK
úgynevezett csodalánipnk.

melynek lángja egy nagy Milly-gyertya lángjával felér s gyémántfehér világossággal ég, és

7—8 órai égetés 2 krajezárba kerül,

hengerüveg nélkül, füst nélkül, s tökéletesen biztos minden tűzveszélytől.
Lámpák 50 krtól s feljebb, a legnagyobb választékban készen találhatók. 1 font
ligroin ára 86 kr.

Bácsbodrogmegyében t. ez. borsodi és
katymári L«tinovlts János uraságnak a
bajai gözhajóáliomástól 2 mérföldnyire eső
borsodi birtokán, egy telivér, arabs faj, 16
marok nagyságú, 8 éves világos pej, jegy és
hiba nélküli ménló, a cs. kir. bábolnai ménesből vevödött, már három éve fedezésre
használtatván és terjesztésre igen alkalmatos, jelenleg mint számfölötti szabad kézből
eladó; bövebbi tudomást akár személyesen,
akár bérmentes levélutján az uradalmi gazdatiszttől Borsodon szerezhetni.

Vidéki megrendelések utánvét mellett gyorsan és pontosan teljesittetnek.

1979 (1-3)

*

WEINER MÓRICZ,
nádor-uteza 13. sz. a.

Valódi

Veuve Clicquot-Ponsardin-

PEZ5G0B0R,

melyből a raktár nálam létezik, nagyban s kisebb mennyiségben a legolcsóbb árért
felyvast kapható. — Isméti eladók jelentékeny kedvezményben részesittetnek.

1975 (1-6)

l
Malvieux
C. J.
1

A gyermekeket a görvélytől megmentendő, ajánlom az általam feltalált

„Giliszta-csokoládét"

minden 3 hónapban rendesen beadatni, akár
gyanítani gilisztát, akár nem, és miért? azt
a feliratokon és a könyvecskében, — mely
több mint 59 bizonyítványt foglal — láthatni. — Ára egy darabnak 20 kr., nálam
helyben 6 darab "l ft. — A megrendelések
azonnal a birodalom minden részébe a legbiztosabban posta-utánvétellel teljesittetnek alulirt által.
Kapható Pesten, Tőrök József gyógyszerész és Thallmaier és társa uraknál,
meg a könyvecskémben jegyzett bizományosaimnál.

Kröczer Ágoston e. k.

18719(12—12) gyógyszerész Tokajban.

í

5

°

ajánl Török József gyógyszerész Pesten:
király-uteza 7. sz. a. — Egy hüvely ára
30 és 50 kr. — Kapható még Szegedenj:
Aigner; Szolnok: Seffcsik ; Eperjes: Makó viuky; Eszék: Deszáthy; Temesvár:
Pecher; Nyíregyháza: Matheides; Miskolcz : Böszörményi; Debreczen: Borsos
gyógyszerész uraknál.
1893 (7—20)

Titkos

BETEGSÉGEK,
újonnan keletkezettek

8 nap alatt

minőségre nézve

SODAE UND M A G N E S I A

fr<08

1 8 6 1 k i

48 óra alatt

msggyógyi'tatnak

dr. FUX J.

26év óta fená'tló rendelést intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságában háborgattatnék
Kendéi: d u. 1—4 óráig.
Tiszteletdijjal ellátott levelek a leggyorsabban esaközöltetnek.
Lakása: király-utcza, 33. sz. a. 1-ső
emelet. 1925(6—12)

i E S

Pezsgőborok!!

közvetlen írancziaországból behozva és vámmentesitve, ládákban 6 palaczkjával s feljebb.

Louis Roederer á Reimt; carte blanchc, Jacquesson et fils á Chálone; Creme
de Bouai 2 ftjával
Napóleonf e ngrand
vin: Moét etChandon a Epernay; Crfmant rosé 2% ftjával.
v 1.-U • t e b b l fajokbó! V, palaczkokban 1 ftjával, - a pénzösszeg bérmentes
beküldése vagy postai utánvét mellett szétküldetnek
1962(2-5)
álu
Bécsben, Ober-Döbling 28-dik Süám alatt.
20 palacvk vételnél 5°/o engedtetik. *^P6

Fioch Sándor ,

-

J«Sy- 24 havi 2 forintnyi

• s i ^ a i v «•
részletfizetéssel.
&*
Minden húzás után a lajstromok és sorsolási áttekintet 1867-re ingyen
ideki megbízások utánvétellel vagy a nélkül a z o n n a l eszközöltetnek

KÁROLT
JÓZSEF
valtouzlete Pesten, harminczad-uteza 3. szám alatt,

betegségeket

Szülőknek igen fontos!

ATJS LACTAS

R é s z l e t f i z e t é s * °Jrí „In""
flieileft

"foggyapotot"

VERDAUUNGS-PASTILLEN

SfinnnnV"'®!1'' ^ ^ m á r c z i u 8 20-kán, 4097 nyereménynyel,
300 000-frtnyi ertekkel. 3 ft. Mindazok, kik 5 darabnál többet vásárolnak, minden darab után 15 krban részeltetnek.
10
111 jesy> 24havi 4 frtos részht

Titkos 1886 (10-12)

Nagybani vásárlásnál megfelelő árkedvezmény biztosittatik.

bádogos-mester
Raktár: rózsatér 2. sz. a. a városháza mögött.

, .,
1-só júniusi húzásokra érvényes, 250,000, 220 000
- és 8600 melléknyereményekkel, körülbelül */< mi'íliónyi érték-

1963 (2—3)

Med. dr. Helfer Vilmos

1931 (5—6)

az 1864-ki jegyei

111 c 11 ló.

mely a fájdalmat azon pillanatban csillapítja,

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK.

gömbölyűk vagy négyszögüek, melynek alkalmazása által a füst a konyhából s lak-j
helyiségekből nyomtalanul eltűnik, egy d<trab ára 10 ft.
A pakolásért darabonként ládával együtt 1 foirnt számíttatik.
Továbbá folytonosan készen kaphatók fürdő- és ülőkádak a leg rösebb I
horganyérczből.
— i--....

Egy ígérvény

Eladó

Pest, király-utcza 27. sz. Medetzházban, 1-sö emelet, délelőtt 7— 9-ig,
délután 1-4 óráig
§BT Dijazott levelekre azocnal
valaszoltatik, s kívánatra a gyógyszerek is inefíkiildetnek.

melyek által a büz tökéletesen elzáratik, darabja 5 ft., lakkozott 8 ft., csinos szer- j
kezetü sfinomanlakkozva 16 ft.
Kés/.ö'Hek, melyek minden árnyékszékhez alkalmazhatók, s mely által a légvonal és bűz tökéletesen eltávolittatik , darabja 8 ft. Mindkét tárgyat illetőleg egy
kir. szabadalommal ruháztattam fel.
'
Egesren teljes és diszes Angles-ek viztar.óval, porcjellán-e<észével erős hor- 1
gany-érezböl szilárd gépezettel, famunkáíattal együtt, miuden házi árnyék»zékhez j
könnyen alkalmazható, helyben általam fölállítva egyévi jótállás mellett 30 ft. |
Mustrák mindenkor készen tartatnak.
Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott

Ezen kitűnő gyógyszer a leghirnevesb párisi orvosok által az emésztés háborgatása eseteiben a gyomorban s belekben, gyomorláz, gyomorlob, lassú és fájdalmas
emésztés, a gázok g.vülemlése,gyomor és bél felfúvódások, az evés utáni hányás, étvágyhiány és elsoványodá* ellen, továbbá sárgaság s más egyéb máj- és vesebetegségekben
rendeltetik. A főraktár egész Magyarországra nézve: Török József grógysserész
urnái Pesten, király-utcza 7. sz. a.
1935 (2 — 12)

kereskedésében Pesten.
Raktára és irodája sajít házában
Terézváros, Rombach-utcza 7. szám a,

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

SZOBA-ÜRSZÉKEK,

VON B U R I N DU BUISSON

llalbauer G. János

Fogfájás ellen,

Viz által légzárolt

Franezia-, Osztrák-, Oroszország- és Belgiumban egyedül elismert tulajdonságairól
kellő felvilágosítást nyújt a minden könyvárusnál és ügynököknél kapható ily czimú
röpirat: „Brochüre über die vegetabilische
Heilmethode des Dr. Boyveau-LaiTecteur."
ARob-LaiFecteur, melynek hathatósága
csaknem évszázad óta el van ismerve — vértisztító növényi szörp,mert könnyen emészthető és 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 szárczagyöfcérből készült hashajtó szörpöt (Syrup Sassaparilla) stb. messze fölülmúlja, s egyszersmind helyettesíti a halmájolajat (Leberthran), az antiscorbuticiu
szörpöt, valamint a hamiblagot is (JodKalium).
E vértisztitó növényi (szftrp csak akkoi
valódi, ha ezen aláírással vsn ellátva: Glrandeaa de St. Gervain." Alaposan és
rövid idő alatt minden egyéb merkuriáiis
anyagok f használata nélkül, gyógyít ujabb '
és elévül ragályos nyavalyákat
Kapható PESTEN: t ő r ö k J ó z s e f !

(CF" Jó minőségben és jutányos ároi kaphatók : 1977 (1—13)

1

Die in Wien 1866 pramierteSamenhandlung

úgymint:
Lóhere, valódi franezia és magyar
luczerrta.
Lóhere, stájer vörös.
Réti here, fehér hollandi.
Vadócz (Raigras), angol, franezia
olasz, belföldi.
Réti csibehúr (Spörgel).
Baltaczim (Esparcette).
Czukor- és takarináuy-czéklarépa.
Tarlo-répa.
Bükköny, mohar, nyári- és öszirepeze.
TavaHzi-bnza és rozs.
Pohánka.
Mezei komnesin (Timotheusgras).
Bnrnótfn (Pimpinella).
Akaczfa-magvak és más magfajok.
Marható és trágyasó.
Olaj-pogácsa.
Szappangyökér, vagdalt és őrlött.
Gabona-zsákok és gyékények.
Gép-olaj, legjobb minőségű disznőz;-ir és háj.
Angol patent-kocsi- és gépkenöcs.
Fekete labföld virágokhoz.

ROB-LAFFECTEÜR

..... a vidéki lakosok, leginkább kereskedők,
iparuzok, ügyvédek, községi jegyzők és minden
más felekre nézve.

Az alulírott intézet elvállal
-u- ^ ,
kik a pesti vagy bécsi kttlönböwi g i z i í s o k a t - m i n d a z o n l- c z - vidéki lakosok részéről,
tárgyalás alatt lévő ügyeikre n c w 7*,.$°*
központi hatóságok és kormányszékeknél
eszközöltetni óhajtják; - mindezek*
? g 0 Sl-s lmt áes tr ent Js 'e egr néi s< ü vz al egt vi "gyeiknek sürgetését
a leggyorsabban és pontosan teljesittetnek
összeköttetésnél fogva
Az intézet elvállal bizományi itipo-hi
hlte hnte z
kereskedelmi-, részvény- és biztositó-tári.T^T 0zma
- lm , ' etek, takarékpénztárak,
más nyilvános és magán üzletek részéről^ , - ' 8
, °k> kereskedőházak, gyárak és
üzó felek részéről és részére.
részére, valamiat minden kereskedő és iparTovábbá elvállal mindennemű pénzbelmiíici -S i * • ^

Minden az intézethez beküldött megbiS" e " í ktfu
'*' x
é z h e z v é t e l e utá

vagy írásban vagy kívánatra táviratilag adatik érteeités
° 24 óra alatt
, . A megbízásnak beküldése akalmával ennek fontosságához ké <•
GS e
egek és dijak fedezésére szükségelt pénzösszeg ' C8at i P ?^ aránylagos,
is számosabb megbízások által képes az \ntt,J
. - ... \ Miután azonban
i azon kedvező helyzetben is var u
—
2ei

Az intézet hitelintézeteknél p é n Z k Ö
gazdák és háztulajdonosok részfre eszkíízöl.
M
egbizások intézendők

i96o (>

Meg

.

.

foldb.rtokosok, me-

az országosan eng. ügynökségbe

Pe8 e n D e á k
intézet

' '

0 em

a fehér

h ^ » -eSiifCbi;! -' »

téka van Utéfem^" ^
' melynek a Pest városi tanácsnál 3000 ftnyi biztosi
^Ijesitése á l t a Ta ^ ' e / vá e ' h a r o m é v e s f e n « l a ^ öt. nyert megbízásainak, p o n t o . és I I
Praktika, 6 l j á ' s a t a á n o k és igénybevételnek örvend, a n á l f n k / b ^ S l
utazásoktól kimél t e t n e k e m k a b b & t - CZ> V ' d é k i l a k o s o k 8 z a m t a l a n ^rhes és költséges

(Restitutions-Fluid)

lovak számára
KWIZDA FEKENCZ JÁNOSTÓL

eremmel tüntettetett ki; ő felsége az angol királyné udvari istállóiban, valamint
v l d^ U 6 r t ' P o r o s z k' r á 'y ö felsége összes udvari istállói fő-lóorvos hivatalos gyakorlatában s legjobb eredménynyel használtatik s különösen jónak bizonyult be
íüult bajokban, melyek az égetés és zsínórhuzásnál az erős bedörzsölést ki nem álljak, u ni. szügy, csipó, kereszt- s vállbénaság, rokkantság, ivhúrbillentyű, csuz,
nczamodás, s a pata, korona- és csülök-csukló megrándulá a sat. eseteiben, s a lovat
a legnagyobb megerőltetéssel járó munkában is a legmagasb korig kitartóvá teszi
s vidámságban tartja.

Egy palaczk ára 1 Sí. 40 kr.

Két palaezknál kevesebb nem küldhető, a pakolásért 80 kr. számittatik.

Valédi minőségben kapható:

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

Továbbá:
B.-Gyarmaton: Omaszta F., — Breznobariyan: Götlner F.„ — Debreczen•n: Bignio J.. - Csáktornyán: Karasz A., — Deltán: Braunmüller J.,—
»eva: Lengye J., — D. Földváron: Nádhera P., - Eperjesen: Zsembery, —
ksaeken: Deszáti, — EsKteriíombaD : Bierbrauer J. C — Gyöngyösön : Koczianovich J., - Gydrfttt: Lehner F.. - Isperen: Flamm J., -*Kas»an: Novelly A.,
— Kaposvári: Kohn J., - Késmárkon: Genersich. — Kolozsvárit: Wolf J.,
Karavasy J., — Komaroinbast: Ziegler A ésfia.- Lnguson : Kronetter F., Marczaliban : Istl özv., — Miskolczon : Spuller J A., - Nagy-Becskereken :
Haidegger, Deutsch testvérek, — Nagy-Kanizsán: Fesselhoffer'és Rosenfeld, —
Xagyszombatban: Smekal ésfia,— N.-Varadon: Jácky A , - Pakson: Flórián
J., — Papán : Beermülier W., Pozsonyban : Schertz F és Hackenberger testv.,
Pécs: Kisági és fia.. — B.-Szombatban: HamaliarA., — Bosnyon: Poós
J. J.. — Szabadkán: Sztojkovits D, — Szekszárdon: HutterA,— SziszekenDietrich A., — Szolnokon: Scheftsik. Horánszky Istv., — Székesiehervártt:
Kovács P. és Légmann A., — Sopronban: Müller és Mezey, — Trencsenben:
Weisz h. — Tepticzen: Weisz L., — Varasdon : Halter F-, — Veröczén: Bész
J. K., — Veszprémben: Tuszkau M, Zágrábban: Mihics Gr., Hegedűs. —
Zala-Egerszegen: Hulinszky A.
C) 1966(1-4)
##

Fel nem lobbanó

Petroleum- és

Polonia-gyertyák

a kir. szab. uj-pesti gyertya- és petróleum-gyárból a
legjutányosb gyári áron folyvást készletben található

Leitner és Grünwald
fö-raktárában

1976(2-6)

Pesten, király-uteza 3-dik szám alatt,
hol egyszersmind a gyu-áruk raktára is létezik.

Vásárlóim száma az osztrák tartományokban, ideértve Magyarországot is. már is 8500.
Több kitüntetéseknek tulajdonosa, S W Szállít minden irányban
A cs. kir. őrse. szab. rászon- és asztal-készületek gyári raktára:

Bécs, Kamlnerstrasse i\r. 27, ini Eck-Gewölbe.
I W Tessék mindent elolvasni! "^Ü
A bel- s külföldön tetemes szállitásai végett ismeretes

„KÁROLY főherczeghez" czinizett

FOGL E.-féle vászon- s kész fehérnemüek
gyári-raktára:

Bécs, Kárntnerstrasse Nr. 27., im Eckgewölbe der Himmelpfortgasse,

a t. ci. vidéki közönségnek rendkivüli alkalmat nyújt a legnehezebb gyári készítmények, hasonlithatlan s a szakértők előtt a bámulásig olcsó árakori bevásárlására.
Levélbeli megkeresésre, a pénzösszeg beküldése, vasúti- vagy postai utánvét
mellett a megrendelt tárgyak bárhová elküldetnek.
Jótállás mellett s legújabban ismét tetemesen leszállított árakért kaphatók:

Rumburgi vászon férfi-ingek: íj
Rnmburgi vászon női-imrek:

'melyekkel a befizetés tartama alatt 5 IliíIIiÖ forintra
|200-szor lehet játszani, s ráadásul 1 darab 1864-ki 100 ftos
1 eredeti sorsjegy adatik, 10 forint lefizetése mellett kaphatók

KANITZ ÉS TÁRSA

pénzváltó-irodájában Pesten, német színháztér
4. szám alatt.
vidékről jövő megrendelések gyorsan és pontosan
teljesittetnek.
i98o (1—4)
Heekenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pest, (egyetem-uteza 4. sz.) megjelentek
és minden könyvárusnál kaphatók :

Magyar

GAZDASSZONY TEENDŐI
a közéletben, házban és konyhában.
kézi- és segédkönyv níik és hajadonok szániára.
irta MEDVE IMRE.

E könyvet a magyar gazdasszonyok egyesülete a múlt 1863. évi augusztus 5 kén
tartott választmányi ülésből Hollán Ernőné alelnök ó nagysága elnöklete alatt kiküldött
választmányi tagok, u. m. Simigh Istvánná, Szathmáry Károlyné, Liszy Istvánná, Grün
Jánosné és Erdélyi Sarolta nagyságaik megvizsgálták és jóváhagyták.
Nagy 8-rét (332 lap). Boritékba fűzve ára % frt.

Hüppmann A. A valódi szakácsmüvészet vagyis rendszeres útmutatás

a finom és legfinomabb főzésben, legjobb magyar, franezia és német mód szerint ;
különös tekintettel uri és fóuri konyhákra, nagyobbszerú lakomák, és házi vendéglésekre. H a r m a d i k bővített kiadás. Fűzve
1 ft. 50 kr.

Németh Susanna. A legújabb és megpróbált magyar szakácskönyv.
Biztos útmutató, mint kelljen 1001 különféle, legjobb izü ételt, süteményt, krémet
és koesonyát, tortát, csemegét s fagylaltokat, legizletesb meleg és hideg italokat,
hideg étkeket, gyümölcs-csemegét stb. legügyesebben és a legújabb izlés szerint
készíteni. Egy toldalékkal, mely magában foglalja a gazdasszonytárt, vagy mindennemű ház-, konyha-, éléskamra, s pinczetartáai útmutatásokat, stb. 6-ik bővített sjavitott kiadás. Fűzve
80 kr.

Kochbuch, neuestes Pariser, nach den Vorschriften der berühmtesten

mindenféle köszvény, csúz (Rheuma), inszaggatás, mell-, gerinezfájdalmak, keresztcsontfájás (Hexenschuss), láböszvény, s több efiélék
ellen.

Egy csomag árn 1 frt. 5 kr., kettős erejű" 2 frt. 10 kr.

Dr. BÚROM átalános sebtapasza
mindenféle sebek, genyedések és daganatok ellen. - Egy köcsög ára a használati módszerrel együtt 70 ujkr., kisebb köcsög 35 kr. — Postán küldve 5 5 krral több.
Yalódian Pesten egyedül kaphatni csak T Ö R Ö K J Ó Z S E F ur gyógyszertárában király-utcza 7. sz., Profuma W. urnái az egyetemtéren, Sárkány urnái a
vácziutezában GUtz és Kreische uraknál a sütő utczában — Oebreczenben:
Rothsehnec'k ur gyógyszertárában.*- Szombathelyen: P i l l i e h F erencz ur
eyósyszertárában. - Mohácson: KögI A. ur sorsszámszedésében. - Kolozsvárit:
Wolff gyógyszerész. — Miskolcz: Spuller A. urnái.
1958 (3-4)

Pest, február 10-én 1867.

Gazdasszonyok számára.

80 rőf szinei ágynemű 7, 8, 9, 10, 12 ftig a legjobbak.
Nyak-gallérok urak számára, tuczatja 2, 2%, S'/t, 4 fúg a legfinomabbak.
1 tuczat ezerna férfi-harisnya a legfinomabbak s legjobb minőségűek 4, 5, 6,
8 ftig (fehér és színesek).
12 db. vászon zsebkendő 1 ft. 50 kr., 2 ft.; nagyobbszerüek 2 ft. 50 kr.; színesek,
valamint fehér ezérna batiz-zsebkendők 8ft.50kr., 6,7,9ftig a legfinomabbak.

Köszvény-

Tizennegyedik évfolyam.

|20 darab 1864-ki állam-sorsjegyre,

Hüppmann, Anton. Allgemein geprüftes Pester Kochbuch, oder die

A levelek ekép í Andié Leinen- und Waschefabrik Wien, Kfirntnerstrasse Nr. 21, im Eckgewölhe der Iliinmelpfort•ximzendők
gasse, „zuin ERZIIERZOG KARL."
1769(9-12)

J|

igl részvenyjegyek

hímzettek 3 ft. 50 kr., legfinomabbak gazdag hímzéssel 3 valódi csipkebetételekkel 4, 5, 6 ftig.
Néi korsettek finom perkálból 1%, 2, S'/i, S, 3% ftig; batiz-perkálból, gazdag
hímzéssel 4—5 ftig.
Férfi gatyák 1 ft., 1 ft. 50kr., 2 ft. 50 kr.—3 ftig a legfinomabbak (magyar, námet
s franezia szabásuak).

12 db. törülköző- vagy asztalkendő 5,6,7ft. 50kr.—9 ftig a legfinomabb damasz.
SO rőf kézi fonalvászon fehérített vagy fehéritetlen kettős ezérnavászon 7 ft.
60 kr., 9 ft, 50 kr., 11, 18, 15, 18 ftig a legszebbek.
40—42 rőf kitűnő vászon (ágyneműre vagy 12 db. női ingre) 14,15, 18, 22, 24 ftig
a legszebbek.
50—54 rőf legjobbféle rambargi vagy hollandi vászon (kézi fonat J/« széles)
20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 ftig.
Orosz vászon testgyakorlók számára vagy férfi nyári öltönyökre, rőfe 25, 80, 85,
40, 50, 60 krig.
Ingek , melyek a testhez nem jól állanak, visszavétetnek. 50 forintnyi bevásárlásnál
12 db. asztalkendő ingyért adatik.
Párisi cacheinit garnitúrák, a legújabbak s legszebbek, 2 db. cachemir ágy- és
1 db. asztalterítő, pompás mustrákban 15, 20, 26-80 ftjával, melyek Parisban 100 frankért adatnak el.

6-ik szám.

Kochkunst für kleine herrsthaftliche und bürgerbehe Haushaltungen nach den
bestén deutschen, ungarischen und französischen Methoden. Entha'tend: Gründliche
und vieljahrig erprobte Anweisungen zur Bereitucg aller möglichen Speisen und
Gerichte für das einfache Bedürfniss des Tages sowohl, als auch für ausserordentliche Mahlzeiten und Festlichkeiten, Ba'lle, Soirée's u. s. w. Nebst einer Anweisung
zur Zubereitung der vorzüglichsten Theeba'ckereien. S i e b e n t e , verbesserte
und v e r m e h r t e Auflage. Steifgeb.
1 fl.
Kochkünstler Frankreichs zusaramengestellt. Enthaltend über fünfzehnhundert
Recepté zur Bereitung aller Arten von Fleisch- und Fastenspeisen, Pasteten, feinen
Mehlspeisen, Backwerk, Törten, Sulzen, Crémes, candirten und eingemachten
Früchten, ObstsSften, Eis, Liqueuren, Ratafias, nebst Anweisungen zum Serviren
der Weine, Zusammenstellung der Speisekarten etc. etc. Mit deutscher und französischer Benennung der Speisen, nebft figurirter Darstellung der Aussprache sHmmtlicher imBuche vorkommenden französischen Wörter. Zweite Auflage. Geb. 2 fl.

Galgóczi Károly. K e r t é s z e t k é z i k ö n y v e , tüzetes utasítás a konyhakertészet, virágmivelés és gyümölcstenyésztés körében. A legújabb kútfők után.
Fűzve
80 kr.
Ügyes M a r i , a kis konyhakertészné, vagyis alapos oktatás a zöldségtermesztésben. Metzger müve után magyaritá látván bácsi. Fűzve
50 kr.

Hölgyek titkára, vagyis legújabb levelező-könyv nők számára, minden

előforduló alkalmakra való fogalmazási mintákkal, mindenféle társasági, családi,
bizalmas és szerelmes levelekkel, alapos útmutatással a levélírás szabályait illetőleg,
emlékkönyvbe való válogatott versekkel, a keleti virágnyelv magyarázatával 8
betűrendbe szedett szótárával sat. Kötve
1 ft.

Von der Gesundheit und Schönheit des Menschen. Erfahrungen einer
achtzigjahrigen Frau. Geh.
Gebunden mit Goldschnitt

1fl-50 kr.
2 fl.

Minden a kiadó-hivatalnál legalább 2ft. értékig történt megrendelés
küldetik meg.
Biztos és gyors kiirtása
a

patkányok s egereknek,

egy es. kir. kizár. szab. patkány- s egérpusztitó szer által gyertya -formában.
Egy darab ára 50 kr. a. é.
F) 1969 (2-19)

Valódi minőségben kapható:

PESTEN: Törők József gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik BZ. a.,

továbbá:
N.-Becskerek: Nedelkovits. — Csáktornyán: Kárász A. — Eperjesen: Zsembery J.— Jaasenova: Dudovits J. — Keszthelyen: Wünsch F. — Kolozftvártt:
Wolf J. — Poesonyban: Schen Fülöp. — Sopronban: Pachhofer,— Soborstn:
Franké A. Vermuton : Halter I). F.. — V eraegén : Bész ,J. K. nrakniíl.

Kiadó-ttdajdonos; Heekenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
snpan Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. - Fél évre 8 ft.
1
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Utattmil csak "krba stámHtatík* ^'"^ ^-^
minden igtatás után 30 ujkr.

**

Politikai

d

lJ °
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8°

k a t iIlet81e

: E

né

g gy> gy»<* hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri

~ Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Becsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein cs Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön

Sárközy

József.

(1802-1867.)
m u

.
^ hónap utolsó napjaiban egy tiszta érdekében tett buzgó működéséből még né- zásra ^ összegyűltek: ekkor Sárközy Józseí
jeliemu s buzgó hazafi elhunytát jelentettük hány nevezetesebb mozzanatot kivánunk itt
erőteljes szónoklatában figyelmezteté a jee lapokban. - Sárközy József, a dunántúli fölemliteni.
lenlevöket,
miszerint, habár a felelős magyar
j
reí. egyház-kerület lelkes főgondnoka s KoAz 1848-ban Pesten tartott országgyű- minisztérium jóakaratában legkevésbbé sem
márommegye egyik választó-kerületének, lés alkalmával b. Eötvös József, akkor vallásm mt
, . 1 8 6l-ben, ugy a jelen országgyűlésen és közoktatásügyi miniszter, mind az anya- lehet kételkedni, mindamellett iparkodjanak
képviselője, hazafias érzülete s puritán sza- országbeli, mind a királyhágóntuli helvét és | élő törvényeinken alapuló önkormányzati,
badelvüsége által megyéjében a szabadelvű ágostai hitvallású, nemkülönben az unitaria • vallásbeli függetlenségünket annálinkább
part egyik kedvelt vezére lett, s mint az vallást követő egyházkerületeket tanácsko- megőrizni, mert idöjártával a kormány szes igy nézete is változhatván, többé
alkotmányos szabadság és haladás, az egy- zás végett Pestre hiván, a tanácskozmány amélyzete
z o n
;
jogok
gyakorlatát, melyeknek most
názi es megyei autonóm kormányzat tánto- gr. Teleki József elnöklete alatt nyittatott
;
birtokában
vannak,
alig szerezhetnék vissza.
nthatlan hive, mindenkitől tiszteltetett. meg, hol vallás szerint először kerületileg,
I
Nagy
szerencsére
nem
is történt oly határoKözhasznú pályája alatt ugy a politikai, későbben vallásfelekezetenként egyetemben
I
zat,
mely
az
autonóm
egyházaknak
a későbbi
mint az egyházi téren annyi érdemet szertörténtek az eszmecserék ama nagy hord- I szomorú időben kárára lehetett volna.
zett, hogy méltó, életét részletesebben megerejű tárgy fölött: mi módon lehetne a pro- !
1849-ben az ismeretes Haynau-féle renismertetnünk.
delet a világi fő- és segédgondnokoSárközy József Rév-Komáromban
kat az egyházi ügyekben való részvé1802. május 11-kén született. Szép
teltől eltiltotta, s az egyházi gyűlésikerrel végezvén a középtanodai oszsek tartása elé is elhárithatlan akadátályokat s a jogi tanfolyamot, 1824lyokat görditett. — Ez időtől kezdve
ben 22 éves korában az akkori főispán
tehát az ötvenes évek alatt a proteskomárommegyei esküdtnek nevezte
táns egyház autonóm kormányzata
fci. Kövid idő múlva, egyházmegyei
parlagon hevert, de 1857-ben királyi
gyűlés alkalmával világi tanácsbiró-X
biztosok jelenlétében mind az egye t a V á l 1 a / Z . t o t t á k meg. Ö volt a legházkerületi, mind az egyházmegyei
gyűlések tartása meg lön engedve,
azonban a főgondnoki hivatalokat a
kormány visszaállítani nem engedte;
ennélfogva a dunántúli egyházkerületben, valahányszor a gyűlést a
csász. kir. biztos fel nem oszlatta,
fiatal egyházi hivatalnokra nézve,
Sárközy József, mint helyettes főbárkozy, a 27 éves szolgabiró több
gondnok,
vezette a tanácskozmányt.
szőr elnökösködött az e f y h á z n i e ^
1857-ben
résztvett azon küldöttgyűléseken, Kalmár JózVefTsS e
ségben,
mely
mind
a négy helv. hitv.
oldala mellett.
esperes
egyházkerületből a ref. egyház törEz idötájt nevezte ki Sárközy Jó
vényben gyökerezett jogainak visszazsefet, az akkori fögondnok Szilassv
állítása végett Bécsben a trón előtt
^zsef, a dunántúli egyházkerület
megjelent.
SÁRKÖZY JÓZSEF.
Tiácsbirájának, s ezentúl buzgón
6
A magyarhoni protestáns egyhásztvett az egyházkerületi ülésekben i s .
testans és unitaria vallás autonómiája, füg- zak 1860-ban visszanyervén önkormányzati
ben
j v /i. . ! "
Sútassy József meghalván, he- getlensége mellett a magyar kormány által
eWi!< i ' Pázmándy
Dénes választatott meg felajánlott anyagi segélylyel járó kormányi jogaikat, a dunántúli egyházkerület hajlandó
Ületi
fö
Déne i
g°ndn°knak;
Pázmándy pártfogolást igénybe venni. Sárközy József volt Sárközy Józsefet fögondnokának megm Í n t
se éd
sara pedg g°ndnoknak állomá- azon időben, mint országgyűlési képviselő, választani, de ö egész szerénységgel vissza1
t a t a i
Józsefot ^
egyházmegyében Sárközy de egyszersmind a dunántúli ref. egyházke- vonult, s tevékeny részt vett gr. Teleki
Gyula főgondnokká való megválasztásában.
egész en i ^ ^ t ° t t á k m e g " E z i d ö t ö 1 f o S v a rület egyik megbízottja, tevékeny részt vett
1861-ben a pápai főiskola gondnoka lett,
gye elnöki
? V o l t a z e m l i t e t t egyházme- a tanácskozmányokban, s midőn Pesten a s derekas tettekkel tanúsította, mennyire
egyházkerül Tpe™
!865-ben a dunántúli megyeház nagy termében mind a három üdvös és hasznos az, ha a főiskola kormászes fögondnotf í 1 ^ 0 8 s z a v a z a t u t ján a di- vallásfelekezetü világi és egyházi tagok, gr. nyán erőteljes és tevékeny férfi áll.
J 863'Teleki József és Szoboszlai Pap István su- ban az átalános tanügyi bizottmány szabá .
Sárközynek a 1 V a t a l U 1 t Í S Z t e l t e m ^
:>
d m a g y a r protestantismus perintendens elnöklete alatt végtanácsko- lyai szerint Tisza Kálmán e bizottmán^'

