
Épen most jelentek meg

iHeckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten
( r á)szóm),

s minden könyvárusnál és könyvkötőnél Magyar- és Erdélyországban
kaphatók a következő,

1865-dikTirre
szóló, mind tartalmuk, mind csinos és Ízletes kiállításuknál fogva

.. .* * « * r

István bácsi naptára,
vagyis :

családos házigazdáknak s gazdasszonyoknak, népnevelöknek,
helység-elöljáróknak, iparosoknak és földinivelőknek való

képes-kalendárium.
Szerkeszti

MAJER ISTVÁN.
X-ik évi folyam. Sok képpel. Ára füzve 5O krajczár.

Uiio yar f azdamonvok
Hasznos évkönyv gazdasszonyok és leendő gazdasszonyok számára.

Sokféle érdekes és mulattató olvasmánynyal
ellátva, s egyedül gazdasszony i és háztartási érdek'knek szentelve.

Damjanich Jánosné arczkép en ol.
Szerkesztette

MEDVE IMRE.
Ára füzve 80 krajczár ausztriai vrti kbeu.

Protestáns képes-naptár
. Szerkesztette B A L L A l l l MOK, tanár.

. ' XI-ik évfolyam. — Bolti ára 5 0 krajczár ausztriai érték.

Határidő-naptár.
Mindennemü hivatalnokok, ügyvédek, jegyzők,

orvosok, gazdatisztek, utazók és üzérek
számára.

Kemény kötésben 1 forint 20 krajczár. " *

Falusi Gazda naptárai
A földmivelés, korii-ipar és gazdaság évi közlönye.

Szerkeszti Dí". Fail^S Mihály, földbirtokos.
Állandó konyhakert i fa lnaptár-mel léklet te l .

Elsö évfolyam. k
Ára fiu ve 80 krajczár ausztriai érték! en.

Lidéra-naptár.
Rém-történetek, kalandok, bünesetek, lélek-jele-

nések, tündérregék, csodás tünemények stb.
gyüjteménye.

Sok képpel. - Boltj ára 60 krajczár ausztriai érték.

A magyar nép naptára.
K épes-kalendár inni.

Sokféle hasznos és mulattató olvasmánynyal ellátva.
Szerkeszti

TATÁR PÉTER.
A magyar nép számára.

Ara füive 25 krajczár ausztriai értékben.

PAPRIKA JANCSI
képes-kalendáriuma.

Sokféle hasznos és mulattató olvasmánynyal ellátva.
Szerkeszti

T A T Á R P É T E R .
A magyar nép számára.

Ára füzve 20 krajczár auszirini értékben.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gnsztav. — Nyomtatja Landerer & Heckenast, e£T«tem-nteza 4. wám alatt Pesten, 1864

Elöfizetési föltételek 1864-dik évre
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. Fél évre ö ft.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csnpán Politikai

Újdonságok : Egész évre 6 ft Fél évre 3 ft.

0 ^ Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai 1'jdoimngokat illetőleg, 1863. novem-
ber l-töl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szá-
mára hirdetmények elfogad, Hamburg ea Altonában : Haasenstein és Vogler. — M. Frankfurt-
ban : Otto Maliién és Jneger könyvkereskedése; Bécsben : Uppelik Alajos, — és Pesten : a ker-
tész-gazdászati Ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás ntán 30 njkr.

Az Erdélyi Muzeum derék könyvtár-
noka, kinek arczképét itt bemutatjuk, leg-
jelesebb történettudósaink sorába tartozik,
s hazánk multjának megismertetése körül
szerzett érdemei annál nagyobbak, mert a
legbizonytalanabb és leghomályosabb kort
— őstörténetünket — választá tanulmá-
nyai főtárgyául. Bár sokoldalú munkássága
történetirodalmunk más részeire is kiter-
jed : élete feladatául e kor történetének
kimeritő és valóságos bírálati megirását
tüzte ki. Már is sok kétséget oszlatott
el, sok homályt deritett föl, e czélra
irányult n a g y b e c s ü dolgoza-
taival.

Szabó Károly 1824, decz. 14-
kén, Körös-Tarcsán Békésmegyé-
ben született, hol atyja ref. lel-
kész volt. Az elemi iskolákat
otthon végezvén, 1833—1842 ig
a debreczeni főiskolában tanult.
Jogot Késmárkon hallgatott, de
ideje nagyrészét már ekkor a
görög irodalomnak szentelte. Mint
joggyakornok is töltött ott egy
évet, azután Pozsonyba ment s
késöbb 1845-ben Pesten tette az
ügyvédi vizsgát. Ez idötájt je-
lent meg az ismert „Tengerre
magyar ! ' buzditó szózat, mi
annyira hatott a lelkes ifjura,
hogy elhatározta, tengerészszé
lenni. 1846 tavaszán Fiuméba
ment, hol az elsö tanfolyamot el
is végzé, de sulyos betegségbe
esvén, kénytelen volt hazatérni.
Néhány hónapot az atyai háznál
töltött Thukydides forditásával
foglalkozva. Felgyógyulása után,
1847 tavaszán Pestre jött, hogy
részt vegyen a Toldy Ferencz által
megindítandó „Magyar tudósok
tára" czimü vállalatban, melynek
czélja volt, az összes magyar irók
életrajzát és munkáik jegyzékét
adni, azonban e mü máig is cson-
kán és kiadatlan hever. — Szabó Károly
1848-ig dolgozott e vállalatba, melyet —
csaknem teljesen — nyolcz folio kötetben a
H betűig vitt. Ugyanekkor Szofoklesznek
Szücs J- által forditott színmüveiről, az ere-
detivel összevetve, részletes és alapos bírá-
latot irt a „Szépirodalmi Szemlé-"be. Euri-
pidész és Szofoklesz színmüveiből néhányat

S z a b ó K á r o l y .
leforditott, melyek közöl kettő a Kisfaludy-
társaság „Hellén könyvtárában" jelent meg.
1848 utolsó felében Bajza politikai napilap-
jánál dolgozott; a harczias mozgalmak
azonban csakhamar magukkal ragadták.

185Ö-ben Toldy ajánlatára gr. Teleki
József mellett nyert állást, mint a „Hunya-
diak kúra" czimü nagyszerü történeti mü
segédmunkása, s illetőleg a gróf titoknoka.
Ez időtől fogva Szirákon és Pesten egész a
gróf haláláig (febr. 15, 1855.) folytonosan e
foglalkodásnak élt. Négy év s nehány hónap
alatt a „Hunyadiak kora" elsö részét, magát

S Z A B Ó K Á R O L Y .

a történetet tárgyazó öt első kötetet és az
ezekhez tartozó okleveleket (X—XII. kötet)
sajtó alá rendezte. A gróf örökösei őt biz-
ták meg a még hátralevő három kötet kész
anyagának összeállításával, s a nagy munka
befejezésével.

Szabó Károly, gróf Teleki példája és
buzdítása által ösztönözve, követte hajla-

mát s egészen a történeti tanulmányokra
adta magát. 1850-től kezdve számos, kivált
őstörténetünket illető, történeti czikket bo-
csátott közre, melyek nagy figyelmet ger-
jesztettek. Nálunk a történetnyomozás ős-
történeteinket illetőleg tévutakon járt, s ré-
gibb tudósainknak egész iskolája névhason-
litás és szójáték segélyével, minden bírálat
és összefüggés nélkül alkotott elméleteket
s a nemzeti dicsőség iránti túlbuzgóságból
népünket a világ legősibb népének akarván
bizonyítani, az önámitást táplálta és törté-
neti tévedéseket terjesztett. Szabó Károly,

mint ez iskola határozott ellen-
sége és első nyilt ostromlója
lépett föl, s mig tévtanaikat czá-
folgatta, egyszersmind az e korra
vonatkozó külföldi forrásokat az
eredeti nyelven tanulmányozva
és nemzeti hagyományainkkal
egybevetve, uj világot deritett
történetünk kezdetére. Igy az
egykori byzanti irók, Priszkosz
szónok, Bíborban született Kon-
sztantinosz, Bb'lcs Leon császár
nemzetünkre vonatkozó munkáit
ismertette s mutatványokat kö-
zölt belőlük az „Uj magyar mü-
zeum"-ban; majd „A 888-ki bol-
gár-magyar háboru"-ról, „Előd
vajdá"-vó\, „A hét magyar nem-
zetségiről stb. önálló fölfogással
irt czikkeket adott ki, s az 1533-
ki székely krónika hitelességét
erős okokkal bizonyitotta be.

1855-ben a nagy-kőrösi ref.
főiskolában a görög nyelv tanára
lett. Itt forditotta le Thierry
Amade „Attila"-ját, s a mult évben
Thierry nagy munkájának másik
részét, az „Attila-mondák"-at is
kiadta magyar fordításban, mind-
kettőt jegyzetekkel ellátva, me-
lyekben a franczia tudós némely,
a magyar hagyományokra vonat-
kozó állitásait czáfolja vagy ki-

Itt inditotta meg tanártársával,egészíti.
Szilágyi Sándorral a „Történeti emlékek a
magyar nép községi és magán életéből" czimü
gyüjteményt, melynek első kötetét a „Nagy-
kőrösi krónika," a másodikat több régi
napló képezi. Ugyanott jelent meg tőle Szo-
foklesz „Oidipuss király" czimü szinmüvének^
hü és könnyü fordítása. /

36-ik szám. Tizenegyedik évfolyam.

Pest, szeptember 4-én 1864.
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Érdemei méltánylásául a tud. Akadémia
1858-ban, hosszas szünet után tartott elsö
nagygyűlésén, levelező tagnak választotta
meg, a történeti osztályba. Midőn pedig az
Erdélyi Muzeum létrejött, az alakitó köz-
gyülésen (1859. nov. 25.) a könyvtár- és
kézirattár őrének hivták meg, s hogy e he-
lyet, alkalmasabb egyénnel nem is tölthet-
tek volna be, mutatja az, hogy az Erdélyi
Muzeum könyvtára ma már egyike a leg-
szebben rendezetteknek hazánkban.

Mióta Erdélyben lakik, tudományos czé-
lokból több utazást tett; számos, eddig tel-
jesen ismeretlen legrégibb magyar könyv
egyetlen példányát fedezte föl, s Toldynak,
irodalomtörténetéhez sok becses adatot
szolgáltatott. Ö szerkeszté az „Erdélyi tör-
ténelmi adatok" uj folyamának elsö kötetét.
Hogy hazánk történetének legrégibb kor-
beli irói szélesebb körökben ismeretesekké
váljanak, magyarul kiadta Béla király
névtelen jegyzőjének munkáját, Rogerius
nagy-váradi kanonoknak, a IV. Béla király
alatti tatárjárás szemtanujának „Siralmas
ének"-ét, Kézai Simon mester magyar króni-
káját stb., mindegyiket biráló és felvilágo-
sító jegyzetekkel kisérve.

De nemcsak a történetnyomozás terén,
a kútfők vizsgálásában és megismertetésé-
ben müködött ily rendkivüli szorgalommal
és sikerrel, hanem azoknak földolgozásában
is szép eredményeket tud fölmutatni. A fen-
nebb emlitett munkákon kivül több, mind
előadás, mind alaposság tekintetében kitünő
történeti értekezést bocsátott közre folyó-
iratainkban. Ezek közöl különösen ki kell
emelnünk a „Budapesti Szemlédben megje-
lent nagybecsü czikksorozat át, mely az ada-
tok nagy teljességével s a tények alapos
kritikájával a „Vezérek korá"-nak minden
eddiginél kimerítőbb történetét adja.

Jelenleg hivatalos teendőin kivül a
„Hunyadiak kora" befejezésével foglalkozik,
melynek hátralevő kötetei hazánk középkori
statistikáját tárgyalják.

Az utóbbi évtized folytán hazai történe-
tünk körül kifejlett hatalmas lendületben
Szabó Károlynak is tagadhatlanul nagy ér-
demei vannak, s töle még sokat várhatunk
e téren. N.** M.

Forgács Balázs.
(Ballada.)

I.
Nyiladozik rózsabimbó levele,
Kiviritja, kipiritja kikeletnek melege.

Szép királylány rózsa mellé települ,
Gyöngyharmattal, könyeivel öntözgeti egyedül.

Könyeivel öntözgeti a rózsát,
Megsiratja édes anyja rettenetes parancsát :
„Ha megölel, azt mondjam én Mária :
Szerelmemért Kis-Károlynak még ma meg kell

halnia . . .
Édes anyáin! nem tehetem — nem lehet;
Forgács Balázs tiszta lelke meggyülölne engemet.'-

Palotakert ölében sír Mária,
Kedvesére, jó Balázsra be soká kell várnia! . . .
. . . Palotába Forgács Balázs belépett :
>,Mért hivattál? Gyanakodva mért vizsgálgatsz,

Erzsébet!?"

„Azért nézek gyanakodva orczádra :
Kettő közül ki legyen hát Magyarország királya?"
„Kettő kőzül csak Mária királyom;
De mi haszna, jó Erzsébet, ha csak magam ki-

áltom?"

„Te rajtad áll és a király Mária :
Durazzói Kís-Károlynak még ma meg kell hal-

nia." . . .
. . . Palotakert ölébön eír Mária —
Kedvesére, jó Balázsra, be soká kell várnia!

Palotakert rácsajtaján ki lép be?
Forgács Balázs, Magyarország legdélczegebb

vitéze :

„Nedves arczod, harmatos a virágod . . .
Kit sirattál ? engemet- e ? vagy a vesztett or-

szágot?"

„Hogy' siratna kivüled mást virágod?
Szerelmedért elfeledtem egész Magyarországot."

Gyönge leány, ingatag lány — mi haszna?
Királyasszony nagy parancsát szerelmes szív ha-

lasztja.

Csak halasztja, addig-addig halasztja,
Mig az idő szeretőjét kebléről elszakasztja.

Harangoznak. Forgács Balázs elmegyen —
Föltekint a királyasszony ablakára hidegen :

„Nem kell az én Máriámnak korona;
Nem leezek én királygyilkos Erzsébetért — nem,

soha!"
II.

Vigan, vigan, szerelmes pár !
Királyasszony vendéget vár.
Eeszket a lány, keble piheg,
A levente nyugodt, hideg.

Im' a vendég megérkezik —
Szép nyájasan körülveszik,
Dolgot adnak bölcs fejének,
Édes szókat jó szivének :

„Országos ügy, jó királyunk!
Válaszodra hárman várunk."
Nagy sora van a levélnek,
Magyar király belemélyed.

Int Erzsébet, suttog ajka :
„Hű vitézem rajta, rajta!"
Hallja a szót Balázs vitéz, ' -• ' •';
Meg se' mozdul, oda se' néz.

,,Vágd csak fiam, vágd csak, Forgács!
Tied leszen Gimes és Gács." *)
„Se' Gimesért, se' nem Gácsért,
Nem a kerek nagy világért.'1

„Mit fogadtál Bzép leányom?'. . . .
Még nem késő . . . Tedd! . . . Kivánom!" . . .
Szeme villám, átok ajkán —
Megriad az ingatag lány :
„Forgács Balázs! csak egy szóra :
Szerelmemért... Itt az óra." . . .
Arcza bűvös, hangja mézes,
Soha sem volt ilyen édes . . .

Egy pillanat . . . kard kiillan . . .
Egyet csillan . . . egyet villan . . .
Sápad, reszket a dalia . . .
Tied a trón, szép Mária!

III .
Rég lefeküdt a nap, s Budán nem fekünnek,
Vagyon Budavárban nagy királyos ünnep.
Pördül a piros lány deli vitéz karján,
Körül a teremben tova-tovatünnek.

Hát a szép Mária hova lett a körbül?
Délczeg magyar tánczban ő miért nem pördül?
Ifiu lánykirály az erkélyre kiáll,
Bánatos arczára keserü köny gördül.

„Mit bujkálsz? mi bajod? koronás leányom!
Benn látni kivánnak, én is ugy kivánom.
Jer, mondok valamit : elküldtem Garayt —
Valaki még nincs itt, pedig be sajnálom/'

„Jaj ne lássam ót meg, jaj anyám nem lehet!
Rettentő szorongás fogja el lelkemet;
Gyilkos tőr nézése, megöl érintése —
Ne gyötörd halálra hervatag éltemet." • - •

Jó Forgács Balázshoz Garay beköszön :
.,Mit csinálsz levente?" — „Kardom' köszörülöm;
Jót csaptam fejére — kicsorbult az éle,
Sehogy' se' jön heh re ezen a rosz kövön."

„Tedd le azt a kardot, semmi baja annak,
Nagyobb baj az ott fónn, hogy nélküled vannak;
Haragszik Maria, hogy iád kell várnia,
Te nélküled o tan cs k félig mulatnak."

„Haragszik? kábaság!... harag. ..öröm : álom...
Hej akkor ugy örült piros vér sugár on! —
Mosolyogva i n t e t t . . . oh az a tekintet! . . .
Menj! . . . Borzadok tőle. Nem megyek. Utálom!"

•) Troubadour-dal töredéke.

Ugy reszket az ajka, oly sápadt arczája!
Megborzad Garay, szomorun néz rája.
Busan hazalépked — várhatja Erzsébet!
Nem megyén ő vissza fényes lakomába . . .

. . . Elmult a lakoma, napok, hetek mulnak,
Elhervasztó őszben a levelek hullnak,
Köny'i hulldogálnak szegény lánykirálynak,
Szép ifju napjai bánatra fordulnak.

Szép ifju Máriát hervasztja bánatja,
Királyasszony híven ápolja . . . siratja . . .
Forgács egy magában éldegél lakában,
Fásult egykedvűség véniti, lankasztja.

De ha összejönnek véletlen' a várban,
Borzadva rezzennek össze mind a hárman.
Fölsikolt Mária . . . F u t . . . fut a dalia . . .
Lihegve rogy össze rideg szobájában. — —

Azt mondta énnekem a mesélő dajka :
Ha vét a szerelem, Isten átka rajta.
Szerelem vétségét, Isten büntetését
Zengi késő korban dalos ifju ajka.

Csengéi Gusztáv.

Balogh Ferencz tudósitása

a katalaniiiimi hun csatatérről
Francziaországban.

Európa azon pontjáról, a melynél mesz-
szebb a Tisza síkjain tanyázott hunmagyar
nép fegyverének hatalma és dicsősége nyu-
gati irányban nem hathatott, vagyis egy
szóval : a katalaunumi — chálons-sur mar-
nei — csatasikról, ez ideig csak egy ma-
gyarnak volt közvetlen szemlélet vagy ott
lét után tett irodalmi tudósitása.

Szepsi Csombor Márton ifju magyar re-
formátus akadémikus, több országot bejár-
ván, 1618-ban, tehát több mint kétszáz év-
vel ezelött megfordult Francziaországban a
épen Chalonsban is, és e pontról „Europica
Varietas" czimü s 1620-ban megjelent útleí-
rásában ekként emlékezik :

„Háltam az Argentína — Strassburg - •
felöl való külső városban, az Szélmalom
nevü vendégfogadóban, a hol igen kedves
és csendes szállásam volt, csak szintén az
gazdaasszony hon lévén. Midőn penig az va-
csorához ültem volna, igen keserves kobzo-
lást hallék,mely engem nem tudom ha meg-
vigasztala, vagy inkább megkeserite. Nem
hallottam volt Danckátul fogván minden uta-
imban kobzot ez hely kivül; kérdem azért az
gazdaasszonyt ha fizetésünkre ez kobzos el-
jönne-e szállásunkra? Az asszony szolgáját
bocsátván, az hegedüsökkel egyetemben az
kobzost elhivatá. Én midőn ez szokatlan
muzsikán csudálkoznám, az kobzos kérdé :
ha láttam volna-e valaha oly vigasztaló szer-
számot; kinek én felelvén, mondék : nem az
koboznak Csudálom formáját és hangját,
hanem azon csudálkozom, hogy noha immár
sok országokon és tartományokon általjöt-
tem, mindazonáltal sohol ez városon kivül
ily muzsikát nem láthattam, hazámban pe-
nig még csak a gyermekek is azt pengetik. O
erröl diskurálván, miért hogy Galliának is
csak szintén ezeg városában vagyon uzusa:
ilyen okát adta, hogy midőn arnaz fene el-
lenség az Attila, kiről az historicusok irnak,
ez városnak mezején (kinek most is, vitézinek
testéből rakott halominak helyét mutogatják)
megveretett volna, sok számtalan kobzosokat
(mert táborában bö'vségesen voltak) Öszveál-
latott, és nagykeservesen sirattatta meg az
megholtaknak keserves állapotjókat.''

Mily szép és rendkivüli meglepetés volt
e z ' egy> őseinek régi dicsősége felett lelke-
siilni képes ifju magyar vándorra, vagy
mint akkor mondani szokták, bujdosóra
nézve!

Ime, több mint kétszáz év mulva ismét
találkozott egy lelkes és müvelt ifju magyar,
ki saját szemeivel már meg is szemlélte és
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lehető figyelemmel felvizsgálta a nagy hun
csatasikot!

Balog Ferencz ur, a debreczeni főiskolá-
nak egyik tudományosan képzett kitünő
tagja, az iskolai teljes pályát bevégezvén,
elődeinek dicséretes szokása szerint, további
önképzés végett külföldre indult, s legköze-
lebb, huzamos ideig Párisban tartózkodott.
Ismervén ö is Csombor megható emlékezé-
sét s általam is felkéretve, hogy hun őseink
országokat rendítő viadalának helyét szem-
lélné meg : ő ezt a legnagyobb honfiúi kész-
séggel és buzgalommal megtette, s tapasz-
talásainak eredményéről, már Londonból
folyó évi julius 21-ről hozzám irott levelé-
ben tesz rövid naplószerü tudósitást, leve-
léhez két kis helyrajzot is mellékel. Noha
a közlés magán jellegü, mégis ugy vélem,
hogy a tisztelt közönség is örömmel fogja
olvasni azt, a mint következik.

„Két héttel utra indulásom előtt Páris 3 leg-
nevezetesebb könyvtáraiban tanulgattam Marne-
megye s kivált a champagnei sik résznek geograp-
hiai, statistikai stb. leirását, különböző térképe-
ke^ rajzolgattam le ; encyclopaediakat s főleg De
Guignes József és Thierry hunokról való müveik
czélomra vonatkozó szakaszait olvasgattam, s je-
gyezgettem. — Igy megindultam Chulonsba, ki-
rándulásom tartott 7 napig. Hogy azonban hivebb
vázlatát adjam eljárásomnak, jegyzem napok sze-
rint a lett dolgokat.

Júl. 2. Szombat. Reggel 7-től 12-ig értem
Chaloneba. A ref. fitanitót felkerestem s°kértem
segélykezet nyujtani. Vele még az nap estve be-
jártam jórészt e nevezetes várost; megmutogatta
az egykori körfalak helyeit, melyek a várost véd-
ték a régi korban ; voltam két izben is az ódonsá-
got lehelő St. Alpin templomban, hol el van te-
metve a püspök, ki Attila elé kiment Chalons
alá könyörögni a város megmaradásáért. Ez ese-
ményt maga a nép is föntartotta. Majd két tüze-
tes műre találtam, czime: „Attila dans les Gaules"
szerzője Journeux; megjelenési éve 1833. . . lel-
kiismeretes tanulmáay, pontos térképekkel ellátva
a csatasikot illetőleg. Maga ez egy könyv csak-
nem minden eddigi előző tanulmányt, térképezést
feleslegessé tett. Este a hallgatag város csendes
utczáin járdogáltam, gondolkodva a mult időkről.

Júl. 3. Vasárnap. Az alig 30 éve egy kis elő-
városban alapitott ref. templomba menék el. Isten-
tisztelet után a lelkész felszólítására vele együtt
kirándultam Mourmelonba vasuton. E falu alatt
terül el nagy téren a chálonsi tábor, mely egyet-
len a maga nemében s melyet 1857-ben I l l i k
Napoleon alapitott. 30 ezer katona táborozik itt;
beláthatlan sorban fajledeznek a hadi sátrak. A
protest. katonák számára a tábor közepén ref.
kápolna van épitve. Hol egykoron Aétius serege
táborozott, most a frankok utódai táboroznak.
Estig folyvást, a tábort jártam. A catalaum sik-

i í y/í?r t i f e l é n V a n a t á b o r ' ÓP e z e n a z oldalon
volt felaüttva, a nyugat római birodalmat védő
sereg, a szintér itt egyenletesebb. Chálonsba
visszaérve, a csendes estét a Strasbourg felőli ol-
dalon eső bt. Memmienek nevezett falunak, mely
a város egyik külvárosának tekinthető, végig sé-
talasaval töltöttem. Kérdezősködtem egy pár em-
bertől. A szélmalom nevü vendégfogadónak semmi
hire hamva itt; több széleit is bejártam Chálons-
nak, semmiféle zeneszót nem hallottam, s mint
megtudtam, nem is hallani itt zenét, hacsak nagy
vásárkor vagy véletlenül átutazó muzsikus féle
emberek nem vetődnek ide. (Átalában zene dol-
gában a magyar népi és csárdái élet páratlan.)

Júl. 4. Hétfön. A roppant nagy kőpinezét,
melynek ágait vasut köti össze s hol százezer üve-
gekben vannak lerakva a világ minden országába
szetkuldendő champagnei borok, futólag fölnéz-
vén, a varos könyvtárába siettem. Itt a könyvtár-
nokban, neve Gillet, jó tanácsadóra akadtam; ő
volt szives megmutatni a muzeumban a hun csa-
tatérről kiásott és itt található egy két marad-
ványt, köveket, embercsontokat, bronz karman-
tyút s egy nagy tollú fogas kulcsot. Legtöbb ideig
szemléltem egy szép, ép és rendkivüli nagy kopo-
nyát, mely sajátságos alakjáért is magára vonja a
figyelmet; homloka kiálló és alacsony, a fejtető ma-
gas, inkább púpos, a koponya hanyatt része is ki-
álló, az egész inkább hosszu mint kerek. Vajjon
mily nemzetbeli koponya lehet ez ? Utasított Ga-
rinot, helybeli tudóshoz; az utban vagyis helyszi-
nén pedig Letaudinhez. Érdekkel hallá, hogy több

mint 200 év előtt itt járt magyartól van nálam
leveléből kivonat s felkért, hogy ha benne e vá-
rost érdeklő hely találtatik, közölném vele; meg-
ajándékozott egy becses munkával, ez évkönyve
a Marnem?gyében alakult kis tudós társulatnak,
benne találtutik ugyancsak e városban lakó tudós
Savynak jeles topographiai munkája, mely olvas-
tatott a társulat nagy gyülésén s e memoiresban
kiadatni rendeltetett. A hun csatatérre vonatko-
zólag ez a legujabb okmány (1859.) E szerző a
hires Fanum Minervae-tis határozottan La cheppe
(Chapelle) faluba helyezi, mely mellett áll a hu-
noknak 14 századdal daczoló emléke. Ghálons és
környékére vonatkozólag kérdeztem Gillet-től
helyneveket. Csak egyet tudott mondani, mi ide-
genszerünek tetszik előttük s nem tudják nyel-
vökből kimagyarázni „da" utcza-helynév (mond-
tam neki, hogy nyelvünkben a „da" mint rag él s
helyképző). Átadta aztán kérésemre Chálons vá-
ros történetét és leirását. Ezeket lapoztam s ezek-
ből vettem apróbb jegyzeteket. Szives volt eljö-
vetelem előtt megígérni, hogy, mivel ő már itt
lakik, e vidéket ismeri, hihetőleg itt fog meg-
halni is, ha valamire le-iz szükségem történeti
nyomozást illetőleg, ő kéiz lesz velem levelezni.
Ennek nagyon örültem s alkalmasint adandó al
kálómmal élni is fogok vele. Csak este 7 órakor
voltam szerencsés Chálons * a megye tudósát,
több rendbeli tudóstársa íágok tagját, kitünő
könyv és régiség szeretőt, Garinet urat honn ta-
lálni. A derék öreg azonnal fólvezetett 1(5 ezer
kötetből álló magán könyvtárába; megmutatta
mire vágytam s miért fölkerestem : Attila gyürü-
jét. Ez egyetlen példány s csak az ő birtokában
van, találtatott Attila sánczában. A pecsét-gyűrű
fekete kövén van kucsmában Attila mellképe,
valódi ázsiai jellegü, vele szemben van minisztere
Edekon-nsk görögös arczképe hajdonfővel, mind-
két kép alá ez a név van metszve : „Attila." Ga-
rinet véleménye szerint e gyűrű minisztere ujján
lehetett, rendeletek megerősitésére szolgálhatott,
a sánezha való be vagy kivonulás alkalmával
hullhatott le ujjáról. Azonnal kértem Akadémiánk
számára egy lenyomatát. Garinet szives volt rög-
tön az ötvöshöz velem eljönni s megrendelte a
lenyomatot. Chíilonsbanvaló időzésemnek e napja
volt leggyümölcsözőbb s eredményesebb. Este
készületeket tettem a másnapi kirándulásra.

Julius 5. Kedd. Reggel megindultam gya-
log; jobbra hagytam Attila nevü utczát, mely mai
napig is igy neveztetik, ezen szállíttatván tábo-
rába az eleségét; elhagyva St. Ja'tab külvárost a
Catalauni csatatér mezején haladtam. Szent Ist-
ván az első falu, mit ér az ember az országuton;
ezen megy keresztül Vesl (olv. Vél) patak, a ró-
maiak Vidulája. Hazafiui érzelemmel néztem egy
darabig e csendes patak folyását; medrét sok hun
lovas meggázolhatta. Délfeló, jobbra térvén el
egy mellékutra, értem La cheppe 400 lelket szám-
láló falu alá. Feldobogott szivem, mert már tá-
volról láttam a magas földdomblatot. Egy gyom-
láló öreg asszonytól kérdem : micsoda az; —
feLH hirtelen : „C'est le camp d'Attila" igen, a
hagyomány letéteményese a népnek érdeme, hogy
e név igy fenmaradt. Kis malom zugása mellett ha-
ladtam át azon másik kis patakon, neve Noblette,
mely La cheppe alatt foly, s mely Jornandes sze-
rint, de mint utána jártam, s megtudtam a máig
fenmaradt népmonda szerint is, vértől áradott
meg. Szent patak! daliák vérével táplálkoztál te
egykoron. Ezen ma már magas fáktól szegélyzett
patak mosta lábát Attila táborhelyének, e szolgált
a várároknak vizzel valo tele eresztésére is. Azon-
nal felhágtam 6 felséges kördomblat északi kapu-
jának egyik pontjára a ott terült előttem a világ-
történet eseményekben gazdag tere, Európa egyik
legszebb csatasikja. Itt vagyok hát a Catalauni
sikon, állok a tábor öv magasió gerinczén, mely-
nek keblében táborozott 10 napig Attila, e helyet
övezte a bevehetetlen szekérsáncz. Feldobogott
szivem 8 éltem egyik legszebb órája földerült.
Azon árva fiu, ki gyermekkorában a Hármas j
Kistükörből tanulva Etele történetét, gyuladozott, '
de még nem is sejtette, hogy színről szinre lássa
a nevezetes helyet, most ime elérte (Isten jóvol-
tából s a prot. egyházak kegyes adományozása
folytán) felfakadó homályos vágyának betelését.

Ebéd után fölkeresem Letaudin urat, ki szi-
ves volt azonnal jöni velem s most közelebbről
tekintők meg Attila várát. Letaudin 75 éves öreg
s tanítóságot viselt ember s az 1813-ki nagy
hadjáratokban katona volt. Ide való születés ; 70
éves hagyomány élő fentartója, kiváló szeretettel
van a régiségek iránt; ki van általa dolgozva La
cheppe és a vidék (tehát épen a catalaum sik)
statistikai, archaeologiai és történeti leirása; saját

tapasztalat, nyomozás é.-» mások emlékezéseiből
irva s mai napig is folyvást tökéletesítve. Ez az
ember az, kinek tudta nélkül itt, mondhatni, semmi
sem történik, valamennyi tudós vagy társasági
kiküldött csak meglátogatja e nevezetes helyet,
csak hozzá fordul, maga Napoleornak is ő adott
több izben földerítéseket. Mi nem is tudjuk, hogy
egy egyszerü paraszt ember él a hun csatatéren,
ki a legutolsó göröngyét is ismeri, ápolja, ki a mi
hua őseink tetteinek és hírének, hagyományainak
hiv őrizője. Lehetlen, ha a jó öreg ex-institeur-re
(mint magát czimzi)gondolok, meg nemindulnom,
s nagyra becsülő tiszteletemet ki nem fejeznem
iránta, annyival is inkább, mert félre téve mun-
káit, engem 3 napon át kalauzolt, vitt kézen fog-
vást. Elmondana neki, hogy mi vagyunk azon hő-
söknek utódai, kiknek hamvait ő annyira szereti
és ápolja ; elmondám, Hogy a francziákon kivül
egyedül minket érdekel egéez Európában legjob-
ban e hely, mondtam neki magyar szavakat; igy
én is okozék kis Örömet neki. ö nélküle néma lett
volna e táj, de általa megzendült s beszélt a láb-
nyom, a halom, a völgy. Végtelen szerencsésnek
érzem magamat, h >gy ily meleg lelkü aggastyán
ajkain és karjain csügghettem 3 napon át. Minden-
hová ő kisért. Isten tartsa meg még sokáig.

Az egész első délutánt a Camp d'Attilá-ban
töltöttük. Ez egy 14 századdal daczoló földvár;
magas domblat k >riti, mély árok veszi körül, te-
rületéről fogalmat adhat, hogy kerülete 1792
méter vagy is több mint 900 öl. Négy felől nyi-
lás van, kapuul szolgálandó. III. Napoleon a
legnagyobb érdeket mutatja irányában, 1857-
ben a táborozási idény alatt hatszor láto-
gatta meg, nincs év, hogy táborkarával meg ne
látogassa. — Elmondta a jó öreg leghűbb em-
lékezettel látogatásait s párbeszédjét. E vár kö-
zepén meg is vett a császár egy szalag földet;
épen most téteti az ásatásokat, több mint 20
lyuk van már felbontva. Ott áll ez ős várföld
közéj) pontján 3 katonai hadi sátor, hol az ásó
katonák tanyáznak. BeszéltPio a felügyelővel is.
Megmutogatta a talált cserép edényeket, csonto-
kat, főkép vaddisznó agyarai számosak. Maga
Letaudin több mint 13 ásatást vitt itt véghez,
pontos leirását ezeknek lemásolám. A domblat
legmagasb csúcsát felbontatta a császár; emberi
csontváz és máglya nyomát találtak benne s egy
gyürüt. A Camp d' Attila beltéren (melyet most
egyes la cheppei földmivelők birnak s vetésekkel
van tele) tahiinak konyha-edényeket, széneket,
emberi és állati csontokat, állát- ea emberfogakat,
koponyákat, főkép táplálkozásra szolgáló állat-
(disznó-, juh-, ökör-) csontokat, csuporféléket,
kutat, gaule pénzeket, szegeket, vasakat, fegyver-
darabokat, áldozó késpengéket, vas álladzó félé-
ket, hamukat, szarvas agancsokat, nyakkeritőket
stb. Az estéket másolattal töltöm.

Júl. 6. Szerda. E nap a kirándulás napja.
Egész álló nap jártunk. Megnéztem a Piemont-
nevü emelkedést, melyen a csata kezdődött s me-
lyet Aétius, fontosságaért már 4 órára délután ke-
zébe keritett. E magaslat uralja a környéket,
fölséges kilitás van tetejéről. E magaslat lejtő-
jén van az a hely, mit a hagyomány mai napig
„Ahan, des diables"-nek nevez; ahan régi tájszó
(ma nem él) magvát és magnak föld alá takarí-
tását, tevését jelenti, a hagyomány szerint a hu-
nok ördög kiáltással rohantak a rómaikra s a
csata után az elesett ördögöket (barna képök is
kedvezett e névnek) a nép eltemette, mint a vető
a magvakat. Alltam a téren, hol az első csatakard
összecsengett, hol Thorismund legelőször hatolt
fel a tetőre.

Délre a császári majorba látogattunk be,
(mely a chálonsi táborban van.) Az itteni jószág-
felügyelőhöz gyüjtetnek egybe a vidéken talált
tárgyak. Másfél óráig nézegettem a sok koponyát,
fegyverdarabokat, gaule pénzeket, római pénzeket
stb. ha találnék valami hunokra emlékeztetőt. Kel-
lene ismerni az anthropologiát, physiologiát stb.
ha fel akarnók fedezni, melyik csont mily race-hoz
tartozik. Érdekes a látottak közt egy vas dárda-
vég; két kőféle karika, közepén átlyuggatva; kö-
szörülésre használt kődarab; két kis vaskörtéeske-
sisak darab; egy állkapcza 5 foggal, melyből hár-
mon még a zománcz is látszik. A felügyelő je-
lentéséből figyelmemet megragadta egy hely i
St. Etiennében (Chálons és La cheppe között:
falu Vél patak mellett,) hol :200-nál több csontvá-
zat találtak s az észrevétel szerint a kések (jó
nagy volt némelyik) a térden alól lábszár mellett
helyezve feküdtek. Azonnal mondom, hogy nálunk
mai napig is egyetemes népszokás a késeket a
csizmaazárban hordani. Vajjon az egyszerü jel
nem vezethet-e a hunokra vissza? E szokás a fran-
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cziáknál nem találtat'k. A császár terve, e síko-
kon talált tárgyakból egy muzeumot állitani egybe
a chalonsi táborban.

ö t órára Bussy - le - cháteau faluba ér-
tünk, az itt levő 5 tumulust vizsgálni meg. A leg-
magasbnak tetejére felmentem, iákkal van most
beültetve; mivel a többiek már kezdenek pusz-
tulni, nehogy ez emlékek eltűnjenek idő multá-
val, a helység a lesrmagasbat megvásárolta. Ta-
lálnak a kézzel hányt óriás halmokban csontokat
és máglya-nyomokat. Az ötödik tumuluson mos-
tanság szélmalom van. A középkorban váracsok,
várkastélyok voltak épitve ezek tetejére. Minden
elnevezést gondosan megtudakoztam . . . de fáj-
dalom ! egyetlen hunPéle név nem tartatott fenn,
a középkori nevek maradván csak fel. Naplemente-
kor haladtunk hazafelé a Noblette patak bal part-
ján (e mellett vannak nevezett tumulusok felál-
lítva) s a jó öreg mutogatta a régi katonai posz-
tokat, melyek a han római korban a patakon
átmenetelt fedték. E helyeken is találtak holt-
testek csontjait, sisakot stb. Késő este értünk
haza a vendégfogadóba, hol szállva voltam. Nyo-
mott szivvel mondám az öregnek,
csak egyetlen hun nevet, szót vagy
betüt tudna nekem mondani vagy
mutatni . . . megbecsülhetlen drá-
gaság gyanánt fogadnám . . . fájda-
lom, nincs.

Júl. 7. Csütörtök. Délig olvas-
gattam az öreg magán jegyzéseit s
reggelinél a vendéglőben megfor-
dult emberektől tudakozódám.— Az
utolsó délutánt az ugynevezett la
cheppei két tumulus megnézésére
fordítók, ez a patak bal oldalán az
Attila tábortól délre fekszik ne-
hány ölre. Az egyik már földdel
egyenlővé lett, s ha ily müismerő
nem mutatja meg, meg sem ismer-
hetem. A másik még 4 — 5 láb ma-
gas lehet, legujabban Napoleon ren-
deletére felásatott; találtak benne
egy lovagot 12 edénynyel körül
rakva s egy sertés-csontvázat; ró-
mai pénzt, koronaféle érez-töredéket.

Felmutatta az egész kört, vi-
déket. Áll mai napig a Suippe fo-
lyóka partján (most egy magán bir-
tok) a nantivet-i erőd foldtöltésbŐJ,
mely a hun hadsereg jobb oldalát
védte; La croix en Champagne
helység a leginagasb ponton fek-
szik, szintén bün táborozási hely
tumulusokkal; de az egész vidéken
egy sincs oly magas és szép tumu-
lus, mint a Chálonstól keletre, La
cheppe-től délkeletre B több mér-
földre eső hires La poix-i tumulus,
mit a nép Theodorich sirjának tart,
azt állitván, hogy e király itt temetr
tetett el. (E három messzebb eső
pontot Nantivet, La croix-t és La-
poix-tnem látogathattam meg már.)
— Átalában mérföldnyi távolokban
e mezőnek csaknem minden pontján
találnak emberi csontvázakat, jeléül
annak, hogy tömérdek volt az elesett
s hol elhulltak, oda ásták be őket.
Itt igazán elmondhatni, hogy őa
apák csontjai felett jár az ember. A
talált vázak közöl sok óriástemetre
utal, eok husz-, huszonöt éves fiatalt
mutat, legtöbbnyire nyugatfelé forditott fejjel.
Van olyan, ki lovastól temettetett el, pl. La ga-
renne nevü helyen, La cheppe határában, hol
1804 ben találtak egy lovagot lovastól, szerszám-
maradványokból itélve több ló is lehetett, mind
a négy patkó a patán volt még, mind a ló, mind
a patkó szerfelett kicsiny vala; — találtak ugyan-
csak az Attila tábortól nem nagyon messze oly
két vázat, melyek arra mutattak, hogy az ur szol-
gástól volt eltemetve, a szolgája lábánál levén
forditott fekvéssel.

1855-ben a francziaországi régészeti társu-
lat Chálonsban tartván kongresszusát (elnöke Cau-
moent) egy alkalommal meglátogatta Attila tá-
borát is. Hihető, hogy Napoleon kezdeményezése
(több helyen folynak már az ásások) hatolni fog
előre, 8 tán valami hunféle maradvány is fog a
kutatásból, előkerülni. Láttam a vasuttervet; —
pár év mulva a líeimst Metztzel összekötő vasút-
vonal La cheppen fOg átmenni s csaknem hor-
esolandja az ősi hun tábort, akkor a világnak
meg lesz még jobban könnyítve a hely megláto-
gatása s bizonyára egyetlen utazó sem fog el-

szárnyalni a Noblette patak partján, anélkül, hogy
mez no kérdje szomszédjától, rá mutatva „mi-
csoda az a magas kördomblat ott?" mire feleletül
fogja kapni mind az idők végeig „ez Attila tá-
bora." Igy ma holnap rohanó tüzszekér száguld
át vaspályán a téren, hol 14 század előtt hun lo-
vasok patkói alatt nyögött a fold.

Júl. 8. Péntek. Reggel elbucsuztam a jó ka-
lauztól, elvándoroltam még egyszer Attila tábo-
rába; egy kis csomó földet, követ, csontféléket
öleltem fel egy kiásott lyukból, elhozandó ma-
gammal emlékül; — körüljártam a töltés gerin-
czeit — s Chálons felé indultam, követve a patak
menetét, hogy minél tovább lássam a vizet, mely
látta őseinket, 8 mely itta a daliák véreit. Az uton
még egy utkaparótól több helyneveket kérdez-
gettem. Délután 2 óraxor az Attila-utczára még-
egy pillanatot vetve beértem Chálonsba. Garinet
ur lakán találtam a megigért pecsét-lenyomatát
Attila arczképének, még pedig örömömre 3 pél-
dányban, egyikkel az akadémiának, másikkal
Nagytiszteletü urnak fogok kedveskedni. A mi
szintén becses, Garinet levélben irja hozzám,

Részeg ember. — Izsó Miklós szobra után •)

hogy szivesen ajánlkozik akadémiánk minden
kérdésére felelni, a gyűrűről felvilágositást adni,
szóval levelezésbe ereszkedni. E férfiu a legottho-
nosb 8 legképesb, tudományos tekintetben adni
fölvilágositásokat — igen ajánlatos lenne, ha a
mutatkozott szerencsét felhasználnék; nagy je-
lentőségü már csak az is , hogy ő a helyszinén él.
Másik : nem tudom, a magyar régészeti osztály
van-e érintkezésben a francziával, — igen fontos
dolog lenne szintén, ha a Catalauni ásatásokra
kiterjesztené figyelmét, avatott kiküldöttje által
a lelt tárgyakat fölvizsgáltatná s a jövendőbeli
kutatásoknak folyvást tudatában lenne. Mig a
francziák és Napoleon mindenütt ős gaule nyo-
mokat kutatnak e helyen . . . nekünk meg a hun
nyomokat kellene kutatni. . . s ha lehet, felismerni.

A chálonsi neo ajkáról csak annyit tudhat-
tam meg egy nő közbevetése folytán, hogy a pa-
tak a csata után vértől áradott. Jornandes ez álli-
tása mai napig is fentartva van. Kétségbevonhat-
lan emlék még az Attila-utcza és a valódi remek
mű,&„Campd'Attila." Volna még egy tér, melynek
elferdített neve „Barbár" elnevezésre látszik mu-

tatni. Egyéb máig is élő és használatos nevezésnek
nyomára nem akadtam. Estére Párisban voltam.

Ime eredménye röviden az én chálonsi ki-
rándulásomnak. Mind végig boldognak érzem ma-
gamat e tekintetben, hogy láthattam e nagyszerű
síkot és temetőt s a népvándorlási korszak legna-
gyobb alakjának nyomait." Balogh Ferencz.

Szabad legyen ezek után reménylenem,
hogy nemcsak egyes utazóink fogják ezen-
tul tüzetesen megszemlélni a hun csatatért,
de igen tisztelt akadémiánk sem fogja elmu-
lasztani az alkalmat, hogy nemzeti régisé-
geink érdekében a kellő lépéseket megtegye.
Debreczen, 1864. aug. l l . Révész Imre.

Izsó Ilik los egy szoborműve.
Részeg ember.

Talán a Vasárnapi Ujság volt az első magyar
lap, mely több évvel ezelőtt „bécsi levelei"-ben

ismételve figyelmeztette a hazai
közönséget az akkor Bécsben ta-
nult fiatal magyar szobrászra, Izsó
Miklósra. Azóta a legszebb siker-
rel végezte be Izsó Bécsben és
Münchenben szobrászati tanulmá-
nyait, s a nélkülözéssel s küzde-
lemteljes tanévek elmultával Pesten
telepedett meg. örömmel mondhat-
juk, s nehány év óta teremtett mű-
vei tanusítják, hogy iránta táplált
reményeinkben nem csalatkoztunk;
bár hasonlót mondhatna ő is, a
magyar közönség, különösen tehe-
tősbjeink müvészet iránti szerete-
téről, bog 7 végre e szép tehetség-
nek se kelljen ismét a részvétlen-
ség sivatagjában látható nyomok
nélkül elenyészni!

Izsó Miklós (ki 1831-ben B>r-
sodmegyében D.-Horváton szüle-
tett) eddigi rövid pályája alatt ia
kitünő bizonyítványait adta mü-
vészi hivatottságánál;, akár a szel-
lemi alkotást és költői képzeletet,
akár a szabályszerü technikai ki-
vitelt tekintjük ezoborműveiben.
Nem szándékunk ezekről most rész-

* letesen szólani. Állításunk némi bi-
zonyságául ezuttal csupán egy a
magyar népéletből meritett sike-
rült ezoborművének rajzát közöl-
jük, mely egy széles jó kedvében
tántorgó parasztot ábrázol. Nem
épen tökéletes rajzunk után is fel
kell ismernünk e művön az éles fel-
fogást, mely a magyar ember ittas
állapotának legfinomabb árnyala-
tait is el tudta lesni s a képzeleté-
ben alkotott vonásokat a keze alatt
levő anyagban nemcsak élethiven,
de genialis merészséggel és hu-
morral vissza is tudta adni. Bizo-
nyára becses diszitményeül szol-
gálnának lakszobáinknak ily szel-
lemdús magyar szoboralakok ki-
sebb utánzatai, bronz-öntvényei,
melyek sok tekintetben felülmúl-
nák értékben e érdekben ama sereg
idegen bronz-alakokat, melyeket

diszműárusaink drága pénzünkön hozatnak be
számunkra a külföldről.

Tudva van egyébiránt, hogy Izsónak több
ily, a magyar életből meritett jeles szoborműve
van. Ilyen a gyönyörü „Búsuló juhász" (most a
nemz. muzeum tulajdona); ilyen $. fonóházi jelenet,
a mosolygó parasztleány stb. Hasonlóul az 6 mű-
termében készültek több hazai jelesünk igen sike-
rült mellszobrai, mint Arany, Egressy, Fáy
András, Lisznyay, Megyeri (ez utóbbi a nemzeti
szinház csarnokában). A pápai ref. főiskola szá-
mára szintén ő készité Márton István egykori hi-
res pápai tanár nagy mellszobrát. Az akadémiai
palota számára is több dombormű elkészítésével
bízatott meg (igy tőle van az ország czimere) s a pa-
lota homlokzatán felállítandó tudósok nagy szobrai
közül az ő mintázata után készül Révay Miklós
szobra. Mint halljuk, a hazafias érzületéről isme-
retes pesti takarékpénztár körében most arról
van szó, hogy a hazai takarékpénztárak alapitójá-
nak, Fáy Andrásnak mellszobra maradandó emlé-

•) Girókuti „Remény" czimü 1865. éyi naptárából.
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kül márványba vésettessék s e munkával Izsó
bizassék be. Óhajtjuk, e hir igaz legyen, s bár mi-
nél többször lenne alkalmunk, derék fiatal művé-
szünk uj meg uj megbízatásairól a ujabb művei-
ről szólani.

Az országos |dalárünnepély Pécsett.
(Aug. 15. cs 16-án.)

Az idei augusztus közép napjaira a pécsi
dalárda egy országos dalár-ünnepély megülésére
hivta össze az ország egyes városaiban fennálló s
folyvást szaporodó daltársulatokat. Ezen hazánk-
ban e nemben első ünnepély, melyre mintegy 20
dalárda küldé el kisebb nagyobb számmal°kép-
viselőit, a pécsiek ügyes rendezése és szives ven-
dégszeretete mellett, mint első kezdemény e téren,
igen jól ütött ki, s ha volt panasz, az leginkább
az időjárás mostohaságát illette, mily szakadó eső
alakjában az ünnep programmjának nehány pont-
ját teljes m lehetlenné tette.

Az ünnepély fénypontja az aug. 15-én tartott
aá-jzlószentelés volt, melynek emlékét a mellékelt

lalta a közönség, a dalárok pedig, kivált a pécsi
dalárda, Wachauer jeles karnagya vezetése alatt
fenn a karon Volkmann gyönyörü miséjét han-
goztaták. Egy órával későbben ismét a Széchenyi-
térre özönlött a sokaság. A pécsi dalárda, a ven-
dégdalárok s a 10-dik számu vértes ezred zene-
kara tág kört képezett az állvány körül, melyen
helyt foglaltak Majláth György volt tárnok ő
nmga, neje szül. b. Prandau Stephanie, mint
zászlóanya, és családja, a pécsi dalárda elnökei,
a helyőrség főtisztjei s mások. Az egész ünnepély-
nek ez volt legünnepéiyesebb percze : a pécsi da-
lárda zászlajának fölavatása — s a győzelmes nap
tova űzvén a ködborut, meleg fényt árasztott az
igéző jelenetre. Angyal Pál, a pécsi kaszinó és
dalárda elnöke, itt lelt először alkalmat az össze-
gyűlt vendégeket lelkes szavakkal üdvözölni,
utána pedig Spiesz székesegyházi káplán és a da-
lárda másodelnöke alkalomszerü jeles beszédben
a zászlóanyához fordult, ki a már most kibontott
8 az eszéki dalár testvérek által megkoszoruzott
lobogót sajátkezüleg hímzett gyönyörü szalaggal
diszitette, 8 megveregetvén a zászló szögeit, azt
az egyleti elnök kezébe adta e szavakkal: „Im

hazai zene érdekében komoly és tájékozható sza-
vakat intézzen a jalenvoltakhoz. Elismeréssel
ezólt a pécsi dalárok úttörő érdemeiről, a nemes,
vendégszerető város kezdeményi buzgalmáról,
mely korszakot alkotó lesz a hazai zene törté-
netében.

A délután kirándulásnak lőn szentelve a
Tetyére, a város környékének egyik legregénye-
sebb pontjára, hol zöld gályákkal 8 zászlókkal di-
szitett emelvényen az egyes dalárdák külön elő-
adásai tartattak. Dal dal után, karének karének
után következett, tapsokat s éljent aratva mind-
egyik ; kiváló tetszésben mégis az aradiak műkö-
dése, leginkább csattanós magyar népdalaik által 8
Engeszer Mátyás pesti zeneegyleti tanár négyes
karéneke részesült, melyet s pécsi dalárdának
ajánlt, s ez által történt előadását személyesen
vezette. A szüneteket a helybeli bányászok és az
itt állomásozó cs. k. vadászok zenekara töltötte
ki válogatott zenemüvek eljátszása által, a szabad
ég alatt végbement ünnepélyt pedig szép tüzijá-
ték fejezte be.végre fényes bál következett. Más-
nap komoly vitatkozásokkal foglalkozott a dalá-
rok gyülekezete, melynek egyik határozata az lőn,

A pécsi dalárda zászló-szentelése, aug. 15-én. -- (Keleti Gusztávtól.)

képben igyekszünk megtartani, s melyről egy
szemtanu következőleg emlékezik :
— Milyen az idő? esik-e még? ez volt aug.
15-én reggel körülbelől 16 ezer fólébredőnek első
kérdése Pécs városában. Biz az borult volt, a a
•izkóros ünnepély fölocsudásához a legmerészebb
időjósoknak is csak kevés reményük lehetett.
Mindazáltal a természet segitett magán, a beteg
mosolyogni kezdett, az égen feltünt a nap, az ar-
czokon az öröm visszatért sugara fénylett. Mária
mennybemenetelének ünnepe, 8 a pécsi dalárda
? t 8 l J ? ? k f ó l a v a t á s i ünnepe volt ez, augusztus
15-ke. Katona-zene, harangszó. A pocsolyák
szemlátomást fogytak, a nép mind sürübben gyü-
lekezett a Széchenyitérre, hol a nádorvendéglő
közelében egy gazdagon diszitett emelvényre
fölaggatták az utolsó koszorukat. A dalárda he-
lyiségéből lenangzott egy erős férfikar, az összes
dalárdák egyesült hangpróbája. I 8 m é t harangszó
és taraczkok durrogása. Tiz óra van. A diszme-
net megindul a székesegyház felé. Elől a zászlók.
A rendező kiáltja : Apatin, Arai, Békés, Buda,
Debreczen, Eszék, Fehértemplom, Győr, stb. betű-
rendes sorban. Igy értek l l órára a székesegy.
házba, melyneR minden talpalatnyi terét elfog-

átadom a zászlót, lobogtassátok mint a müvészet
jelvényét,.'"

E szivemel 5 szartartást a dalárdák egyeteme
kisérte magasztos karénekkel, melyet szent ihlet-
tel irt volt Beethoven.

Délután két óra tájban diszebédre gyülekez-
tek a vendégek a kaszinó helyiségeivel összekap-
csolt hattyuterembe, hol 350 vendégre volt teritve.
Legíőbb érdeke e lakomának azon kivétel nélkül
lelkes és nagyobbára elmés pohárköszöntésekből
állott, melyek szakadatlan sorának csakis az ebéd
befejezése vethetett véget. Megnyitotta a sort
Csima helybeli ügyvéd, Ö Felsége egészségére
emelvén poharát azon óhajtás kifejezése mel-
lett : vajha Ö Felsége, minél hamarább Sz.
István koronájával koronáztatnék. Utána Angyal
Pál % pécsi dalárda nevében a zászlóanyára kö-
szönté poharát, mit Majláth ő nmga megköszön-
vén, Ábrányi Kornélhoz fordult s viszont a mü-
vészet egybegyült képviselőit üdvözölvén, kitünő
toasztját e szavakkal végezé : „Legyen harmónia
az ajkon és egyetértés a szivekben." Erre Ábrányi
Kornél, a „Zenészeti Lapok" szerkesztője emel-
kedett fől székéről, neki jutván a nehéz föladat,
hogy felköszöntés alakjában a zene, s kivált a

hogy a jövő évi (országos dalárünnepély Budán,
a haza szivében ünnepeltessék.

Óhajtjuk, hogy ez méltó utódja legyen a
pécsi dalárünnepélynek.

A szőlőtőke és a bor, mint ital a
különféle nemzeteknél.

A bor felette régi s törzsünk előtt már isme-
retesnek kellett lennie, midőn az még ugyneve-
zett közös bölcsőjében élt, vagy a mint mondani
szoktuk „egy nyelven" beszélt.

Az ari-anyaországban a szőlőnedv kifejezé-
sére két szót használtak és pedig a nyugatfelé
vándorlóknál meghonoault a „vin" nevezet, és
másodszor a zend-ben találtató „medo" elneve-
zés, mely persanyelven „mei," görögül „ptsdo,"
németül „meth," angolul „mead" nak neveztetik,
s mézzel vegyitett bort jelent; ez egy oly ital,
mely épen nem fiatalabb a tiszta szőlőnedvnél.

Mindenki elött ismeretes, hogy a szentirás
szavai szerint az özönvíz utáni első ember a ező-
lőszetet kedvencz foglalatosságává tette. Miután



370

mii

ugyanis Noé bárkája leszállt és az Ur az embe-
rekkel e földön szivárványa által békét kötött,
„Noe földmivelő lett és szőlőtőkéket ültetett."

Az Ararat hegy aljában, melynek tizenhatezer
lábnyi magas csúcsán akadt meg először a bárka,
a Noétői ültetni kezdett szőlő, daczolva az idő vi-
haraival, mai napig is fennmaradt. Azon vidék
lakosai, mely a legnagyobb tudósoktól ama „bib-
liai édennek" (!!) neveztetik, Herodot korában
(500 évvel K. e.) kis bőrtömlőkben Babyloniába
vitték a bort, s jótevőjök, Noéról sohasem feled-
keztek meg. Erivanban mai nap is mutogatnak az
ott megforduló idegeneknek egy darabot Noé bár-
kájából s az ugyanott levő bor egész Perzsiában
a leghiresebb, s egy nép sem maradt oly hive any-
nyira a bornak, mint az Arméniai, s méginkább
az északfelé fekvő szomszédaik, a Georgiaiak.

Hogy mennyi bort képesek ez utóbbiak elfo-
gyasztani, azt majd lehetetlen leirni. Minden va-
gyonukat a csapszékbe hordják, s elégedetlenek,
ha a csapiáros az útfélen fekvő nyomorult csap-
székében különféle borokat nem tart.

Ha az Arméniában eredő Tigris és Eufrates
folyóval délfelé tartunk, Assyriába érünk. Hogy
ezen birodalom ősi lakosai hajdanában a bort is-
merték, következőleg bizonyitják be :

1) A mint fennmoLdot uk, sok bor vitetett
Armeniából Babylotiába.

2) A görögök azt szokták mondani a lakoma-
kedvelőii és szerelmes emberekről, hogy : ,,kicsa-
pongóbb mint Sardanapal," és tudjuk, miszerint
Sardarapal Niniveh utolsó királya, tehát assyriai
volt. Hogy ő a bort szerette, bizonyságot nyujt
számos helyen több hellén iró. Igy Sardana-
pal egyik szobrán következő felirat találtatott :
„E-zem, iszom és jó kedvü vagyok; semmi sem ér
annyit'."

3) Az ujabb időkben Niniveh romjai közül
kiá ott több dombormű szobor kezeiben serle-
get tart.

I TI !

4) Nem csak szobrok kezeikben serlegekkel,
btrasztalok, hanem meglehetős ép állapotú agyag-
berkorsók is ásattak ki, melyek az egyiptomi bor-
tar;ó edényekhez nagyon hasonlitanak.

5) Dániel próféta könyveiből, ki az assyriai
udvarnál nevelkedett, kitetszik, hogy ott a bor-
ital szokásban volt.

;,És Dániel teltette magában, hogy azon bor-
ral, meiyet a király ivott, nem fertőzteti meg
magát."

Midőn ugyanezen próféta nagy tiszteletet
vivott ki magának, assyriai Belsazer ama hires
lakomát tartotta,

„És midőn ittas lőn, amaz arany és ezüst
serlegeket hozatá elő, melyeket atyja Nebukad-
nezár a jei usalemi templomból rabolt volt el, hogy
a király udvarnagyai, feleségei és ágyasai azok-
ból innának."

Több természettudós bebizonyitotta, hogy az
assyriai tartományokban a szőlőtő vadon terem.
A babyloniai sikságon Herodot idejében, daczára
ezen vidék termékenységének, a szőlőtő nem for-
dult elő. Mig ellenben Mesopotámiában pálma-
fáknak nagy mennyisége volt, melynek gyümöl-
cseiből kenyeret, mézet és pálmabort készitettek.

Sokkal biztosabb és számosabb adattal bírunk
a bor történetéről, az f.ssj riaiak későbbi meg-
hódítói, a oersáknál. Ezek természetesen mitsem
tudí ak N'- érői, a miért isDsemsidet, a magasságban
élő Isten barátját, a kinetc az emberiség minden
jó adományt köszönhet, legalább közvetve tartot-
ták a bor feltalálójának. — Ennek idejében lett a
szőlő bibornedve is ismeretes, mely az emberitest
és szervek f rősitésére nagy befolyással bir. A bor
feltalálását következőkép adják elő: A szőlő, ezen
kedves gyümölcs, az évszakok változtával, nem
áll el, különösen pedig a bekövetkező hideggel
el nem tartható; de miután sokan kívánták azt
télen és tavaszszal is élvezni, Dsemsid azon pa
rancsolaf ot adta ki, hogy a nedvet a szőlőszem bőre
és magjától válaszszák el s naponkint hozzák
elébe, hogy annak természetét és izét megkiaé-
relje. S ezt téteté mindaddig, mig a nedv keserü
lőn. A király ekkor azon véleményben, hogy az
méreggé vált, mfgparancsolta, hogy az edényt
fedjék be. Ezek után egy szép és a király ál-
tal nagyon kedvelt rabszolganő fejfájásokban
szenvedvén, méreg által akart szenvedéseinek
véget vetni, a miért is a jól elzárt edényekben,
tartott méreghez folyamodott. Midőn pedig az
edényből egy keveset ivott, igen vidi'm lett és fej-
fájása szünni kezdett; ezen gyógyszerből azután
többet Ízlelvén, elaludott s másnap felébredve,
tökéletesen egészséges állapotban érezte magát.
Ez azután Dsem-id király tudomására jutván,
felette örvendett, 8 igy a bort mindennap itta

asztalánál, és minthogy ezen italtól sok beteg
meggyógyult, „királyi gyógyszer' czimmel lőn
megtisztelve. Igy irja Mirchond, mig egy más
persa iró azt emliti, hogy a bor sajátságos felfe-
dezésénél fogva „zacher e khoos" (édes méreg)
nevet kapott. Miután pedig az Izlam Persiában
elterjedt, ezen nemes ital „a megrontás atyjának"
neveztetett el.

Vannak többen a persák kőzül, kik egy nő-
nek tulajdonitják a bor felfedezését, miután né-
peik különös előszerettel viseltetnek a szeszes ita-
lok iránt. A „persa khanum" (asszony) — irja
Brugsch — ,,ki beteg állapotban egy eurÓDai or-
vos véleményét kéri ki, rendesen azt szokta elő-
ször is kérdezni : vajjon bort vagy pálinkát sza-
bad-einnia?" Egyébkint a férfiak sem vonakodtak
már ősi időktől fogva a szeszes italoktól.

A bornak Dsemshid ily módon birtokába
jutván nagy lakomát tartott, és felette vigan vol-
tak. — A persa pohárnokok ügyességük által ép
oly nagy hírnévre tettek szert már a görögöknél,
valamint híresek voltak lakomáik a nagy dobzó-
dás és kicsapongás miatt. Ittas állapotban szokta
a nemesség királyával együtt haditerveit és ha-
tározatait hozni, melyek azután másnap józan
fővel ujra mejíhányattak.

Midőn Gustaps király, ki Zoroaster tanát
elfogatta, bort ivott, megpillantotta helyét a pa-
radicsomban, ét szölőtőt „alegaemesebb növény"
névvel illette meg.

A „Firdusi" czimü hőskölteményben, mely
a legrégibb persa királyok történetét dicsöiti,
előforduló jeles lovagok egész heteken át isznak
s egymásra poharakat emelve köszöntenek fel,
s éltetik a szőlő hatalmas nedvét. Egy ünne-
pély sem volt megülhetö bor nélkül, jelesen a
a király születési naoján saját kö'.tségén a népet
megvendégelte és borral itatta. Nevezetesen
Eszther könyvében találjuk egy ily királyi lako-
mának szép leirását, melyet Ahasverus (Xerxes)
király a susai udvaron tartózkodása alkalmával
adott :

„És az italt ismételve hordák szét más-más
aranyedényekben és a királyi bort a nép közé, a
milyet a király csak adhatott."

Midőn később Mohamed vallása a tűz- és
napimádókat is a félhold uralma alá hajtotta, ke-
vésbbé vették tekintetbe a próféta parancsait, s
a borral tovább is éltek.

Tebriz, Hamadan (Ekbaíana), Ispahan és
Shiras körül termesztetnek ama hires mag nél-
küli szőlőszemek, melyek kisajtolva forrás után
korsókban és bőrtömlőkben szétküldetnek.

Kjekawus persa sakk, trónörökös fiának,
Ghilan sakknak, az ugynevezett „Kawus" köny-
vében szép tanitást ad a borital körül, a milytt
csak ily cselekményeknél lehet. ,,A borivást —
szól atyja fiához — hiába tiltanám el; de ha iszol,
éde3 fiam, igyál alkonyat felé, hogy mig ittas ál-
lapotba jösz, beesteledjék, s ne lássanak az em-
berek; és mivel ez éjjel történik, nem kell szé-
gyenkezned, mert sötétben nem látnak meg."

A persáknál a bor utáni szomjat még inkább
emeli a bor olcsósága. A kitünő jóságu bor egy
üvegje 10, a csekélyebb 5 ezüst garasba, vagyis
35 és 18 krajezárba kerül.

Az indusoknál a borital ugyan el volt tiltva,
s igy inkább rizsvizet ittak, mindazáltal semmi
kétséget nem szenved, hogy a bort ismerték. Több
hellén iró arrói tesz tanuságot, hogy az indiai h'e-
gyek között szőlőtenyéztés divatozott, mig el-
lenben azzal a sücságokon nem talá'kozunk. To-
vábbá hogy a í-iks.i'i lakosai csak áldozatok és
valamely vallási szertartással végbavitt cselek-
ményeknél ittak bort, azonban ez nem késiült
szőlőből, hanem rizsből.

Ha tenát a hellének Dionysusokat (Bachust)
Indiában szerepeltetik, ezen monda nem annyira
az indiaiak borkedvelésére, mint inkább bizonyos
nevek elcsfirélésére értendő. Brahma imádóinak
vallása a boritalt tiltja, s ez egyátalában mér-
téket tartó népség volt, legalább az iszákosságról
nem hiresedett el. Kivételt képeznek itt a nyu-
gati indusok az Indus folyó partjain, kik a szőlő
nedvének hó-loltak, s nem éltek Brahma törvé-
nyei szerint. Ámde ezért keletfelé lakó testvéreik-
től megvetésben részesültek s „Brat)V'-knak,
vagy U elpártoltaknak gunyoltattak. „Orömri
valgások kö ott, hasonlóan a lónyeritéshez, sza-
ladnak fürdőhelyeikre; kiabálnak és ordítanak a
bortól elázva." Ez áll a Mahabharatában.

Egyébiránt Strabo azt irja, hogy az indus
királyok is ittak bort, melyet nekik bájos hölgyek
nyujtottak; és tartalomdus költeményeikben, me-
lyeket daloltak, nem ritkán ittas emberekről is

van említés. Azonban kétes, vajjon valódi bor
vagy csak rizsből készitett italtól estek-e az em-
litett mámorba.

Hagyjuk el az indusokat és forduljunk a se-
miták, de különösen a zsidókhoz. Mind azt, a mi
ezen népnél a borra nézve mondható, szomszédaik
a Syriaiak és Phoeniciaiakról is áll; mind a hár-
man ugyan egy törzstől származnak s életmód-
jukra nem igen tértek el egymástól.

Az egyetlen biztos kútfő az ó-korból a zsi-
dókra nézve nehány egyptomi és assyriai dom-
bormü feliratokkal, kiválólag azonban a biblia. —
A Görögök és Rómaiak épen ezen nép ellenében
különös visszavonással párosult tudatlanságot ta-
nusitanak. A különben oly szelid, éles elméjű és
lelkiismeretes Tacitus izraelitákról szólván, ma-
kacs, igazságtalan és részrehajló lesz. A zsidók
ismertetése és jellemzéséről irván, kitünik, hogy
ez irányban egy, az izraelitákkal ellenséges vi-
szonyban élő egyénnek jelentéseit akaratosan
használta fel, mig azoknak türelmetlenségét és
elszántságát személyesen látszik ismerni. A zsi-
dókról mindenkor boszusággal és megvetöleg em-
lékezik. Es ámbár a Mózes vallást ő is csak fe-
lületesen fogta fel, még is ellentétbe jön honfitár-
saival, kik Jehova tiszteletét egészen félreismer-
ték. — „Minthogy papjaik — igy szól az Isten
választott népéről — fuvoláznak, dobolnak és
borostyánkoszorut hordanak, és mivel ezeken ki-
vül templomukban egy aranyszőlőtőke is találta-
tik, azt tartják némelyek, hogy a zsidók Bacchus
atyát, kelet meghódítóját imádják. Ds e kettő
iránti tisztelet felette különböző. Bacchus vidám
ünnepélyt kiván, mig a zsidók általi tisztelet sötét
és visszataszítónak mondható."

Mely körülménytől veszi ezen aranyszőlőtő-
nek felemlitése eredetét, ugyan kétes, de Áron
zöldelő jogarával, mely a jerusálemi templomban
tartatott, összefüggésben lehet. Az egész onnan
származhatik, hogy a zsidók felette iszákosaknak
ismertettek. Igazolja azt számos bibliai hely,hogy
a részegség a zsidóknál épen nem volt valami
ritka dolog. Ama jó bor, mely Kanaan hegyaljá-
ban termett, általuk majdnem valódi becsén tuli
tiszteletben részesült. Igy Josue és Kaleb hír-
nökei egy nagy szőlő fürtöt választanak, hogy
öveiket az igéret földének elfoglalásáról lelkesít-
sék, és Sírák Noét a boritalbani mértékletlen-
sége daczára „büntelen^-nek nevezi.

Kanaan elfoglalása után a szőlőszet kedvencz
foglalatossága maradt a zsidóknak ea mi a bib-
liában található adatok nyomán mindezek hü ké-
pét birjuk. Igy :

1) „Vala pedig egy házi atya, a ki szőlőt ül-
tetvén sövénynyel bekerítette, és borházat épitett
és tornyot, melyet szőlőkettjében helyezett."
(Máténál.)

2) „És kimenének a mezőre, és szőlőiket le-
szüretelvén, kisajtolták, tánczolának. És az Isten
házából megtérvén lakmározának vala." (Birák
könyve.)

3) „É? láta öszvérekot megterhelve borral,
szőlőfürtök, füge és egyéb más terhekkel Jeru-
zsálem felé hajtatva." (Nehem;as.)

4) „Anyám házában meg akartalak itatni
csinált (kevert) borral és gránátalma mustjával."
(Énekek éneke.)

Szen négy bibliai hely kellő tájékozást nyujt
a szőlőmivelés, a szüret és a bor elszállításáról;
sőt egyszersmind adatokat találunk arra nézve,
hogy a bort keverve itták. Do továbbá a bibliából
tudjuk azt is. hogy zsidónők is szoktak bort inni,
Euth könyvében igy szól Boas : , És egyél e ke-
nyérből, falatodat mártsd a borba."

Midőn Hanna, Sámuel anyja, lelkében sziv-
ből imádkoznék s ajkai mozognának, anélkül,
hogy szava hallható volna, ugy vélekedék Eli,
hogy ezen nő itta?, s szóla hozzá : „Meddig le-
szesz még ittas állapotban?" Hanna pedig azt fe-
lelé, hogy ő nem iszákos nő, és sem bort, sem erős
szeszes italokat nem ivott.

Hannának ezen törekvéséből, melylyel a főpap
gyanuját visszaveszi, látják, miszerint egy iszá-
ko? zsidónő társainak tulságos megvetésében ré-
szesült, mig ellenben gyanithatjuk, hogy a férfiak
e tekintetbsni kihágása nem volt oly annyira
roszalva s oly gyalázatot nem vont maga után,,
mint a nőknél.

De a borivásról tanuságot tesz továbbá a ka-
naáni mennyegző, sőt némileg az azzali mértékte-
len élésről is, a midőn a vendégek szót emelnek,
hogy a jó bor akkor adatik elő, midőn már ven-
dégek a rosszabbal ellakának.

Siráknál, az izraelita bölcseség ezen mély-
tudománynyal irt könyvében egy igen szép fejeze-
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tet találnak a zsidók nézeteiről röviden össze-
vonva, mely a bor élvezésénél szem előtt tar-
tandó :

„Ne légy boriszákos, mert a bor sokakat
megö'í. Valamint a kohó kikémleti a forrasztott
vasat; ugy a bor a bünhödők sziveit, ha ittasak.
A bor felfrisiti az ember életét, ha mértékletesen
él vele. É J mi az élet bor nélkül? A bor az em
ber felvidámitására teremtetett."

Ezen szép szavakban nem a pelengértől ova-
tik az iszákos, hanem a,z anyagi kellemetlenségek-
től, melyeket ez maga után vonhatna.

(Folytatáaa k&retkczlk.)

A nagyváradi míítégla-gyár.
Van-e tudomása valakinek a nigyvíradi

mütégla-gydr működéséről ? Pedig hazai iparunk
fejlődését nem minden jelentőség nélkül jelző,
ezen gyár él, mozog és működik: s hogy mintegy
öt—hat év ótai működésének köre - helyi viszo-
nyához s a pangó vidék szűk idmwete s kívánal-
maihoz mérve — az eddigelé magasb szempontú
mütárgjak készítésére alig egy párszor nyert s a
legkielégitőbb eredménynyel végzett rendelmé-
nyen kivül, — alig léphete tul a mindennapi
szükséghez tartozó 8 az élet anyagiasb oldalát
illető iparczikkek készítésénél : annak oka nem a
gyár magasb képességének hiányában rejlik, —
mert hisz a látogató itt oly művek készletével
találkozhatik, minőket csak a birodalom legna-
gyobb hirü ily nemü gyáraiban fog láthatni, s
melyek a legművésziesb tárgyak szigoru pon-
tossággal lehető kiviteléről tanuskodnak, hanem
azor, a művészeti izlés nemesb vágyai iránti áta-
lanos közönyösségben, mely nemcsak e vidék, de
atalában hazánk közönségének legnagyobb részét
zsibbasztja és azon mély ismeretlenségben, mely-
nek nyomása alatt nemcsak hazánk e vidékének,
de még e városnak is annyi épittetői, építészei s
művészeti szakértői, valóban saját kárukra o az
átalános művészeti előbaladásnak nagy hátrá-
nyára alig, vagy épen nem is érzik magukat ér-
dekelve, egy ott mellettök virágzó oly gyárral
érintkezni, mely építményeik emelésére s a legfi-
nomabb izlés szerinti kiállítására szolgáló műve-
ket előállítani képes.

És épen azért, s annyival inkább meglepő
látvány volt rám nézve, midőn a közelebbi napok-
ban e gyárnál tett látogatás alkalmával ott oly
épitészeti nagyszerü s gyönyörü művek készítését
szemléltem, minőket itt csak remélni sem bátor-
kodtam volna, annyival inkább, mert ilyeket s igy
nagymérvü kiállításban alig voltam szerencsés
fővárosi gyárakban is láthatni.

E műtégla-gydr a város felsőrészén jelenté-
keny nagy területén terjeszkedik, meglehetős
télreeső helyen, g számos épületében, munkásai-
ban egész gyári telepitvényt képe?. Több nemü
osztályzattal bir, s bennök különféle fedélcsere-
pek rendes, és ugynevezett mű-téglák boltoza-
tokhoz, párkányzatokho*. s talajozáshoz —4—6

•? %*$**'' m-°ZaÍk l a P ° k ' "gynevezett scha-
mott-téglák - viz- stb. vezető mindennemü kő-
cserép csövek, bodonok, sőt 100 -150 itezés hor-
dók, mindennemü cserép- és kőedények; továbbá
a legkiválóbb izlés szerinti kályhák, kandallók 8

végre mindennemü ékitési dirzművek, szobrok,
nagyszerü virágtartók, állványok, épületi pár-
kányzatok, ékmuvek stb. gyártatnak.

h muosztalyzatok között különös figyelem-
ben kezd részesülni a diszmüvek gyári osztálya
finom kivitelü szép gyártmányaival s különösen
egy mostanában nyert ilési nagyszerü díszek
művek gyártása iránti megbízás által, munkakö-
rének a legnagyobbakig is lehető terjedésére s a
legszebb művészi compositiók kivitelére alkalmas
képességevei naponkint több és több tért és kört
nyer.

E gyár ékműveket gyártó termeibe belépve,
csaknem minden kezet, minden helyiséget, gépel
ze et kemanezét, e g y v i d é k i épitmény diszmüvei-
vel elfog a vá találtam : a diószegi ref. hivek ujo-
nan átalakított t e m p l 0 m á r a jövendő diszmü-
vekkel. J

és csillaggal ellátandó nagy oltárszerű-front fedő
ékmüvek, — s több darab 2— 6 lábnyi átmérőjű
kisebb nagyobb — de mindannyi egy öntetű, szép
raj zu s tisztán kivitt ablak-rozettek, consolok stb.
szemeim előtt rendre feltárultak : alig lehetek
képes magammal elhitetni, hogy a nagyváradi
gyár müveit szemlélem, — s fogalmam, mit e
gyármüködése iránt eddigelé táplálék, fokozato-
san növekedett, mert hol ily rend élményeknek s
ily magasb igényű rajzoknak az annyira pontos
kivitel és sikeres eredmény fogja — mint ezt hinni
merjük — a megelégedést kinyerni : ott valóban
csak örvendenünk lehet, midőn az ipar és müvé-
szet régiójában tett ily vívmány által hazai épí-
tészetünket egy nyommal előbbre haladni látjuk.

E müvek szemlélete azonban nem elégité ki
kíváncsiságomat, — e szokatlan látomány meg-
lepő hatása, a vidék eddigelé ismert épitkezési
modorával szemben, késztete, hogy közelebb lép-
jek a gyuponthoz, honnan a sugárok jőnek, —
vágytam tudni : kitől erednek mindezek s kéré-
semre kész volt a szives művezető előmutatni e
müvek eredeti typusait: a több darabban kiadott
detail-rajzokat. Gyönyörű dolgozatok, minőket
csak szakavatott s gyakorlott kezü emberektől
szoktunk látni, s minővel fővárosunk körén kivül
aligha, vagy nagy ritkán szoktunk találkozni.
Tervezőjök, — mint a számos rajzok aláírásai
mutaták — Margittay mérnök ur, ki — mint
mondák : az egész templom átalakítási tervét ké-
szité, s ki különben számos — s ezek között ki-
vált az 1857-ben készitett s a Vasárnapi Ujság
lapjain is bemutatott nagy-váradi állandó szin-
ház tervezete által *) is már közhírben s elisme-
résben részesült jeles épitész.

Minő lehet a diószegi ref. hivek templomá-
nak újjáalakításához — a fenn tisztelt ur által —
készült terv — nem tudhatom, miután itt csak
az ékitési művek részletes rajzai vannak, de ha
ezek után következtetni szabad : az nem lehet
mindennapi épitmény s valamint az eddig látottak
is már szép jeleit adják a tervező müvészeti ta-
pintatának, ugy bő tanuságot tesznek vidéki né-
pünknek a szebb és aemesebb felé törekvéséről s a
derék diószegieknek a szent czél iránti buzgalom-
mal párult nemesebb ízléséről.

Mindenesetre pedig óhajtandó lenne, hogy
ezen szent czélu építkezés ügye — a több prot.
hivek s mindnyájunk épületére közzététessék, s
legyen szabad annak bővebb ismertetését az ille-
tőktől annak idejében elvárni.

Addig is pedig mind azoknak, kik akár mü-
vészi hajlamuk, akár saját ilyszerü ügybeni ren-
dezkedési vágyuk kielégitésére — nagyszerü és
szép művek szemléletét élvezni kivánják, — aján-
lom a szóban forgó műtéglagyár s az emlitett
jeles művek megtekintését.

Nagyvárad, aug. 20-án. Hevessy.

xnitott 13 darab c o W l i s nagyságu , s byzánti
modoru gyönyörü alakban a legkisebb részletig
finom pontosaggal s tiszta kezeléssel kivitt 8 ol
dalu nagy oszlopfedők, - az egy m a „ a á l t a l

csaknem egy egész műtermet elfoglalt — mintegy
2% öl nagyságu, leveles müvel ékitett föfront-
ékitmény, — az egy egész darabban készült más-
fél ölnyi magas, egy ölnyi széles, gyönyörűen ala-

pitott leveles müvű, — s aranyozandó gombbal

Az állatok mint időjövendőlök.
E tekintetben Thomas W. B. Cincinnatiban

érdekes észleleteket tett, melyek az Edinburgh
new philosophical Journal 1854-ik évi folyamá-
ban október hóban jutottak nyilvánosságra, és
méltók arra, hogy azokat mi is figyelembe ve-
gyük. — Ha tavaszszal a vándor madárpárok
megérkeznek, azonnal fészkük elkészítéséről gon-
doskodnak ; e végre a helyet gondosan kiválaszt-
ják, és a bekövetkező időjárás jellemét megvizs-
gálják. Ha az idő szeles, akkor a szalmát és a le-
veleket a fészkek be!sejébe az apró ágak közé
rakják s ily módon a fészket kibéllelik. Ha az idő
nagyon szeles, akkor a fészket, különösen pedig
annak széleit hajlékony ágacskákkal, fűszálakkal
vagy rozsszálakkal gondosan megerősítik s mint-
egy megkötözik. Ha esős időre van kilátás, akkor
fészküket oly módon épitik, kogy az az idő viszon-
tagságai ellen biztositva legyen; barátságos időjá-
rásnálellenben inkább a szabadban telepedneklmeg,
a nélkül, hogy ezen elővigyázatot megtartanák.

A rovarok, különösen a csigák még bizto-
sabb útmutatókul szolgálnak az idő megjövendö-
lésében. Ezen állatok esős időben nedvességet
szívnak testökbe, melyet az eső elmulta után, bi-

I zonyos időszakokban kiizzadnak. Igy például a
helix altérnata először tiszta folyadé&ot izzad ki,
s ha ez elfogyott, akkor az állat világos-vörös,
később sötét-vörös, azután sárga és azután sötét-
barna szint ölt magára. A csiga sohasem izzad ki

*) Eszembe jutt itt meg kérdezni : miben áll e több
mint 5 év óta hallgató ügy? — s mi a benne törtónt lépé-
sek eredménye? — hisz itt többre'szvény aláirás is történt;
valóban nem lenne felesleges e tárgyban az illetőktől szot
nyerni! JJ.

több nedvességet, mint a mennyi szükséges. A
helix alternata sohasem akad máskor utunkba
mint mikor eső akar beállani, ás ekkor a fákra
felmászva, a leveleken igyekszik megtelepedni. A
helix arborea , helix ídentata , helix rude-
rata és helix minuta szintén azon tulajdonsággal
bir, hogy egykét nappal az eső beállása előtt a
fákra mász fel. A hslix clausa, helix ligera, helix
pennsylvanica és helix elevata rendszerint az eső
beállása előtt két nappal kezdi meg a mászást és
a növényszárakon fölfelé megyén. Ha tartós és
nagy eső fenyeget, akkor a csigák a levelek védett
oldalán huzzák meg magukat; ha pedig az eső rö-
vid ideig tart, akkor a levelek külsö oldalán mu-
tatják magukat. A helix luccinea hasonló szokással
bir s a többitől csak színben különbözik, a meny-
nyiben eső előtt sárga, eső után kék ezinnel bir.

A helix solitaria, helix zelata, helix albolab-
ris és helix thyroideus az idő megváltozását nem-
csak folyadékok kiizzadása, hanem likacsok és ki-
állások által is megmutatják. A helix zelata és
helix thyroideus testéből nagy csomók állanak ki.
Ezen csomók a beállandó esőt még dz nappal is
előre megmutatják. — Miaden csomó végén egy
likacs (pórus) van. A csomók eső idején a nyitott
pórusokkal együtt leginkább kiterjednek és pedig
azon okból, hogy vizet vehessenek fel magukba. —
Ahelix thyroideus-nál nehány neppal az eső előtt a
tapogató csápok között Fgy mélyedés is vehető
észre. A helix solitaria és zelata nehány nappal
&z eső beállása eiőtt ide s tova mászik és a csi-
gaház nyilását nyíllal bezárja. A helix albolabris-
nál a csomók eső előtt kisebbek és csak eső után
kezdenek megnőni.

A helix apressa, helix tridentata, helix fallá
és helix paüiata az időváltozást nemcsak a ned-
ves?ég kiizzadása által mutatják, hanem azáltal
is, hogy szinöket megváltoztatják. Eső után az
állat ragyon sötét kinézessél bir, de azután, ha
testéből a vizet kibocsátotta, világos szint vesz
fel, holott az eső beállása eiőtt sárgásfehér szinü.
Az is nagyon jellemző, hogy ezen állatokon, köz-
vetlen az eső eiőtt, a fej hegyétől fogva a házzal
való összeköttetésig csíkok vehetők észre. — Ha
ezen csigák a sziklákon fölfelé másznak, azt az
eső biztos jelének kell tekintenünk.

A helix hirsuta eső előtt barna, eső után fe-
kete szinü. A nedvesség kiizzadása és a csomók
a testen e csigának is sajátjai.

A piaczok nem kevésbbé biztos időjóslók.
Hooper Attree (Pharm. Journ. and Transact. Vol.
IX. Pharm. Ceniralblatt 1849 nr. 46) irja, hogy
az általa tett észleletek szerint a pióczák derült
szép időben spirálalakban öaszekanyarodva csen-
desen a fenéken ülnek. Ha délelőtt vagy dél-
után eső lesz, az állatok az edény széléhez mász-
nak fel, és addig maradnak ott, ínig az idő állan-
dóvá nem lesz. Midőn szél akar beállani, a piócza
a vizben különös gyorsasággal mozgatja magát,
és a szél lecsendesülése eiőtt ritkán állapodik
meg. Ha nehány napig a viz fölött marad, s fé-
lénk és görcsös mozgásokat teszen, akkor jelen-
tékeny szélvészre vagy mennydörgésre és esőre
lehet következtetni. Fagyos időben ép ugy, mint
nyári tiszta időben csendesen a fenéken ül. Hava-
záskor ép ugy, mint esős időben az üveg széléhez
megy fel. — Az Attree által tett kísérleteknél a
piócza 4_ lat tartalmu üvegben volt, mely %-ed
része vizzel volt megtöltve és felül vászonnal
volt bekötve. Nicolsky államtanácsos hasonló kí-
sérleteket tett és az eredmény az Attree által tett
észleletekkel összegyezett.

Az időváltozást a sáskák és tücskök is meg-
jósolják. Ezen állatok nehány órával az eső be-
állása előtt a fák üregeibe és lombjai alá huzzák
bemagukat. Dr. B. L.

Egyveleg.
** (Bánya-omlás). A carrarai márvány bá-

nyákban m. hó elején egy szikladarab leomlott s
l l munkást agyonzuzott, kilenczet pedig meg-
sebesitett.

** (Emlékezetes mondat.) I. Napoleonnal, olasz-
országi hadjárata bevégezése után egy hölgy volt
ebéden, ki a hőst rendkivüli magaszíalásaival
untatta. — Oh hisz mi is lehetne még az ember,

j — kiáltá lelkesülten,— ha nem Bonapane tábor-
nok ! " — „Lehet, igen, jó családanya," felelt a hős.

— (Kék leány.) A tudós Oistl János a Fau-
nus czimü természettudományi folyóiratban irja,
hogy Angers környékén 1832-ben egy 17 éves
leány volt látható, kinek teste felső része kék volt.
E^en leány bőre oly körülmények között, midőn
más nőszemélyek elpirulnak, élénk kék szint mu-
tatott. Dr. B. L.
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Irodalom és müvészet.
** (Hasonszenvi gyógykönyv.) Dr. Argcnti

Döme „Haeonszenvi gyógymód" czimü munká-
jának ötödik kiadása e napokban került ki Hecke-
nast Gusztáv nyomdájából, igen csinosan kiállítva
két kötetben. Az elsö kötet 492 lapot, a második
535-öt foglal magában,és igy az egész 1027 lapra
terjedő munka, az előbbi kiadáshoz képest, hu-
szonnégy nyomott ivvel van bővítve, s hazánk
legérdemesebb férfiai egyikének, gr. Károlyi
István urnak, a homoeopathia barátjának van
ajánlva. E munka, melyet a fáradhatlan szerző
minden alkalommal tetemesen bővít, sokkal isme-
retesebb hazánkban, semhogy azt ajánlanlanunk
kellene. Ára 5 ft.

** (A „Budapesti Szemle") 66 és 67-ik füzete
megjelent s ezzel a 20-ik kötet is be van fejezve.
A Csengery Antal által sok áldozattal fenntartott
tudományos folyóirat jeles tartalmát a következő
czikkek képezik : Hunfalvy János második köz-
leménye Ausztráliáról; Szász Károly „Két eposz"
czimü szépészeti s irodalomtörténeti tanulmányá-
nak harmadik közleménye, melyben a persák nagy
hőskölteményét, Firduzi „Sah Námé"-ját ismer-
teti; Bartalus Istvántól ,,A magyar zene törté-
neté"-ből a második közlemény, zenénkről a kö-
zépkorban (egy régi táncz-zenei mutatvány nyal).
Ezek a nagyobb czikkek. A kisebbek : ,,Füvész
és kertész," Brasaaitól; „De Vigny Alfred," irói
jellemkép, Sainte-Beuve után G. Á.-tól; Tököli
Imre 1693 —4-ik évbeli naplójának ismertetése,
Qarádytól; „A mostani franczia választási tör-
vényekről és szokásokról," Lefévre Pontalis után,
Bártfay Kálmántól.

** (Cantu Caesar nagy világtörténetére vo-
natkozólag) a Szent-István-társulat igazgatósága
tudatja, hogy az I. folyam, mely az 1, 2, 3, köny-
vet e ennek pótfüzetét, összesen 100 ivet, — a
//. folyam, mely a 4, 6 könyvet s ennek pótfüze-
tével összen 72 ivet, — továbbá a 111. folyam,
mely a 6 könyvet s pótfüzetét, és a 8 könyvet
összesen 76 ívben foglalja magában, még folyvást
kapható, s ha valaki egész foglyamot rendel, az
elöfizetési áron, 3 ft. 15 kron kapja. — A IV.
folyam a 10 könyvvel kezdődik a az elmaradt
7-ik iönyvet is tartalmazni fogja. Miután e
munka előfizetés utján jelenik meg, a közönség
felkéretik, hogy a már meginditott negyedik fo-
lyamra az előfizetési pénzt a Szent-István-tár-
sulat igazgatóságához (borz-utcza 3 szám) minél
előbb küldje be.

** (A Hóra-támadás története) czimü törté-
neti munka kerül nemsokára sajtó alá idősb gr.
Teleki Domokostól. A művet Ráth Mór fogja
kiadni. Mint a „K—ú" irja, a szerző az egész
szép összeget tevő dijat a magyar irók segélyegy-
letének szenteli.

** (Ismét két uj naptár) megjelenését jelent-
jük. Egyik a ,,Gombostű-naptár," mely hölgyek,
számára Rózsaági Antal szerkesztése mellett,
Kugler Adolf kiadásában, ez idén is megjelent,
hg. Odescalchi Gyuláné, gr. Károlyi Viktorné s
gr. Széchenyi Ödönné arczképeivel, számos szép-
irodalmi közleménynyel s ,.pesti kalauz"-zal. A
diszkötésü naptár ára 1 ft., 50 kr. — Másik a
„Székesfehérvári évkönyv" 1865-re, Németh Já-
nos által szerkesztve. A naptár után szépirodalmi
és gazdasági részszel, 8 czimtárral. Nagy László
tulajdona, s ára 80 kr. t

** (Uj vidéki lap.) „Pozsonyi Ertesitő"
czimü hetilapot fog szerkeszteni Szarvas Gábor
pozsonyi gymn. tanár, ki ezelőtt három évvel a
„Bajai Közlöny" szerkesztője volt. Munkatársai
a többek közt Samarjai Károly és Ormodi Berta-
lan lesznek.

** (Érdekes hangversenyekre) lehet kilátása
a fővárosi közönségnek. Ugyanis, Liszt Ferenczet,
ki most a karlsruhei zeneünnepélyen mulat, a
nemzeti szinház igazgatósága táviratilag meg-
hívta, hogy a nemzeti szinházban két hangversenyt
rendezzen, minőket Wagner Richard tavaly tar-
tott volt. Remélik, hogy Liszt kedvező választ
fog adni a meghívásra.

Egyház és iskola.
** (Az dg. hitv. evang, egyház évi közgyü-

lése), aug. 24-én kezdődött Peeten b. Prónay Gá-
bor egyetemes főfelügyelő és főt. Székács József
bányakerületi, mint hivatalban legidősb super-
intendens iker elnöklete alatt. Reggeli 9 órakor
a gyülés az uj evang, iskolaépület diszes nagy
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termében nyilt meg. Az elnöklő felügyelő évi rész-
letes jelentése utána mult évi jegyzőkönyv olvasása
kezdődött, melynek folytán az evang, autonom
egyháznak, különösen a dunáninneni kerületben
előforduló sérelmei jővén szóba, elhatároztatott,
hogy ez ügyet az egyetemes gyülé?, a fejedelem
atyai figyelmébe ajánlásával, egy feliratban ismé-
telve a királyi szek zsámolyára tegye le. A felirat-
nak elkészítésével a jegyzői kar bízatott meg. Az
e tárgyban tartott beszédek között különösen
megemlitendő Szentiványi Márton, dunáninneni
kerületi felügyelő ur beszéde. — Végül említendő,
hogy a jelen egyetemes gyülés az eddiekhez ké-
pest népességre s igy élénkségre nézve igen hátra
maradt, s különösen fájdalmasan nélkülözé főt.
Haubner Máté dunántuli superintendens és Zse-
dényi Ede tiszai kerületi felügyelő urakat.

** (A kecskeméti ev. egyház által rendezett
kisorsolás) határideje, f. évi oktober 1-je, köze-
ledvén : az egyház előljárósága figyelmébe ajánlja
a sorsjegyeinek elárusitására fölkért honfiaknak,
megbízó levele azon jegyzékét, mely „A sorsje-
gyekért begyülendő pénzt, valamint a netalán
felmaradandó sorsjegyeket is, f. évi september 1.
— 10-ig kéri a lelkészi hivatalra czimezve bekül-
deni. Az akkorra vissza nem küldött sorsjegyek
elkelteknek tekintetnek." Ehhez, midőn ujabb ké-
relme az : lennének szívesek az illetők a tán még
el nem keltek eladását még addig is megkisérlve
eszközleni, — egyszersmind igéri, hogy a nye-
rendő számok s a nyereménytárgyak sorozatának
jegyzékét a sorshuzás után rögtön meg fogja
küldeni.

*• (Templomszentelés.) Simor János györi
püspök őmlga m. hó 28-án szentelte föl Soprony-
ban az Orsolya-apáczák templomát. Az egyház
góth stylben, két mellék-kápolnával kereszt alak-
ban van épitve. A zenekarnál a főhomlokzatot nagy
boltíves ablak ékiti pompás középkori jellegü
festményekkel, a szentélyt három ablak világitja,
diszes festésekkel Wilfing Józseftől. Az építést
Handler József épitész vezette. A templom külön-
ben nagylelkü jóltevők adományaiból épült. Igy
gr. Széchenyi Pálné e czélra 20,000 ftot gyüjtött;
a győri püspök ő mlga saját költségén állittata
fel a három oltárt s a szószéket, mire 16,000 ftnál
többet áldozott; Flandorfer Ignácz ur pedig e
czélra sorsjátékot rendezett, mely 8000 ftot ered-
ményezett.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
•/ (Magyar bor Mexikóban.) Egy pozsonyi

szálloda tulajdonos, a mexikói császári udvartól
megbizást kapott, hogy innen borokat küldjön
Mexikóba. Egy szállitmány már el is ment; a má-
sodikat októberbea indítják utnak.

a* (A gomborka tisztázása könnyítésére,)
Czérna István ur P.-Aradon (u. posta Köbölkut)
oly szerkezetű asztalt talált, a mely három ember
működése mellett tiz ember munkáját végzi, tiz
rosta hozatván benne egyszerre mozgásba ; mely
a tett próba után oly sikeresnek bizonyult, hogy
tizenkét vagy tizenhárom ember, naponkint az
eddigi szokásos munka mellett többet nem végez-
het. Az egésznek kiállítása legfölebb 5 ftba kerül,
miután minden vaskészület nélkül, csupán fából
van összeállitva. A föltaláló szivesen közli talál-
mányát a közönség azon tagjaival, kik ennek
hasznát venni akarnák, s ha erre fölszólittatik,
találmányának lapunkban részletes leirását igéri,
s egyszersmind annak deszka mintáját küldi hoz-
zánk, megtekinthetés végett. E gomborka tisztító
asztalt, bármely ügyes asztalos, könnyen után-
készitheti.

•/ (Lókiállitás.) Nagyszombatban a pozsonyi
megyei gazd. egylet aug. 29-dikén lótárlatot és
lóversenyt rendezett. Többek közt a hidaskürti
község nyert dijat egy hágó ménjével, mely bár
18 éves, még teljesen ép; több, szintén jutalma-
zott szép ló is származik tőle.

Köziiitézetek, egyletek.
** (A magyar orvosok és természetvizsgálók

X-ik nagygyűlése.) A Marosvásárhelyre zarán-
dokolt tudósokat e hó 26 ikán ott nagy ünnepély-
lyel fogadták. Küldöttség és lovas-bandérium
várta öket s midőn megérkeztek, a polgármrster
rövid üdvözlő beszédet tartott, melyre Kolozsvár-
ról dr. Szabó válaszolt. Ezután a 20 kocsin érke-
zett tudósok bevonultak a virágokkal, szalagok-
kal, lobogókkal és czimerekkel ünnepien diszitett

városba, hol a legőszintébb magyar vendégszeretet-
tel találkoztak. — A közgyülés e hó 27-kén reg-
gel nyilt meg a várbeli ref. templomban, mely
belül lombokkal s virágfüzérekkel volt fölékesitve
s minden részében megtelt a tagok s a hall-
gató közönség nagy számával. Igen diszes hölgy
koszoru foglalt helyet a karzaton is, melynek
homlokzatáról ezen virágokból font szavakat le-
hetett leolvasni : „Isten hozott!" —A gyülést gr.
Teleki Domokos nyitotta meg mint elnök. Utána
Fekete polgármester üdvözölte a jelen volt orvo-
sokat és terméezetvizsgálókat s azután felolvasták
azon üdvözlő-iratokat, miket a n. Szebeni ter-
mészettudományi egylet, a magyar t. akadémia,
a n. muzeum, a budapesti orvosegylet, a m.
orsz. gazdasági egylet, a Kolozsvártt levő erdélyi
gazdasági egylet, a borsodi orvosok és gyógysze-
részek egylete, az erdélyi muzeumegylet s Kő-
rös városa s a körösi főiskola küldöttek. —
A pesti takarékpénztár 100 ftot küldött a gyü-
lés czéljaira. — A pénztárnok jelenté, hogy a
tavalyi bevétel 3424 ft., a kiadás pedig 2636 ft.
volt. — Ezután a Buda város által a mult évben
megajánlott 30 arany dijat a következő pálya-
kérdésre tüzték ki : ,;Mily életmódot kellene a
népnek követés végett ajánlani, hogy az ország
átalános egészség-állapota javíttassák, a halálo-
zási arány csökkenjen, s hogy a népesedés szapo-
rodása előmozdittassék!" A pályamunkák 1865.
május 1-jéig a bizottság elnökéhez, Kubinyi Ágos-
ton nemz. muzeumi igazgatóhoz küldendők be.
Most következtek az előadások. A kolozsvári gyó-
gyászati intézet igazgatója, dr. Szabó emlékbe-
szédet tartott dr. Sauer Ignácz fölött, s dr. Knöpf-
ler a m. évi közgyülés óta elhunyt dr. Schmiedl
Adolf, dr. Láng Ignácz és dr. Zipser András fö-
lött tartott emlékbeszédet, mit Brassai Sámuel-
nek „A materialismus és a spiritualismus közti
küzdelem" czimü értekezése követett. Végre Fi-
náli Henrik „A mathematika hasznáról értekezett.
— A gyülés után a város nagy lakomát rendezett
a Maros partján elterülő kies ligetben, az ugyne-
vezett Elba szigetén épült nyári szinkörber, mely
alkalommal a roppant számu néző s hallgató kö-
zönségen kivül mintegy 440 vendég voltjelen, s
a lakoma vidám felköazöntéeek közt folyt le.

** (A debreczeni kereskedelmi és iparkama-
ránál) a néhai Farkas Ferencz elhunyta követ-
keztében megüresedett elnöki állomásra, a mult
hó 24-én tartott rendes ülésben, titkos szavazat
utján átalános többséggel Berghófer Istvánt vá-
lasztották meg.

** (A budapesti fogyasztó-egylet) örvendete-
sen halad. Budán már több ezáz tagja vau. Pesten
is, hol iránta eddig némi vonakodás mutatkozott,
két-hárem hét óta a tagok száma 13-ról 50-re sza-
porodott.

Közlekedés.
J> (Vasuti engedélyek.) Apest-losoncz-besz-

terczebányai vasut és a Sz.-István köszénbánya
társulatnak a hatvan-szolnoki, fülek-miskolczi és
beszterczebánya-zsolnai vasútvonal kiépitése czél-
jából szükséges előmunkálatokra az engedélyt
egy év tartamára felsőbb helyen megadták; ez
alkalommal egyszersmind arra figyelmeztették az
emlitett társulatokat, nem volna-e czélszerübb a
hatvan-szolnoki vonal helyett a hatvan-czeglédi
vonal kiépítésére törekedni ? Minthogy csak ezen
utóbbi vonal által köttethetnék össze legegyene-
sebb irányban a losonczi vaspálya a Szeged felé
vezető délkeleti államvaspályával, a nélkül, hogy
ezáltal a tiszai s illetőleg az erdélyi vasuttal ösz-
szeköttetés lényegesen nehezittetnék vagy érez-
hetőleg hosazabbittatnék.

„" (Ismét uj ló-vasut) van tervben, mely az
alagut budai végétől a zugligetig vezetne. Mond-
ják, hogy épitéséhez még ez öszszel hozzáfognak s
igy hamarabb elkészülne, mint az ujpesti, buda-
té.ényi és kőbánya-tétényi ló-vasutak.

Balesetek, elemi csapások.
** (Tetemes tűzkárokról) értesültünk, melyek

aug. hó l-töl 26-áig hazánkban előfordultak;
ugyanis : Bzinetzen (Nyitramegyében) 6 ház,
Jászlótzon (Pozsony) 15, BerettŐn (Zemplén)
15, Sz.-Istvánon (Pest) 15, Kuchelen (Pozsony)
20, Szemetén (Pozsony) 50, Pusztakerten (Nyitra)
13, Érsekújváron 13, Alistályon (Pozsony) 5,
Neveden (Bars) 25, Ottenthalon (Pozsony) 35,
Kacsándon (Zemplén) 28, Poprádon (Szepes) 10,
Véneken (Győr) 10, Hugyegon (Nógrád) 25,
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Jáádon (Erdélyország) 70 ház lett a tűz marta-
léka. Az első magyar biztositó-társaság mindezen
károknál érdekelve van, és azonnal intézkedett
azok felvétele s a károk kifizetése végett.

** (Felhőszakadások Erdélyben.) Brassóból
irják, hogy a felhőszakadások ott folytonosan érik
egymást, mig a hegyek csucsai hóval födvék. A
szomszédos székelyföldön az aratásnak minden
reménye dugába dőlt s az átázott, többnyire már
learatott termést legfölebb pálinkafőzésre hasz-
nálhatják.

Mi ujság?
** (Az állatkert helyéül) átengedendő város-

ligeti, 31 hold és 600 • ölnyi városi telket illető-
e n í. m e g t ö r t é n * » szerződés Pest városa és
RZ állatkerti részvénytársulat között. E szerződés
szerint a város a telket 25 évre engedi át, de ugy,
hogy az csupán az állatkert felállítására használ-
ható, ha pedig ez három év alatt létre nem jönne, a
város a telekről máskép fog rendelkezni. A társu-
lat fizet a városnak a telek használatáért évenkint
egy aranyat aranypénzben. Huszonöt év lefolyása
után az ezen területen történt összes beruházások,
épületek, ültetvények, tavak stb. az állatok kivé-
telével, ingyen a város tulajdonává lesznek. —Ha
akkor a város máskép rendelkeznék a telekkel,
visszaszerzésére a részvénytársulatnak elsőbb-
ségi joga lesz.

** (Kitömött állatok.) A mult héten egy zsí-
raffbt, egy zebrát, és egy bölényt állitottak föl a
nemzeti muzeum természeti tárában.

** (Farkas Imre székesfehérvári püspök) ő
ralga valóságos belső titkos tanácsossá lőn kine-
vezve.

** (A kassai szinházat) ujitani és nagyobbi-
tani akarják; minthogy azonban a téli azinházi-
idény már igen közel van, s a munkálat 6—-8 hó-
napot venne igénybe, — ezen terv kivitelét a jövő
tavaszra halasztották.

** (Sárközi zenekara) körutra készül, s Ba-
ját, Pécset, Zombort, Újvidéket és Temesvárt szán-
dékozik meglátogatni. E derék zenetársulat hihe-
tőleg mindenütt szives fogadtatásra talál.

** (Elitélt rabbi.) A szegedi főrabbit, Löw
Lipótot, lapjában megjelent két czikkért, a hadi-
törvényszék két heti fogságra itélte; azonban a
helybeli parancsnok fölmentette a büntetés alól.

** (Öngyilkos lelkész.) Csomaközön az ottani
g.kath. lelkész, OniczaPéter, aug. 20-án golyóval
véget vetett életének.

** (Névmagyaritás.) Krisztián Imre, eóhiva-
tali mázsamester, vezetéknevét, felsőbb engedély
mellett, „Keresztényi"-re változtatta.

** (Rablók garázdálkodásai.) Krassómegyé-
ből, a Béga-csatorna felső környékéről irják az
„A—d"-nak, hogy azon a vidéken a közbiztonság
nagyon gyenge lábon áll. Egy rablóbanda garáz-
dálkodik ott már a tél közepe óta, mikor közölök
néhányat befogtak; négy akasztófára is jutott, de
három, — köztük Dimitru, a rablók főnöke —
még az elővizsgálat ideje alatt megszökött. A
hatóság minden intézkedést megtett befogatá-
sukra, több helységben katonaság van elhelyezve,
mely a csendőrökkel és megyei pandúrokkal
éjjel-nappal őrjáratokat tart. Ezek vitték el s hur-
czolták volt magukkal közel három hétig a bo-
zsuri postakiadót is, kit, ha bármi kivánatukat
n akarta teljesiteni, azzal fenyegettek : „hall-

é b k á k bő
j , y g e „hall

gass német, mert bocskort vágunk a bőrödből!"
m g

g szegény, egy kedvező alkalommal, kimene-
Kult körmeik közöl. Minap egy lugosi fésüsmes-
tert támadtak meg az uton, a mint vásárról haza
ment, s pénzét követelték. Ez azonban fésűket

mutatván nekik, néhányat kiválogattak, mondván:
jó lesz ez is, mert ugyis ellepett a féreg. De a fé-
süs nem akarta ingyen adni, g hatalmasan pofoz-
kodni kezdett, mi közben több kocsi közeledvén, a
rablók az ütlegekkel tovább állottak. A leoku-
sestyi szolgabirónak és esküdtnek pedig a páeztor
által beüzenték, hogy azonnal küldjenek nekik
élelmi szert, különben teheneiket agyonlövik, mire
az esküdt kedélyesen azt üzente vissza : „Mondd
meg nekik, kenyeret nem küldhetek, mert nincs
készen, azonban szivart, ha kell, adhatok." Aug.
22-én este Dobrest helységben az urodalmi is-
pánnál jelentek meg, a ki épen meghalt kis leánya
felett virrasztott s kenyeret, szalonnát, pálinkát
zsaroltak és fegyverét elvitték, s a kerületi szol-
gabirónak szóló levelet hagytak ott, melyben av-
val fenyegetik, hogyha elfogott nejeiket szabadon
nem bocsátja, elevenen megnyuzzák. Ea e gonosz-
tevőknek még mindeddig sikerült a büntető igaz-
ság kezei elől megmenekülni.

— Igazítás. Lapunk mult számában, a ,.Pusztai
látogatás" czimü czikkben az ott előforduló puszta neve
nem Szöreg (ámbár egyes geographiai szótárakban igy is
olvasható), hanem : Silreg.

Nemzeti szinház.
Péntek, aug. 26. „Három Maupin" vagy

„Maintenon asszony kora.1' Szinmü 5 felv.
Szombat, aug. 27. „Faust." Opera 5 felv.

Zenéjét szerzette Gounod. Az est dicsőségének
legnagyobb része Carinát illette, kinek ugy éneke
mint játéka a közönség folytonos tetszésével és
zajos tapsaival találkozott. Méltó helyet foglaltak
el mellette Kőszeghi és Simon. Rabatinszky M.
is kedvesen éneklé el magán áriáját. A ház zsu-
folásig megtelt.

Vasárnap, aug. 28. „A lelencz." Népszínmű
4 felv. Irta Szigligeti. Részben uj szereposztással,
mi egyátalában nem szolgált a darab előnyére.

Hétfő, aug. 29. „Szent Iván-éji álom." Szinmű
5 felv. Irta Shakspeare V. Ford. Arany János.

Kedd, aug. 30. „A fehér nö." Opera 3 felv.
Zenéjét szerzette Boieldieu.

Szerda, aug. 31. „Lignerolles Luiza." Dráma
5 felv. Forditotta Tompa Imre.

Csütörtök, sept. 1. „Az álarczot bál." Opera
5 felv.

Budai népszinház >
Aug. 26. „Genovéva." Bohózatos vigdalmű,

4 felvonásban. Zenéje Offenbachtól.
Aug. 27. „Dunanan apó és fia utazása."

Operette 3 felv. Oiíenbachtól.
Aug. 28. „A georgiai nök." Operette 3 felv.

Offenbachtól.
Aug. 29. „Dunanan apo és fia utazása."

Operette 3 felv. Offenbachtól.
Aug. 30. „A georgiai nök." Operette 3 felv.

Offenbachtól.
Aug. 31, „Dunanan apó és fia utazása."

Operette 3 felv. Offenbachtól.
Szept. 1. Az elsö franczia ezreddobos, Per-

soir Lajos föllépte. Ezt követte a „Brazíliai."
Tréfajáték 1 felv.

otthon házi használatra; ott nem árt senkinek s egyik má-
sik emberen tán még segit is, ha beveszi. Nekünk itt más
fajta kell, s van is benne elég bő részünk.

7311. M.-Bánd. Sz. Á. Sajnáljuk, hogy a különben
jól irt tudósitás igen speciális helyi ügyeket tárgyal, me-
lyek a távolabb esö közönségre nem birhatnak érdekkel.

7312. Aszódi levelező. Csodálatunkra ezuttal ke-
vésbbé elmés és szellemdús eseménykék vannak össze-
gyűjtve. Nagyobb szigorúságot és kényesebb izlést aján-
lunk az össze válogatásra.

7313. Falusi képek. Óhajtásunk az önével találkozik
abban, hogy e mü soká ne késsék.

7314. Vecsés. B. L. Kissé részletesb leirást szerettünk
volna ugyan, de e rövid rajz is bir annyi érdekkel, hogy
az elolvasást megérdemelje.

7315. Az én házam. Azt mi is szivünkből kivánjuk,
hogy sokáig éljenek, a kik a derék iskolatanitó számára
felépítették; de egyuttal azt is óhajtjuk, hogy ezen, az ö
tiszteletökre irt verset is mindenekfelett csak ök olvassák
el. Mi csak ezen nehány sort Írhatjuk ide belőle :

„A kor napfénye beköszöntött, , : •, « •
A művelődés ujat öltött. ^iftffDf
A lelkesült előijárókat,
Mint buzgó Nehérniásokat
Megszállta az ügy buzdítása,
A szentlélek hő mozdítása stb. stb.

7316. Pohorella. P. Minden levél megérkezett. Most
kiváncsian várjuk az eredményt

7317. Nagy-Kanizsa. B. J. Az üzletek átalános pan-
gása mellett a kérdezett vállalat ujra megindítása még
mindig nem jöhet szóba.

r r
SAKKÜATEK.

245-dik sz. feladvány. — Englehardtól
(Londonban).

Sötét.

Szerkesztői mondanivaló.
7308. P.-Arad. Cz. I. Midőn e sorokat irjuk, épen

azon perczben érkezett meg mindjárt a levél után a szives
küldemény is. A tudva levő időben ünnepélyesen el fog
költetni. Előre is fogadják önök a barátságos megemlé-
kezésért meleg köszönetünket.

7309 I$l°- L. Az okmány sértetlenül jött meg, s ne-
hány nap mulva, ugy hiszszük, a kivánt toldalékkal együtt
visszaküldhetjük. Akkor azután bövebben egvébről is.

7310. Kisújszállás. E. A. Sok lesz egyszerre oly
nagy adag abból a verselésből. Csak hadd maradjon az

a b c d e f g

Világos.
Világos indul, s 2-ik lépésre matot mond.

A 240-dik számu feladvány megfejtése.
Sötét. Világos.

1. Hh6-f5: e4-f5:
2. Bf8-h8f Kh7-h8:
3. Bf6—h6f gö—hö-
4. Fc6-d5: e4-dö:
ö.Vdl—d4:f Ve3-d4:
6.Fh4 f6t Vd4-f6:f
7.Hd7—f6: f8-f4
8. Kf7-£8 h3-h4
9. Kf8—1'7 h4—h5

10. Kf7—f8 d6-d7
11. Hf6—d7: Kh8—h7

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp Józgef.
— Pesten : Cselkó György. — Debreczenben : Zagyva Imre.
(E 22 lépéses nehéz feladványnyal többen siker nélkül
próbálkoztak.)

Rövid értesités. Veszprémben : F. J. A 243. sz. fel-
advány a fővárosi sakkjátszók előtt is nagy fölakadás
tárgya volt. Különben egészen hibátlan, és három lépésre
megfejthető.

Sötét.
12. Kf8-f7
13. Hd7-f6
14. KÍ7-Í8
15. Hf6—d7:
16. Kf8—f7
17. Hd7-f6.-T
18. Kf7—f8
19. Kf8—Í7
20. Hf6—d7
2l.Hd7—f8
22. Hf8—gö-j-mat.

Világos.
dö-d6

Kh7-h8
d6-d7

Kh8-h7
fő—f6

Kk7—h8
f4-f5
h6-h7
f5—f6
hő—h6

HETI-NAPTAR,
Hónapi- és

lietinap Katholikus és Protestáns
naptár.

Szeptember
Vasár. B 16 Őrangyal
H é t f ő ••"•• — ••• •
Kedd
Szerda
Csfit.
Péntek
Szomb.

Victorin püsp.
Zachariás prof.

! Regina szüz
Kis Asszony
Gorgon vért.
Tolentin, Miki.

B15 Rozália
Erős
Nagy
Regina
Mária szül.
Adumár
Menodora

Gfirög-orosz
naptár.

Auguszt, (ó)
23 D l l Lupus
24 Eutichius
25 Titus
26 Adorján
2 7 Pimenus
28 Mózes
29 János fejev.

Izraeliták
naptára.

Elul. Ros.
4 Selihot 40
4 (n.imakez.
5 Magdolna
6
7 Jeruzs. fal

(beszentel.
9 Sabbath

© N a p
hossza! kél inyug
fok v.
162
163
164
165
166
166 59
167 57

ó.p.
7Í5 22
6 5 23
4 5
2 5
1 5

5
5 30

ó.p
6 35
6 32
6 30
6 29
6 26
6 24
6 23

C H o l d
ho3sza| kél | nyüg

Hold változásai. 3 Elsö negyed pénteken 9-én, 7 óra 7 perczkor reggel

fok v.
196 58
209 1
221 13
233 40
246 23
259 28i
273 0!

ő. p-
8 41)
9 48

10 46 j
11 46
• 46 i

ó. p

7 33
7 59
8 33
9 10
9 56

1 43 j10 49
2 43)11 51

TARTALOM.
Szabó Károly (arczkép). — Forgács Balázs.— Balogh

Ferencz tudósitása ft katalaunumi hun csatatérről Fran-
cziaországban. — Izsó Miklós egy szobormüve (képpel).
— Az országos dalárünnepély Pécsett (képpel). — A
szőlőtőke és a bor, mint ital a különféle nemzeteknél .—
A nagyváradi mütégla-gyár. - Az állatok mint időjören-
dőlök. - Egyveleg. - Tárház : Irodalom és müvészet. —
Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Köz-
intézetek, egyletek. — Közlekedés. — Balesetek, elemi
csapások. — Mi ujság? _ Nemzeti szinház. — Budai nép-
szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. —
Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-ntcia LM.)
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HIRDETÉSEK. MÍA*

Haszonbérlet.
A mezőturi vasuti állomástól egy negyed

órai távolságra fekvő pohainarai pusztán
130 (1200 D öles) hold szántó-, kaszálló-
es legeló-föld, — és ismét ettől egy negyed
órai távolságban levö 251 hold(1200 D ölé-
vel) legjobb minőségü elsö osztályu szántó-
föld a szükséges gazdasági épületekkel és
12 öles tengeri góréval, — a f. é. szent
Mihály napjától számitandó 6, vagy 12 évre
haszonbérbe kiadandó. — A haszonbérlet
föltételei megtudhatók s a szerződés azon-
nal megköthetőTurkeviben Konéz Elek
nagy-kun kapitány urnál. 766 (1—3)

Dr. Kiesow J. G.
valódi életessentiája

Augsburgban.
Ezen essentia az ugynevezett házi-szerek

közt tagadhatlanul az elsö osztályba soroz-
ható, s mely sikerdus hathatósága, valamint
annak feddhetlen készitésmódja által máris
világhírűvé vált, miként számtalan háztar-
tásnál s különösen faluhelyeken, hol az
orvos nincs mindig kéznél, mint túlbecsült
s leghathatósb házi-szer méltán ajánlható.

Az életessentiának eljárási módja, a hasz-
nálati utasításból, mely mindenkinek in-
gyért szolgáltatik ki,bővebben megtudható.

Egy nagy üveg ára 1 ft., kisebb üvegé
50 kr., postai küldéssel 15 krral több.

CÍS~ A- f ő r a k t á r Magyarország- s mel-
léktartományokra nézve TÜRÖK J Ó Z S E F
gyógyszerésznél Pesten, király-utcza7. sz.a.

Minthogy ezen életessentia hírneve és
kedveltsége miatt sok utánzóra talált —
s melytől mindenki óvatik — ennélfogva az
életessentia barátai közvetlen a füraktáros-
nál, hol az valódi minőségben kapható, esz-
közölhetik megrendeléseiket. 765(1—12)

Kiesow J. 0. Augsburgban.

Tüzi-fecskendők,
melyek Európa több mükiállitásaiban

tüntettettek ki,
tűzoltó-szerek, házi-kutak, szivó-
s nyomó-szivatyuk, kerti-, mezei-,
juh-inoMÓ- s trágyaló-szivatyuk.
tized- s század-merlegek, HZŐIÖ-

fürt-zuzók és Hajtók, vas-

1864. évi szeptember 1-én
történik a

nagy állam-nyeremény-

sorsjáték huzása,
mely összesen 175,000, 105.000, 30,000,
35,000,18.000, 14,000,10,000, 8,000,
7000, 5000, 3500, 2000, 1500 stb.

jelentékeny nyereményeket tartalmaz
ezüstpénzben.

A fenntebbi húzásra eredeti egész sors-
jegyek 12 ftért, fél sorsjegyek 6 ft., s ne-
gyed sorsjegyek 3 ft. a. é. rendelhetők meg
alulírott sorsjegyek főraktáránál A pénz-
összeg a megrendeléshez csatolandó. A sors-
huzási lajstromok gyors és pontos megkül-
dése biztosittatik

ifj. Lussniaun János G. által
767(1—3) majnai Frankfurtban.

Dr. Pattlson

köszvénygyapotja
gyógy- és óvszer a köszvény- s csuzos bán-
talmák minden nemei ellen, ugymint : arcz-,
mell-, torok- s fogfájás ellen, fej-, kéz- és
térd-köszvény, nyilalás, tagszaggatás, derék
cs ágyék stb. fájdalmak ellen.

Egy csomag ára, használati utasítással és
bizonyítványokkal együtt 1 ft. a. é. Fél cso-
magé 50 kr. Postán küldve 20 krral több.

Kapható P e s t e n : TÖRÖK JOZSEF
gyógyszerésznél a király-utezában 7. sz. a., s
Budán : Taub Vilmosnál,Tabán, szarvas-
tér 613-ik sz. a. 616 (7-11)

Haszonbérlet.
A Duna mellett a Földváry-féle tctétleni

pusztának a bojári pusztával határos részén
egy 841 holdas, — a solti legelővel határos
részén pedig680 holdas birtokrész; továbbá
a Tisza mellett Ó- és Uj-Kécskc, ugyszin-
tén a tisza-inokai határok között fekvő,
árvíztől mentesített, 892, 197 és 441 holdas
csámpai pusztai birtokrészek az 1864-ik
év szent Mihály napjától kezdve önkéntes
ajánlat utján haszonbérbe adandók. Bővebb
felvilágositást ad személyesen vagy bér-
mentes levelek utján Budán, vízi-varosban,
öt-pacsirta-utezán 520-ik szám alatt Da-
rányi Ignácz. 739 ( 3 - 3 )

a legujabb szerkezet szerint készitve,készen
kaphatók:

HOFFMAMJ.B.
gépgyárában

Pesten, dohány-utcza l l . sz. a.
Ugyane gyárban készittetnek egyszer-

smind helyhezkötött s szállitható gőzgépek,
gőzmalmok, gözcscplö-gépek; továbbá:
szesz-, czukor- és seiTözöi gőzkészüle-
tek, serfözö-üstök, légmaláta-száritók,
hfltö-kádak, gőzfürdői- és mosó-kcszíi-
Ictek, hiteles s biztos gőzkazánok, viz-
kerekek s hajtóművek, örlö-fürészelö-,
olaj-sajtoló- és szélmalmok, sajtolok,
tekerö-csigák, emelő-müvek s rakodó-
emeltyűk, gyári-felszerelvények, mes-
terséges vizvezetők, ugyszintén minden

az e szakba vágó munkák cs javitások
is elfogadtatnak.

1200 ft.1. Nagy fogatos fecskendő, szívó-tömlővel s vas nyomó-ruddal, 12 akó tartalmu, 20 ölnyi horderejü, 24 embererőre
Ugyanolyan angol szívó-fecskendő, oldal-kanyarulattal, szük utczák- s udvarokban stb. alkalmas, 24 embererőre . 1200
Ugyanolyan fecskendő, szívó-tömlő nélkül, 24 embererőre 960

2. Nagy fogatos fecskendő, vas nyomó-ruddal, 10 akó tartalmu, 18 öl horderejü 20 embererőre 800
Ugyanolyau fecskendő, fa nyomóruddal, gyorsmenésre alkalmazva, 18 embarerőre 650

8. Nagy fogatos fecskendő, 8 akó tartalmu, 16 ol horderejü, 16 embereröre 600
Ugyanolyan fecskendő, 8 akó tartalmu, 14 ol horderejü, 12 embererőre 400

4. Talyiga-fecskendó, ló-fogatra alkalmazva, 8 akó tartalmu, 14 öl horderejü 300
Kétkerekü felöntóző kocsi, 8 akó tartalmu, 1 ló-fogatra alkalmaivá 180

5. Kétkerekü kézi-talyiga-fecskendő, 8 akó tartalmu, 10 öl horderejü, 2 embererőre 150
Ugyanolyan kétkerekü kézi-talyiga-leeskendó, V/t akó tartalmn, 8 öl horderejü, mint kerti- és házi-fecskendö

-"--'--•'-- 6 0alkalmatos
6. Talyiga-fecskendö, 2 akó tartalmu, 9 öl horderejü, gözcséplő-gépeknél alkalmas 90
7. Hordozható fecskendő, 2 akó tartalmu, 10 öl horderejü, bel- és külhasználatra alkalmas, 2 embereröre 120
8. Hordozható puttonfeeskendó, l'/s akó tartalmu, 8 öl horderejü, emeletek-s padlásokra alkalmas «n
9. Mankós fecskendő, mely a dézsába állítva, folytonos vizsugárral, 5 ölnyi horderővel, emeletek, padlások, kertek s

üvegházak öntözésére alkalmas
10. Fölszerelt vizhordó-kocsi, 10 akós hordóval s egy 6-akós káddal, egy kézi-tüzi-létra, két kézi csáklya, 10 tüzi-veder

kenderből, 1 lapát, 2 fáklya 8 2 pléh-lámpával

60

25

UgyanóTj"a*nViUoTdXkocsTféíszerelérn"élkm^ • • .; * ' ' 1.:.. ' t é ' t ' k \ '•• 2 0 0

11. Nagy szivattyumü, mint szivó- s nyomó-mű használható, bányák, gyárak, rétek öntözésére, .urdóintézetek • víz-
építéseknél, kut-ásásoknál, birka-mosáshoz stb. igen alkalmas, mely perezenkint 5, 4, 3, i , akó

vizet képes szolgáltatni. Ára „ • • „ • • . • ; • ; ..„000,400,800, 200 ft.
12. Oszlopszerü házi-kut, 3 hüvelyk öntött vascső- ) hossza 1,

ből, szolgáltat perezenkint 1 akó vizet, j ára 80,
13. Közönséges házi-kut, 3 hüvelyk öntött vascső- ) J>°i 8 z a h. ' _

ből, szolgáltat perezenkint : l'/i akó vizet, J ára 45, 55, 65,

*' *' °'
110,

4,
120,180 ft.

5, 6 öl,
75, 85, 95 ft.

Ugyanolyan kut, 4 hüvelyk öntött vas-csőből, szóigáltat perezenkint 1 akó vizet, 50% magasbra számittatik. Egy
vizmedencze, öntött vas- vagy márványból

a) Kutalkatrészek, kereskedők s kutcsinálók számára, u. m. egy kutfejcsö (A) 3 hüvelyknyi öntött esőhez . . . .
4 hüvelyknyi öntött esőhez

b) Egy henger (B) (Stiefel) érezhuzó- s karika-szeleppel s talapcsővel, 3 hüvelyknyi öntött esőhez
4 hüvelyknyi esőhez

14. Tűzvedrek vaspléhból, firnászolva 2 ft. 25 kr.; — 15. sz. kendervászonból, ruganymézgával vulkanizálva 3 ft ; —
16. sz. bagaria-bőrből 6 ft. 80 kr.; — 17. gz. kenderből firnászolva 1 ft. 90 kr.; — 18. sz. kenderből, firnászo-
latlan, franczia mód szerint összeállítható, 1 ft. 80 kr.; — 19. sz. szurokfáklya 1 ft. 50 kr.; — 20. sz. tüzi-lámpa
piciiből, sodrony-rostólylyal 5 ft

21. Keringö-szivatyu, bor, sör vagy más egyéb folyadék tömlőnélküh lehúzására, ára • • • •
22. Szállitható, 2 kerekü szivatyu, réteknek vizzelvaló elárasztására, gödrök, tavak stb. lecsapolására, trágyaievel öntö-

zésére, vagy annak hordóba töltésére, ára
Ugyanolyan trágyalé-szivatyn 3 lábbal, hogy a lé a hordóba hozassék ára . . . • • • ; • • •• • • .
Vulkanisált ruganymézga-tömlök, tekercs-rugó nélkül . • • ] /• \ l '/t '• 1 A 2 ' ZJ* ' á a t m éro ju,

60
26
30
20
26

160

140
80

Vulkanisált ruganymézga-tömlók, tekercs- i
rugókkal, mint szivótömlö-szivatyumühez J öle : 9'

Szállitható kender-tömlő, fecskendőhöz s szivatyuhoz

öle : 8,
VÁ", lV>",

10,
1%'

12, 15,
2 1/.",

20, 25 ft.
8 " átmérőjü,

12, 15,
l 1/.'

18, 24, 35 ft.
8", 4' 6 " átmérőjü,

öle : 2, 2.50,
1, 3,

3,
5,

3.50,
8, 10,

4,
15,

5,
25,

6 ft.
40 mázsa erejü,23. Hiteles tized-mérlegek ^

24, 28, 32, 40, 50, 65, 85, 100, 140 ft.
24. Hiteles nagy századmérlegek, melyeken rakott kocsik is megmérhetek . . . 60, 100, 150, 200 mázsa erejü,

Ugyanolyan hiteles kettős emeltyüs századmér-
legek vasutak számára, 28' hosszu 8' széles

400, 600,
480,

800 mázsa erejü,
580, 800, 1000 ft.

1500, 1800, 2000 ft. ;.;iK

A fenntebb emlitetteken kivül még mindenféle fecskendők és szivattyúk is minden megkiván-
tató nagyságban készittetnek.

Irásbeli megrendelések -- az illető összegek beküldése, utalványozása, vagy postai utánvét
mellett — pontosan és gyorsan teljesittetnek. 763 (l)

375

Elsö csász. kir. szab. Dunagőzhajozási társaság.

K* A személyszállitó gőzösök

MENET TERVE,
érvényes 1864. évi junius l-töl további rendelkezésig.

L i IV1< :
A Danán.

napon-Donauwörthből Regensburgba
kint 9 órakor reggel.

Passanból Linczbe : nuponkint 2 órakor
délután

Linczból Bécsbe : naponkint 8 órakor
reggel.

Bécsböl Pestre : naponkint 6% órakor
reggel.

Bécsböl Pozsonyba : naponkint 4 órakor
délután.

Esztergomból Pestre : naponkint 5% óra-
kor reggel a helyi-gőzössel, és 4 órakor
délután a becsi gőzössel.

Vaczról Pestre : naponkint 71/, órakor reg-
gel, és l1/, órakor a helyi-gőzössel, és 6
órakor este a bécsi gőzössel.

Bogdániból Szent-Endre- és Pestre : na-
ponkint 5 órakor reggel.

Pestről Soroksár, Ráczkeve és Tassra :
ki 5 k

napon

, Ráczke
naponkint 5 órakor reggel.

" e s t r ő l Baja- és Mohácsra naponkint

Regciüsburgból D o n a u v ö r t h b e
kint 6 órakor reggel.

Linczböl Passauba : naponkint 7 órakor
reggel.

Bécsböl Ltnczbe : naponkint 6 órakor
reggel.

Pestről Bécsbe : naponkint 6 órakor este
Pozsonyból Bécsbe : naponkint 6 órakor

este.
Pestről Esztergomba : naponkint 6 |óra-

kor délutáa a helyi-gőzössel, és 4 órakor
este a bécsi gőzössel.

Pestről Váczra : naponkint 10 órakor
délelött és 4 órakor délután a helyi-
gőzössel, és 6 órakor este a bécsi gő-
zössel.

Pestről Szent-Endre és Bogdanyba
ponkint 4'/« órakor délután.

Tassról Ráczkevére, Soroksár és Pes t re ;
naponkint 5 órakor reggel.

Mohácsról Baja és Pestre : naponkint 8
órakor este.

Bajáról Pestre naponkint 7 órakor reggel
Zimonyból Eszekre és Pes t re : hétfőn,

szerdán ég szombaton, 2 órakor reggel.
Orsováról Zimonyba és Pestre : pén-

teken reggel
Galaczról Orsovára,Zlmonybacs Pestre:

hétfőn reggel.
Konstantinápolyból Galaczra, Orsova-,

Zimony- és P e s t r e : csütörtökön 3 óra-
kor délután.

' A mohács-péosi vasutvonatok közvetlen összeköttetésben állanak aMohácsról
Mohácsra induló személyszállitó-gőzösök meneteivel.

Gyorshajózási összeköttetés.
Pest , Báziás, Giurgevo (Bukarest), Bralla (Galacz (Jassy) és Konstantinápoly
kozott: „Ferencz József", „Széchenyi" , „Albrecht" és „Zsófia" legalkalmatosbnak
ismert gyorahajókkal (ezen hajók minden kényelemmel fel vannak szerelve, és tágas
*lvó-termekkel, teljes ágyneművel, külön zárkákkal, éttermekkel e fürdőszobákkal stb,

ellátva) hetenkint kétszer, és pedig:

j
6 órakor reggel.

Pestről Eszék és Zimonyba: hétfön,szer-
dán és szombaton 6 órakor reggel.

Pest ré l Orsovára, Ginrgevo-, Galacz- és
Konstantinápolyba : szerdán 6 órakor
reggel.

Zimonyból Orsovára, Giurgevo-, Ga-
lacz- és Konstantinápolyba : csütör-
tökön reg gel.

Orsováról Ginrgevo-, Galacz- és Kon-
stantinápolyba : pénteken délben

Fölfelé:

I. Pestről : hétfőn, 7 órakor reggel
Baziasról : kedden, 81/* órakor reggel.
Érkezés Ginrgevoba : szerdán délben.

,, Czernavodára : szerdán este.
,> Galaczra : csütörtökön reggel.
» Konstantinápolyba: pénteken

reggel.
1 1 B a z i a s r ó l : szombaton 8% órakor regg.

Ü-rkezés Ginrgevoba : vasárnap délben.
,, Czernavodára : vasárnap este.
„ Galaczra : hétfőn reggel.
„ Konstantinápolyba : kedden

reggel.

I. Konstantinápolyból csütörtökön 3 óra-
kor délután.

Galaczról : pénteken 10 órakor délelőtt.
C e r n a v o d á r ó l : pénteken este.
Giurgevoból : szombaton reggel.
Érkezés Bazlásra : hétfőn délután.

„ Pes t re : szerdán reggel.
lI . Konstantinápolyból : hétfőn 3 órakor

délután.
Galaczról : kedden 10 órakor délelőtt.
Czernavodáró l : kedden este.
Giurgevoból: szerdán 7 órakor reggel.
Érkezés Bazlásra : pénteken délután.

A Dráván.
keddenL e

3
s ™ d " K á

d
k o " y a r o l K ( " s é k r e : 8 z o m b a t o n E d é k r ő l Legrád-Kakonyara

ra ör en. g órakor reggel.

A Tiszán.
Szegedről Zimonyba : szerdán reggel. | Zimonyból Szegedre vasárnapon délben.

A Száván.
Sziszekről Zimonyba : hétfön és csütör- Zimonyból Sziszekre : vasárnap és csü-

tokoa reggel törtökön 6 órakor reggel.

A szerb-bosnyák part hosszában.
Brcskáról Belgrádra : szerdán reggel. Belgrádról Brcskara : hétfőn reggel.
sapacerol Belgrádra : kedden és szóm- SabáczrólBelgrádra : hétfön és pénteken

batonreggel. r e g { ? e l .
*, a <V* ! Orsovára, Báziás érintésével: Orsováról Belgrádra,Báziás érintésével:

csütörtökön reggel. | hétfön reggel.

Személyszállitó gőzösök érkeznek Pestre:
Orsováról : vasárnap három órakor dél-

után.
Galaczról : gyorshajó, szerdán reggel.

Jószágszállitás.
A minden állomásokrai jószágszáfiitások Donauwőrth és Galacz között, valamint

a Tiszán, Szaván és Dravan, ugyszintén Odessába, Konstantinápoly • a Levantebe,
Németországba, a Sveiczba, Francziaország, és Belgiumba a leggyorsabban esz-
közöltetnek.

C^-A Dunafejedelemségekbe az ezidén hetenkint kétszer, s pedig Pestről hétfön
«s pénteken történnek jószágszallitások zárolt teherhajókkal

Pest, junius 1-én 1864. ' 721(5-5)

A föügyvivöség Magyarországon.

y
Bécsböl : naponkint 7 órakor este
S í V k Í Ó r a k o r miután.

Cs. kir. szab. növényi

hajfestő- cs hajnövesztő-kenőcs.
Ezen kenőcs, mely kizárólag növényi anyagokból van összeállitva, a hajzatot?

tökéletesen és tartósan festi, s igy a hajra s bőrre nézve, anélkül, hogy káros befolyással
lenne, — bátran használható ; a festés biztonsága s rendkivüli tulajdonsága által, az
eddig ajánlott hajfestö-kenöcsöket jóval felülmulja, a hajnak rendkivüli csinosságot s
puhaságot, mely csak az ifjúkorban található, kölcsönöz. — Ezen kenőcsöt hosszabb

ideig használva, a veres hajak szép barna szint nyernek.

Szakálfestö-rudkenöcs,
mely ugyanazon tulajdonságokkal bir, mint a fennemlitett hajkenöcs, az a hajak sarja-
dékát, mig a beható kenőcs által eléggé festve van, hosszabb időre biztositja; ezen

rudkenöcs egyszersmind kitünö s felülmulhatlan bajuszpedr jnek is használható.
(KP5"Egy üvegcse hajfestő-kenőcs ára * ft. Egy darab hajfestő-rudkenöcsé80kr.

Hajtisztitó poré 40 kr. — Postai küldéssel 20 krajczárral több. 760 (1—6)
Fórnktár PESTEN Török Jozsef gyógyszerésznél, király-utcza 7. sz.

A csász, királyi &£abad. tisiavldékl va»ut.

MENETREND.
1864. év május l-töl kezdve, érvényes az 1864, évi uyári-üavakra

I. Kassa és Na>várad felé:
Bécs indulás 8 óra — percz este 7 óra 46 perei reggel
Pest „ 6 „ 25 " „ reggel 6
Czegléd „ 9 „ 27 „ „ 8
Szolnok „ 10 „ 27 „ „ 9
Püspök-Ladány . „ 1 „ 26 „ délután 1
Debreczen . . . . „ 3 „ — ,, „ 8
Tokaj „ 6 „ 25 „ „ 8
Miskolcz „ 7 „ 24 „ este l l
Forró-Encs. . . . „ 8 „ SS „ „ 12
Kassa érkezés 9 „ 66 „ „ 2
Püspök-Ladány . indulás 1 „ 63 „ délután 1
B.-Ujfalu „ 2 „ 45 „ „ S
Nagyvárad . . . . érkezés 8 „ 45

85
24
42
20
47

5
S

62
49
40

6
4 „ 40

este

éjjel

reggel

délelött
délben

délutáa
éjjel

reggel

II. Arad felé:
Bécs indulás 8 óra — perei este 7 óra 45 perei reggel
Pest „ 6 „ 25 „ reggel 5 „ 85 „ este
Czegléd „ 9 „ 42 „ „ 8 „ 39 „
Szolnok „ 10 „ 40 „ „ 10 „ l l
Mező-Túr . . . . „ l l „ 45 „ „ 12 „ l l
Csaba „ 1 „ 21 „ délután 3 „ 9
Arad érkezés 8 „ 8 „ „ 6 „ — „

IU. Kassa- és Nagyváradról Pest és Bécs felé:

éjjel

reggel

Kassa indulás
F o r r ó - E n c s . . . . „ 6
Miskolcz „ 7
Tokaj , 9
Debreczen . . . . „ 12
Püspök-Ladány . „ 1
Szolnok „ 4
Czegléd érkezés 6
Pest „ 8
Bécs „ 6
Nagyvárad . . . . indulás l l
B.-Ujfalu „ 12
Püspök-Ladány . érkezés 12

5 óra 21 percz reggel l l óra — percz délelőtt
34
52
85
12
45
41
41
87

12
5

54
41

1
8
6

délben 10
délután 12

4
este 5

8
reggel 6

délelőtt 9
délben l l

„ 12
este 5Czegléd „ 5

IV. Aradról Pest és Bécs felé

3
2

35
29
56
43
54
45
83
80

16
54

délután

reggel

este

éjjel

reggel

Arad
Csaba . . . . .
Mező-Túr „
Szolnok „
Czegléd érkezés
Pest ,,
Bécs „

indulás 12 óra 30 percz délután 8 óra 20 perei este
éjjel

reggel
2 „ H ' „ „ l l „ 13
3 » 60 ,, 2 „ 8
5 ., 9 „ ,» 4 ,, 12
5 „ 56 este 5 „ 89 „
8 ,. 87 „ „ 8 „ 45 „
6 „ — „ reggel 6 „ 88 „ este

A közál lomásokról i Indulás ideje, a minden pá lyaudvaron kiffiggeMtett ren-
letes menetrendben van kimatatva .

A vasuthoz csatlakozó postakocsik indulnak :
Aradról Szebenbe : naponkint este 5 órakor; az utasok fölvétele nincsen korlátozva.
Nyiregyházáról Sza thmárra : vasárnap, szerdán és pénteken este 6 órakor; az utasok

fölvétele 3 személyre korlátozva van.
Nyiregyházáról Beregszászba : naponkint reggel 7 órakor; az utasok fölvétele 8 sze-

mélyre korlátozva van.
Nyiregyházáról Nagybányára : hétfőn, kedden, csütörtökön és szombaton este 6 óra-

kor; az utasok 3 személyre korlátozva vannak.
Nagyváradról Kolozsvárra : naponkint este 6 órakor; az utasok fölvétele 7 vagy

személyre korlátozva van.
Tokajból üjhelybe : naponkint este 7 órakor; az utasok3 személyre korlátozva vannak.
Kassáról Lőcsére : naponkint éjjel 12 órakor; az utasok 3 személyre korlátozva vannak.
Kassáról Przemys l re : szerdán és szombaton délután 2 órakor; az utasok 8 személyre

korlátozva vannak.
Kassáról Szigetre : naponkint éjjel l l óra 45 perczkor; a i utasok 8 személyre kor-

látozva vannak.
Kassáról Munkácsra : naponkint éjjel l l óra 45 perczkor; az utasok 8 személyre kor-

látozva vannak
720 (10-12) 2635 Az igazgatóság.**
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Az elsö bécui

_ lábbeli-gyár
„im österreichisclien Hof66

aiánlia nagyszerüleg rendezett raktárát mindennemü lábbeliből nők, férfiak és
gyermekek számára, a legujabb bécsi és párisi alak szerint készitve. A megren-
delések a mérték hosszasába, vagy egy alkalmas lábbelivel együtt, Abeles Hen-
rikhez Fleisohmarkt \r. 2 Bécsbe intézendök, a hol a megbízások postai

utánvét mellett pontosan eszközöltetnek.

1 pár dto lak- v. szines bőrből
feldíszítve 2 fttól 3 ft. 80 krig.
legujabb magas lábikra to-
pán gombokkal 2 fttól 4 ftig.

Férfi-labbelik

1 pár börfüző-topánka 2 ft. 40

1 ft. 90
2
2

20

45

|i 1 pár tinóm bársony, vagy brü-
nell topánka füzére . .

1 ,. dto ruganybetéttel . . .
1 „ börtopánka f ü z ö r e . . . .
1 „ ,, rugany-betéttel 2
1 „ kesztyübőr-topánka, lak-

börboritással és rugany-
b«téttel " . 3 „

1 ,, bársony vagy börtopánka
prémmel bellelve és be-
szegbe 3 ,,

1 „ ugyanafféle, de lakbőrrel
körül beszegve, s rámás-
talpu 4 „

1 ,. salonczipő brünnelből v.
bőrből feldiszitve . . . . 2 „

1 v brünnel szivformára ru-
ganybetéttel és rózsával 3 „

1 ,, báli topán fekete v. fehér 1 „
1 „ kényelmes czipő 80krtól 2 „
1 ., gumi czipő 1 fttól. . . . 1 ,,
Sarokkal : párja 30 krral, lakbőrbori-
tékkal 30 krral, rámás talppal 50 krral
drágább.

Fiu- és leány-labbelik:
\ pár fiu-topán borjút őrből 2 ft.

80 krtól . . '. 3 ftig.
1 .. dto dto dupla talpra 8 fttól

8 1>. 50 krig.
1 .. dto lakbőrből 1 ft. 40 krtól 4 ftig.
1 „ leány-topán, brün-

nelből, bársony- és
1 ft. öo'krtól 3 ft. f 0 krig.

1 ,, mainzi borjubőr-topán
1 „ „ dupla talpú
1 ,, ,, sálon-laktopán
t „ „ kesztyübörből
1 „ vizellenes bagaria-bőr

topán dupla talpra . .
1 „ dto orosz lak bagaria

dupla talpra 5 .,
1 „ zergebőr-topán, fájós lá-

bakhoz ajánkatik . . . . 4 ,,
1 ,, borjubőr száraz csizma,

dupla talpra 5 ,,
1 ,, bagaria-csizma 6 „
1 „ bagaria-térdigérő csizma 7 „
1 „ gumi czipő 1 ft. 40 krtól 1 „
l „ kényelmes czipő 90 krtól 1 „
1 „ utazó csizma prémmel bél-

lelve 7 fttól . 9 ,, —
1 ,, utazó nemez félcsizma

1 ft. 50 krtól 2 ., 80
Gyermek-lábbelik:

1 pár félczipő 60 krtól . . 80 krig.
1 ,. topánka, szines fel-

diszitve 1 f t t ó l . . . 1 ft. 80 krig.
1 ., magas lábikra-topánka

gombokkal 1 ft. 50 krtól
2 ft. 50 krig.

20
80
75
95

10

90

50

80
50
80
80
80

HARTLEBEN A. kiadásában
legujabban megjelent érdekes

irodalmi újdonságok!!
Alnlirt könyvkereskedésben, valamint minden más könyAárusnál kapható :

Magyar eredeti regénytár 3 — 6. kötet.
T a r t a l m a :

Itta

Társadalmi regény 4 kötetben.

VADNAI KÁROLY.

Gyártmányaim szilárdsága és Ízletes elkészítése által szerzett tetemes for-
galom folytán gyáraniiit nagymennyiségü anyagokkal rendeztem be, ugy annyira,
hogy oly helyzetben vagyok, miszerint valóban szilárd és szépen dolgozott árukat
aranyszőrü! eg bámulatos olcsó áron vagyok képes szolgáltatni, miről egy kisér-
lettel mindenki meggyőződhetik.

A nagyban vevők különös elengedésben részesülnek.
A kedvelt tiroli nemez-lábbeli és uti-csizmák gyári raktárának részletes

íV h é w p !• » VüVW'tk 750(3—3)P,

Ára a négy kötetnek csinos boritékba fűzve 3 forint 50 krajczár ausztr. érték.

Az olvasótár 136—140-ik füzete.
T a r t a l m a :

EGY ŐRÜLT SZERELMEI.
irta Xavier de Montepin. Forditotta Agai Adolf.

Két kötet.

Ára 1 forint 25 krajczár ausztriai értékben.

Bolond Miska naptára 1865. évre.
Számos eredeti fametszettel.

Ára képes boritékba füzve 80 krajczár ausztriai értékben.

Kiért ürítsük e pohárt?
Fellíüszöiiti'sek (Toastok) gyüjteménye.

Csinos képes boritékba fűzve ára 60 kr Postán bérmentesen küldve 70 kr.

HARTLEBEN és TÁRSAI.
764 (1-2) Könyvkereskedők Testen, váczi-utcza 17-ik szám alatt.

GRIMALLT és TÁRSA
gyógyszerészek

növény- matico - injectiója
s matico-tokocskái

P á r i s b a n , 1, r u e de la F e u i l l a d e .
E z e n l e g u j a b b g ^ y i t . s z e r - n e l y a ^

esetekbe,, melyek a copahu s kubebamag s míU eg>eb érczes a P N é m e t o r s z á n e v e .
sekre távozni nem akartak, vetetnek használatba. — K.ani»> s
zetesb városai minden gyógyszertárában.

C ^ M « « y « r o r S , a K r » nézve a főraktár l é te ik V e s t en : TORftK JOZSEF
gyógyszerésznél a király-utezában 7-ik sz. a. D O t ) <B **>

Ezerszeresen megpróbált s czélszerüség tekintetéből a legjobbnak elismert

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK,
kerek s négyszögletüek, melyek alkalmazásával a füst nyomtalanul eltünik.

Egy darab ára 10 forint.

Hordozható s vizzel légmentesen zárolt szoba-ürszékek,
darabja 5 fttól 15 ftig.

W7 A c F Í l l f i f á l l í me'}rek minden árnyékszékre alkalmazhatók, s a légvonalat
l\t?!9/ÍIIH_ylt^H.9 és bűzt tökéletesen "eltávolitják, darabja 10 ft.

£^f" A pakoláshoz megkivántató ládákért darabonkint 1 ft. számittatik.

MIKSITS K Á R O L Y , bádogos-mester
RAKTÁRA : rózsa-téren 2-ik szám alatt Pesten. 722 (6—6)

Mindennemü
737 (4-6)

divatáruk, bútorszövetek,
szőnyegek- és függönyökkel ,

M M . berendelt. ,»k«áí-.nka.. ugyszintén nagy váladékban W b-1- * M I M *

papir - kárpitokat < Tapeten >
Ir m „:,c„i:„i, „„AV; i r a f f n a tisztelt czimü közönség figyelmébe.ajánljuk gyár i

Pesten, bécsi-uteza 2-ik sz. a.

Kiadö-tulajdono, H,ck,»«< ( M . f . - Nyomt.tja Landerer * Heeken.at, ^veten^tez. 4. „ * . alatt Pesten, 1864

Elöfizetési föltételek 1864-dik évre :
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok egyfltt : Égés* évre 10 ft. Fél évre 5 ft.
^snpan Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai

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

ber l-töl kezdvi
háromszor- vagy

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. novem-
• : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krba;

jy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szá-
mára hirdetmények elfogad, Hamburg és Altonában : Haasenstein és Vogler. M Frankfurt-
ban : Otto VI ni lien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos, és Pesten • a ker-
tész-gazdászati ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás ntón 30 ujkr

Hazai iparviszonyaink fejletlensége
okozza, hogy lapunk ezen rovatában is

ib
, gy p

aránylag ritkábban emlékezhetünk oly fér-
fiakról, kik nálunk az ipar, különösen a
gyáripar terén vivtak ki maguknak tiszte-
letre méltó nevet és közbecsülést. Azonban
mégis volt már több izben alkalmunk e
részben is örvendetes jelenségek, kitünő
szakférfiak ismertetését közölhetni. Az utób-
biak között az első helyek egyikét foglalja
el azon férfiu, kit mai képünkben mutatunk
be, mint a hazai vasiparnak egyik legélel-
mesebb s legerélyesebb előmozdítóját.

Elismert tény, hogy csi-
nos kis városokkal s iparkodó
lakosokkal bővelkedő legésza-
kibb _ megyénk, a Szepesség,
régi időktől fogva máig igen
sok jeles egyént adott a ha-
zának mind a tudomány,mind
az ipar száz meg százféle ága-
zatában. Volny József, a ki-
tünő vasiparos is, kiről jelen-
leg szólunk, Szepes-Olasziban
1819-ben született. Miután a
jogi tudományokat Kassán
bevégezte volna, ellenállhat-
lán ösztöntől vezetve, a ba- - c -
nyászati szakot választá élet-
pályául és Selmeczre ment
át, melynek akadémiáján a
bányászati tanfolyamot elvé-
gezte, honnan mint bánya-
gyakornok a kir. kincstár
szolgálatába lépett. Itt töl-
tött több évet s talán még
most is ott végezné észrevét-
jenül, szerény hatáskörében
hivatali teendőit, ha az 1848-

, m < ^ a l m a k ö t i s k i "em
szólítják földalatti csendes

" S w í b ö 1 a m a s y a r f ö l d

akkori élénk felszínére, a hol
a zászlók lobogtak s harsog-
tak a trombiták. Rövid tábori
szolgálat után Volny Gömör-
megyébe vonult vissza, várva
ismét egy, tehetségeinek megfelelő hatáskör
megnyílására.

1850-ben a felföld ismeretes széplelkü és
tekintélyes gyártulajdonosa, Trangous Lajos
nyüg. kapitány, ki kezdettől fogva a fiatal
tehetségek bátoritója s gyámolitója volt, a
többi között az elhagyott s tétlen állapót-

V o l n y J ó z s e f .
ban élő Volny Józsefet is régen figyelem-
mel kiséré, s csakhamar a Bártfa melletti
máriavölgyi vasgyárának vezetésével bizta
meg. S e munkás szellem egyszer folyamba
jővén, nem soká maradhatott kivivott sike-
rével együtt észrevétlen. Már 1852-ben
Gömörbe, a betléri vasolvaszdák igazgatá-
sára hivatott meg, hol gr. Nádasdy hanyat-
lásnak indult s hitelvesztett vasgyárát 4 év
alatt a virágzásnak rég nem tapasztalt fo-
kára emelte. A gyár sok czéltalan épületét
hasznosokká alakította; a vastermékek szá-
mára kereskedési biztos összeköttetéseket

szerzett, a vaskő-bányászatot szabályozá, a
szenelést rendezé, s átalában mindent,
különösen a könyvvezetést is egy rendezett
gyári üzlet kellő színvonalára emelé.

Eredményteljes betléri munkásságában
kitűnve, 1856-ban a rimamurányi vasmű-
egyesület választá meg főfelügyelőjéül, hol

mai napig működve, e nagy egyesület vas-
iparának magasra emelése által országos
hatásúvá vált. A rimamurányi vasmü-egye-
sület a Gömör-, Borsod- és Nógrádmegyében
birtokos három testületből — az Unio-,
Coalitio- s Ózdi hengergyári vasmü-egylet
összeolvadásából alakult. Most 160 részvé-
nyes birtokosa, mintegy 60, az özvegy s
gyermekekre nézve egyaránt érvényes nyug-
díjjal ellátott tisztje van. Birtokához tarto-
zik négy olvaszda, hámorok, két kőszénnel
dolgozó hengergyár, — 30,000 hold erdő,
sok helységben jelentékeny földesuri birtok

s gazdag vaskő telepek. —Évi
termelése mintegy 200,000
mázsa nyers, 100,000 mázsa
kovácsolt s hengerelt vas.

E nagy egyesület sehogy
sem ment előre s igen nehéz-
kes mozgásban volt nyolcz
évvel ezelőtt. Volny József
fáradhatlan munkássága s
sokoldalú képzettsége emelte
ki a pangásból. — A bánye-
mivelés és vasgyártás, —
czélszerü épitkezések, rend-
szeresített erdészet, szilárd
pénzügyi kezelés, javított
közlekedési utak és kereske-
dési terjedt összeköttetések
által — oly szilárddá tévé az
egyesület ügyeit, hogy azok
valóban az európai vasipar
mai színvonaláig emelkedtek
s az egyesület terjedt birto-
kában ma mindenhol s min-
den nemben haladás, szépítés,
és hasznosság tünik fel.

Volny József itt egészen
uj s nagyobbszerü vasgyára-
kat alkotott, kő- s gyári vas-
utakat varázsolt elö; a ter-
jedelmes tiszti személyzetet
szeretetre, hűségre, szorga-
lomra, ügyességre neveié, a
vastermelést mennyiségben
megkettőzé, minőségben a

lehető tökélyig vitte; — az egyesület szel-
lemét magasb nemzetgazdasági szempon-
tokhoz vezérlé s minden óráját feladata
megoldásának szentelé. — Nyolcz év óta
egészségét, éltét koczkáztatva, kiválólag
hazai vasiparnak él, s nemcsak a rimama-4

rányi egyesület — e hon minden részei|jen v )

37-ik szám. Tizenegyedik évfolyam.

Pest, szeptember 11-én 1864.

VOLNY JÓZSEF.

ELADÓ LEÁNYOK.


