HARTLEBEN A. kiadásában

Az elsö bécui

_ lábbeli-gyár

legujabban megjelent érdekes
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„im österreichisclien Hof

aiánlia nagyszerüleg rendezett raktárát mindennemü lábbeliből nők, férfiak és
gyermekek számára, a legujabb bécsi és párisi alak szerint készitve. A megrendelések a mérték hosszasába, vagy egy alkalmas lábbelivel együtt, Abeles Henrikhez Fleisohmarkt \r. 2 Bécsbe intézendök, a hol a megbízások postai
utánvét mellett pontosan eszközöltetnek.
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Gyártmányaim szilárdsága és Ízletes elkészítése által szerzett tetemes forgalom 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 kisérlettel 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
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GRIMALLT és TÁRSA

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

Magyar eredeti regénytár 3 — 6. kötet.
Tartalma:

Társadalmi regény 4 kötetben.
Itta

VADNAI KÁROLY.

Ára a négy kötetnek csinos boritékba fűzve 3 forint 5 0 krajczár ausztr. érték.

Tartalma:

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

Volny

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.

növény- matico - injectiója KÉMÉNY-FEDÉLZETEK,
Ezen

legujabb g ^ y i t .

1, r u e

de l a

kerek s négyszögletüek, melyek alkalmazásával a füst nyomtalanul eltünik.
Egy darab ára 10 forint.

Feuillade.
^

s z e r -n e l y a

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

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

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 t e i k V e s t en : TORftK JOZSEF
DOt)
B
gyógyszerésznél a király-utezában 7-ik sz. a.
< **>

£^f"

A pakoláshoz megkivántató ládákért darabonkint 1 ft. számittatik.

M I K S I T S K Á R O L Y , bádogos-mester
RAKTÁRA : rózsa-téren 2-ik szám alatt Pesten.
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Mindennemü

(6—6)

(4-6)

divatáruk, bútorszövetek,
szőnyegek- és függönyökkel

M M . berendelt. ,»k«áí-.nka.. ugyszintén nagy váladékban W

b-1- *

MIM*

,

papir - kárpitokat < Tapeten >
Ir

m

„:,c„i:„i, „„A ;
iraffn
ajánljuk g y á r i
V

a tisztelt czimü közönség figyelmébe.

Pesten, bécsi-uteza 2-ik sz. a.
Kiadö-tulajdono, H,ck,»«< ( M . f .

-

Elöfizetési föltételek 1864-dik évre :
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november l-töl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krba;
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok egyfltt : Égés* évre 10 ft. Fél évre 5 ft. háromszorvagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk száM Frankfurt^snpan Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai mára hirdetmények elfogad, Hainburg és Altonában : Haasenstein és Vogler.
ban
:
OHo
VI ol lien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos, — és Pesten • a kerÚjdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.
tész-gazdászati ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 uikr

Két kötet.

Ezerszeresen megpróbált s czélszerüség tekintetéből a legjobbnak elismert

s matico-tokocskái

Pest, szeptember 11-én 1864.

Az olvasótár 136—140-ik füzete.

gyógyszerészek

Párisban,

Tizenegyedik évfolyam.

37-ik szám.

o t

Nyomt.tja Landerer * Heeken.at, ^veten^tez. 4. „ * .

alatt Pesten, 1864

Hazai iparviszonyaink
fejletlensége
okozza,, hogy
lapunk
ezen
rovatában
is
gy
p
ib
aránylag ritkábban emlékezhetünk oly férfiakról, kik nálunk az ipar, különösen a
gyáripar terén vivtak ki maguknak tiszteletre méltó nevet és közbecsülést. Azonban
mégis volt már több izben alkalmunk e
részben is örvendetes jelenségek, kitünő
szakférfiak ismertetését közölhetni. Az utóbbiak között az első helyek egyikét foglalja
el azon férfiu, kit mai képünkben mutatunk
be, mint a hazai vasiparnak egyik legélelmesebb s legerélyesebb előmozdítóját.
Elismert tény, hogy csinos kis városokkal s iparkodó
lakosokkal bővelkedő legészakibb _ megyénk, a Szepesség,
régi időktől fogva máig igen
sok jeles egyént adott a hazának mind a tudomány,mind
az ipar száz meg százféle ágazatában. Volny József, a kitünő vasiparos is, kiről jelenleg szólunk, Szepes-Olasziban
1819-ben született. Miután a
jogi tudományokat Kassán
bevégezte volna, ellenállhatlán ösztöntől vezetve, a ba- cnyászati szakot választá életpályául és Selmeczre ment
át, melynek akadémiáján a
bányászati tanfolyamot elvégezte, honnan mint bányagyakornok a kir. kincstár
szolgálatába lépett. Itt töltött több évet s talán még
most is ott végezné észrevétjenül, szerény hatáskörében
hivatali
teendőit, ha az 1848, m < ^ a l m a k ö t i s k i "em
szólítják földalatti csendes
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József.

ban élő Volny Józsefet is régen figyelemmel kiséré, s csakhamar a Bártfa melletti
máriavölgyi vasgyárának vezetésével bizta
meg. S e munkás szellem egyszer folyamba
jővén, nem soká maradhatott kivivott sikerével együtt észrevétlen. Már 1852-ben
Gömörbe, a betléri vasolvaszdák igazgatására hivatott meg, hol gr. Nádasdy hanyatlásnak indult s hitelvesztett vasgyárát 4 év
alatt a virágzásnak rég nem tapasztalt fokára emelte. A gyár sok czéltalan épületét
hasznosokká alakította; a vastermékek számára kereskedési biztos összeköttetéseket

föld

akkori élénk felszínére, a hol
a zászlók lobogtak s harsogtak a trombiták. Rövid tábori
szolgálat után Volny Gömörmegyébe 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-

VOLNY

JÓZSEF.

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 vasműegyesület választá meg főfelügyelőjéül, hol

mai napig működve, e nagy egyesület vasiparának magasra emelése által országos
hatásúvá vált. A rimamurányi vasmü-egyesület a Gömör-, Borsod- és Nógrádmegyében
birtokos három testületből — az Unio-,
Coalitio- s Ózdi hengergyári vasmü-egylet
összeolvadásából alakult. Most 160 részvényes birtokosa, mintegy 60, az özvegy s
gyermekekre nézve egyaránt érvényes nyugdíjjal ellátott tisztje van. Birtokához tartozik 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 nehézkes mozgásban volt nyolcz
évvel ezelőtt. Volny József
fáradhatlan munkássága s
sokoldalú képzettsége emelte
ki a pangásból. — A bányemivelés és vasgyártás, —
czélszerü épitkezések, rendszeresített erdészet, szilárd
pénzügyi kezelés, javított
közlekedési utak és kereskedési terjedt összeköttetések
által — oly szilárddá tévé az
egyesület ügyeit, hogy azok
valóban az európai vasipar
mai színvonaláig emelkedtek
s az egyesület terjedt birtokában ma mindenhol s minden nemben haladás, szépítés,
és hasznosság tünik fel.
Volny József itt egészen
uj s nagyobbszerü vasgyárakat alkotott, kő- s gyári vasutakat varázsolt elö; a terjedelmes tiszti személyzetet
szeretetre, hűségre, szorgalomra, ügyességre neveié, a
vastermelést mennyiségben
megkettőzé, minőségben a
lehető tökélyig vitte; — az egyesület szellemét magasb nemzetgazdasági szempontokhoz 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)

378
lakozó részvényeseinek háláját teljes mértékben kiérdemlé, hanem hazafias érzülete,
becsületessége s ritka szakértelme, mely nevét az irodalomban is ismeretessé tévé, régen biztositották Volny József számára a
köztiszteletet.
A rimamurányi vasmű-egyesület két
szép s nagyszerü henger-gyárainak : az újjá
alakitott ózdi s egészen uj nádasdi gyár rajzait s leirását alább közöljük.

Tisza partján.
Éjszaka van, — de milyen éjszaka,
Tán a sötétség él csak egymaga.
Nem, — keletről zugó szélvész támad,
Neki tartva az öreg Tiszának.
Hej reggelre sok jó vitéz arczát
Boritja el örökös éj fátyla!
Árpád hozza Etelének kardját. . .
Lesz hadd-el-hadd, ha azt előrántja.
Tisza vize vérpirossá válik,
Ha tovább nem, egész Csongorádig.
Tenger a had, a levegőt nyomja.
Száguld a szél, Árpád hada nyomba.
— Zalán bolgár királynak álmait
A zugás ezertetépi.
,.Ébredj, riadj! nagy Árpád népe itt!"
Zugó szél ezt beszéli.
S kardot ragad Zalán; kinéz a tájra.
Szemközt már csillog a hajnal fénye,
Egyenest Árpád szép fegyverére.
— Zalán a hajnalt — jaj! — sötétnek látja.

I

Egy J e l a g i n nevü orosz nemes házában
— Azt az asszonyt nekem el kell venjöttek össze, ki egyedül m a g a ismeré név- nem feleségül.
szerint minden látogatóját; azok e g y m á s t
Jelagin n a g y o t t ü t ö t t a kozák vállára, s
nagyon r i t k a esetben.
a szeme közé nevetett.
Elökelő urak, herczegek, udvarhölgyek,
— Azt u g y a n , Jemelján öcsám, n e m
gárdatisztek és kozák közkatonák, keres- veszed el feleségül.
kedőlegények, zenészek és utczai énekesek;
— De veszem; m e r t felfogadtam.
szinészek, szinésznök és tudósok, papok és
— De n e m veszed; m e r t n e m megy.
státusférfiak, egymástól n e m ismerve, szok— Ha n e m jön, viszem a k a r a t a ellen.
tak itten ősszegyülni; szépség, vagy ész : ez
— N e m veheted el, m e r t férje'van.
volt a jog, mely e társaságba" u t a t n y i t o t t
— H a férje van, viszem férjestül együtt.
a k á r k i n e k ; J e l a g i n válogatta őket össze.
— Nem viheted, m e r t nagy palotában
lakik,
sok katona őrzi, és kocsin jár, fullajO t t mindenki tegezte egymást, s csak
tárok
kisérik.
keresztneve volt mindenkinek : Anna, Ale— Elviszem öt, szent G y ö r g y r e esküx a n d r a , Katalin, Olga, Péter, Alexis, Iván.
szöm, palotástul, katonástul, hintóstul együtt.
Te és t e !
Jelagin gunyosan nevetett.
S mi czélra gyültek össze? — Fesztele— J ó Jemelján. Eredj haza. Aludd ki a
nül mulatni.
Kiket a társadalmi előitéletes rangkü- mámorodat. Az a szép asszony — a c z á r n é !
A hetman egy perczre elsápadt, léleklönbség egymástól végtelen távolba vezet,
egymás uraivá, szóigáivá rendelt, azok itt, zete e l á l l t ; a másik perczben szikrázó szeszéttépve minden korlátot, felkeresték egy- mekkel m o n d a Jelaginnak :
— Azért mégis — a mit mondtam,
mást, hogy e g y ü t t mulassanak.
m
e
g
mondtam!
Meglehet, hogy a kivel az a k ö z g r a n á t o s
Jelagin
kilökte vendégát az ajtón.
sakkot játszik, épen az a tábornok, ki száz
Pedig
Jemelján
nem volt részeo-; — ha
kancsukát veretne r á holnap, h a a diszszemcsak
annak
a
szép
asszonynak a személén parancsa nélkül előrelépne, s kivel most
től
nem.
(Folytatása küvetk.)
versenyt viv, hogy egy parasztból h o g y a n

csináljon k i r á l y n é t ? S az is hihető, hogy az
a szép delnő, ki egy balalaika-verő zenéjéhez hamis szövegü franczia dalt énekel,
egyike a esászárnö udvarhölgyeinek, ki az
utczán hintájából fél r u b e l t szokott a ze
Hol óriás zászlón aranyos sas fénylik,
nesznek vetni; t á n egy herczegnö, t á n az
Árpád, s az ő törzse ott, közepe-tájt van.
udvarmesterné m a g a ? —• vagy m é g annál
Balra tőle látom U n g h vezérnek népit,
is
több.
Hemzseg a magyarság egész part hosszában.
Amott Lehel fogja tágas öblü k ü r t j é t ,
Az orosz társadalom szine és feneke, viS belefuj; haragos mennydörgésnek hinnéd.
r á g a és gyökere mind összekerült J e l a g i n
kastélyában s ott élvezé az egyenlőséget —
Félnapjárásnyira ugyancsak meghallják.
a legszélesebb értelemben.
Mozdul is hangjára az egész magyarság.
A. Tiszán átkel; de várja a bolgár had,
Csodálatos t ü n e m é n y , hogy az épen
S mint a veszett tigris ugy reájok támad.
Oroszországban történhetett igy, a hol neDe hiába! mire estéledik ujra,
mesi rangra, egyenruhára, külsö p o m p á r a
Kürtjét erős Lehel másodszor megfujja,
olyan sokat adnak, a hol az alárendelt tartoKezd gyülni a népség, — vége van a harcznak, zik leszállni lováról, ha elöjárójával találkozik,
Pihent szolgák hamar magas halmot raknak.
a hol az alsóbb tiszt leveti köpönyegét, ugy
üdvözli a felsőbb rangút, a hol a tábornok
Zalán király trónja leomlott a vérbe.
Magas halom épül hirtelen helyébe.
kezet csókol a pópának, s a főnemes arezra
Tábort üt Alpáron diadalmas Árpád
borul a czár elött. I t t pedig e g y ü t t dalol,
Kelem irányában, honnét reggel szállt át.
tánczol, elménczkedik, tréfát üz a kormányból ; élezeket mond a főpapokra, n e m fél és
Magas halom csúcsán tűz mellett a táltos
ösi szokás szerint fehérlovat áldoz,
nem tiszteleg.
„Isten! e szép földet a ki nekünk adtad,
Talán épen az ellentét m i a t t ?
Haladó népedre terjeszd ki oltalmad!"
A rendőrségnek számtalanszor fel volt
jelentve e titkos társulat létezése; annak nem
is vethetni szemére, hogy lépéseket ne t e t t
Ki a Tisza partján halad,
Pihenjen meg Alpár alatt.
volna a följelentések n y o m á n ; hanem a
Oaeinkre emlékezzék
megkezdett eljárás rendesen elszivárgóit a
Kik nekünk e hazát szerzek.
homokban s nem j u t o t t eredményhez. A
vizsgáló kiküldöttek nem találták meg a
Hogy a Tiszán általkeltek,
Kelem puszta*) emlékeztet.
g y a n u s lényeket; vagy megtalálták, de isNagy Árpádra Sas helysége,
m é t elszalasztottak; a kiket tetten kapva
Ungh meg vitéz Ungh nevére.
befogtak, azokat szép csendben valaki ismer,
kieresztette; s utoljára minden irott okmány,
Tisza-Kürt**) van folebb balra,
mely ide vonatkozott, megégett, elsikkadt;
Hol megszólalt a Kürt hangja.
Templom áll most táltos helyett
lepecsételt irattárak ládáiban csodamodon
Az alpári halom felett.
tiszta papiros-á változott; s mikor végre
egy n a g y befolyású tisztviselő erélyesen
Kik itt éltek napról napra,
hozzá fogott a névtelenek üldözéséhez, azon
Gondoljatok a multakra,
A kiomlott tok jó vérre,
vette észre, hogy nagy hirtelen elküldték
Szép hazánknak szerelmére!
valami fontos megbízással küllőidre, a honBolgár Emil. nan sokáig nem kerülhetett vissza.

n

A vakmerő.

i

Elbeszélés JÓKAI MÓRTÓL."

III. Péter czár idejében volt egy titkos
társulat Szentpétervárott, melynek czime
volt : „a névtelenek."
B

) Kelem pusaU AlpiírrM szemközt il Tisza tulsó partján Kiilsó-Szolnoknu'gyéb-n máig i 9 e nevet viseli.
*•) Sas, Ugh cs Kurt községek «gymással határosak
K -Szolnokmegyében a Ti-za mentén.
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A névtelenek társulatának igen h a t a l m a s
pártfogókkal kellett birnia.
E g y ilyen szabadelvü m u l a t s á g végeztével egy fiatal kozák hetman legutoljára
m a r a d t az eltávozó vendégseregkor ül s mikor e g y e d ü l volt a házi gazdával, azt m o n d á
neki :
— Te J e l a g i n ! Láttad azt a szép asszonyt,
a kivel m a este a mazurkát. tánczoltam ?
— L á t t a m . Tán neked is m e g t e t s z e t t ?

Hogy fogták el a knmezok Stahremberget?
T ö r t é n e t i kép

1708-ból.

THALY KÁLMÁNTÓL.

A nagyemlékezetü fejedelem IL Rákóczi
Ferencz idejében az érsekujvári generálisság
vezetésétl7O8 elejétől kezdve a hires Bottyán
János tábornok, azelőtt dunántuli hadvezér,
vette át.
Állott pedig az újvári generálisság Érsekujvár fővárán kivül Nyitra, Sente, Galgócz, Csenkevár, Tapolcsány, Ugrócz, SzéCíény és több más kisebb várakból; az
Esztergom, Komárom, Pozsony, Lipótvár
császári erősségeket körültáborló, s az ausztriai és morva végekre vigyázó hadseregek
fölötti parancsnokságból. Sellye, Galántha,
Detrekö, Eleskő, Szomolány, Csejte és Sasvár, ugy Nagyszombat, Modor, Bazn, a mult
évben, mikor kurucz részről gróf Eszterházy
Antal vezényelt, császári kézre kerülének.
A generálisság területe különben Trencséntöl a bányák felé Gácsig, a Morva é^Vág
vizétől a Mátráig terjedt.
A császáriak főtábornoka a török háborúkból jelesül ismert gróf Stahremberg
Guido, az 1707-iki őszi-hadjáratok befejezése után a Csallóközbe a vizek közé és az
Alsó Vág jobb partjára erődítés* vonalok
mögé helyezé el hadait téli szállásokra,
hogy a serény kurucz lovasság háborgatásaitól e fedett állásokban lehetőleg menten
pihenhetnének. A Vág bal partjától kezdve
az egész ország fölött a kuruezok valának
az urak, söt egy dandáruk : O:skay Lászlóé
tul feküdt á Vágón, Trencsén és Pöstyén
között, Babocsay Ferenczé pedig Lipótvárát
tartotta elzárva. A Bottyán alatt levő többi
dandárok igy voltak felosztva : Ebeczky
Istváné a Garam mellékén és Esztergom
elött, Galánthai Balogh Istváné Nyitrán és
a Vág-Duna körül; EszeTamás és Berthóthy
István gyalog dandárai végre Újvár, Nyitra,
Cseni •.vár stb. erődök és a városok őrségét
képezék.
Bottyán 1708 január elején, midőn a
parancsnokságot átvevé, mint gondos vezér,
azonnal sorra vizsgálta az erősségeket, elöször Újvárt, azután a többieket. Majd az
egyes dandárok s ostromzároló har!csapatok
fölött tartott szemlét; — igy érkezett febr.
10 ke táján Nyitrára, a Balogh-brigáda

mustrá'ása végett. E helyen tön intézkedést
azon vakmerő, a maga idejében nagy hirre
kapott s a külföldet is csakhamar bejárt
hadi tettre, melyet elöadandók vagyunk.
Elébb azonban szükség egy pillantást
vetnünk a tulsó félre is.
Gróf Stahremberg Guidót a császár az
olaszországi hadak vezérletével bizván meg:
helyette a németeket Magyarországban öcscse gróf Stahremberg Mik$a tábornok volt
vezénylendö. Miksa gróf — a ki mellesleg
mondva, korántsem hasonlitott lovagias
bátyjához, hanem igen elbizott, kevély ember vala — Bécsben átvevé I. Józseftől kineveztetési okmányát, s a kincstárból tetemes összeg pénzt a sereg fizetésére, s azzal
február elején Pozsony felé indult. Itt csak
nehány napig időzék, sietni akart le a
Csallóközbe s a Vág mellé a hadállomásokba, hogy a vezényletet ténylegesen átvegye. Legelőször Nagyszombatba szándékozott, mint egyik főhadiszállásra.
Pozsonyban levő jóakarói figyelmeztették öt : nagy számu kiséret nélkül egy ta
podtat se menjen ki a város falai közül,
mert a kuruezok, kivált mióta a nyughatatlan vérü Bottyán parancsnokol, bár a vizeken innen az ö népeik : németek és ráczok
feküsznek, bár a Vág zajlik, — daczára a
császáriak eröditett vonalainak, minduntalan átcsapkodnak, s beszáguldozzák a császári tábor háta mögött az egész vidéket.
Ha kisebb csapatokra bukkannak : levagdalják, rabul viszik; a hol lehet, zsákmányt ejtenek; ha pedig nagyobb csapat
akad reájok : azonnal hátat adnak, s könnyü
lovaikon bámulatos sebességgel öveiknél
teremnek, messze elmaradó üldözőik elöl.
Miksa grófnak már a mult időkből önkárán is lett volna alkalma megismerkedni
ezzel a kurucz serénységgel, de mert vagy
bátorságát akara fitogtatni, vagy megvetést
mutatni ellensége iránt : kaczagta a figyel
meztetést, s lenézőleg mondá akuruczokról,
hogy ö „efféle lurkóktól" mitsem fél.
Ezzel február 16 an kora reggel a hadak
főpénztárnokával együtt hintájába veté magát, s 20—25 német lovas kiséretében meg
indult Nagy Szombat felé, nagy maga-elbizakodtában.
Azonban :
„Quem dies vidit veniens superbum —
Hunc dies vidit fugiens labentem."

Bottyán tábornok Nyitrán, febr. 15-én kiválasztott egy igen bátor és ügyes huszárörmestert a Galánthai Balogh István ezredéből, hogy átküldje a Vágón Pozsony és
Nagy Szombat tájára, biztos tudósításokat
szerzendö a németek hadállásairól : nem
mozdultak-e, nem készülnek-e ujabban valamerre? Bornemissza János — igy hitták
az őrmestert — jól ismerte azon vidékeket,
minthogy maga is pozsonymegyei réihei fi
vala, katonái is azon tájiak, — Balogh ezrede
Pozsony vármegyeiekből állván.
Midőn tehát megkapta a tábornok parancsát : Kollinovics szerint *) 14, Szluha
Ferencz alább közlendő levele szerint pedig
23 24 elszánt kurucz legény nyel még
azon éjjel megindula. A Vágón s a császáriak hadvonalain szerencsésen átverődének.
A pozsony-nagy-szombati országúiban
Szencz, Sárfó és Boldogfalva között akkoriban valami berek, bokros liget létezett; az
ott lakók tudhatják : talán még ma is meg
van?
Bornemisza reggelre ezen ligetet elérvén, a csalitban áilitá föl embereit,
*) Gabr. KollinoTÍcs Senkviczionsis Commentariorum
Libri. Kézirat a nemzeti muzeum és a magy. tud. akadémia könyvtárában. A jelen hadi tett legtöbb részletét innét
merítem.
T. K.

Igy nyargalának tovább, mindenütt csáEgy.-zerre valami hintó közeledik, 20—25
főnyi vasasnémetból álló fedezettel. Bor- j szári hadakkal rakott falukon át. Elöször
nemisza jelt ad harczkész embereinek; ezek Sárföre értek, onnan Német-Gurab mellett
egyszerre elörobbanván leshelyeikböl, nagy el, s a puszta-födémesi nemes falun keresztüzzel rárohannak a kíséretre, s a hintos lo- tül, hol a házakban sok német katona dorvak istrángjait kardjaikkal elvagdalják. A bézolt. Intet Vizkeletre jutának, mely faluhintóban a császári hadak fögenerálisa, gróf ban egy német hadnagy állomásozék ötven
Stahremberg Miksa ül vala, — a mit azon- katonával. Ezen hadnagy épen elküldött
ban a kuruezok, ekkor még, természetesen volt egy leányt egy nagy kancsóval a kornem tudtak. A kiséret védelmezni akara csomára borért. A kuruezok az utczán tamagát és urát, de a kuruezok mind váloga- lálkoznak a leánynyal, a mint a bort hozná.
tott vitézek valának : nehány percz alatt S Bornemisza ugy látszik nem volt bornemlekaszabolták öket, ötnek kivételével, a ki iszsza, mert a mint a teli kancsót megpillantá,
megadta magát; el egy sem futhatott. Bor- kedve kerekedett a jó fogásra az áldomást
nemiszának Fekete Mihály nevü közharezosa hevenyében meginni, — ott a császári hadak
maga négy németet vágott le, mint a külön- közepett.
ben labanezos érzelmü Kolinovics irja.
A vakmerő csapat megállott, megállitá
A hintó ajtajához legelőször Végh János s kikérdezte a leányt, és az összecsoportonevü közvitéz férkőzött; a csatazajára Stah- suló falubeli népet, — azzal ott a nyilt utremberg megragadta a lövésre készen tartott czán megivák a német hadnagy borát; nemkarabélyát. A mint Végh az ajtót ki akarta csak, hanem vakmerőségüket, a jó italtól
volna nyitni : Stahremberg kitüzelt reá, de neki lelkesedve, még azzal akarák tetézni,
Végh a lövés pillanatában elég ügye-t vala hogy a hadnagyot is elfogják s magukkal
a kitartott karabély végét kardjával annyira vigyék. A falubeliek azonban, kiktől e tisztfelütni, hogy a mellének szánt golyó kal- nek ottlétét megtudták, igen kérték őket :
pagját horda keresztül, bár üstöke táján fe- az Istenért ne tegyék, mivel az ellenség ő
rajtok áll boszut, s a hadnagy följelentéseért
jét is megsurolta.
Erre Végh haragosan kirántá a kocsiból helységüket fölprédálja, hamuvá teszi. A
s lefegyverzé Stahremberget és a főpénztár- kuruezok meghallgaták esedezésüket, kivágnokot. Mig a többiek — kik közül egy tattak Vizkeletböl; szerencsésen keresztülRácz Miska nevü, azelőtt komáromi laban- törének a Dudvág hidja elé állitott császári
ezot most hires kóborló kuruezot ismerünk örségen, a melyet széjjelvervén, villám— a hintó motozásához fogtak : Bornemisza, gyorsan száguldottak tovább.
Szempczi Lányi János, Mészáros Mátyás,
A Vág partját elérve, Farkasd és Negyed
Karácsony Ferencz nevü s még nehány más között valami halászcsónakra tettek szert;
kurucz a berekbe vitték foglyaikat, s elkez- ezen Stahremberggel együtt néhányan átdek vallatni. Stahremberg tagadta kilétét; keltek, lovaikat a vizben a sajka után úsztagadták félrevift és külön vallatott alatt- tatván. Mikorra a csónak ismét visszaevevalói is. Ekkor oda érkezik vérző fejével, zett a többiekért, s ezek belerakodának, az
átlőtt kalpagjával Végh János, és kapott üldöző császáriak zúgása már közelben
sebe miatt feldühödten, szidni kezdte Stah- hallatszék. Ugyanis a Dudvágnál szétugraszrenberget, sőt sebének fájdalomdíja fejében tott őrség fellármázta a hadállomásokat, s a
szép drága zsebóráját is elvette a főgenerá- katonaság mindenünnen összesereglett. A
listól.
hirre, hogy Stahremberget a kuruezok elEzenközben a főpénztárnok s Miksa gróf fogták, egész lovas osztályok vágtattak a
komornyikja, kiket agyonlövéssel fenyeget- Vág felé a magyar csapat után.
tek, ha meg nem vallják urok kilétét : enA csónak, másodszori utjában még a fogedének félelraöknek, s megmondák, hogy lyam közepéig sem ért, midőn már ötszáz
az e fogott és Végh által oly sine respectu német és ugyanannyi rácz lovas a viz jobb
tractált egyén senki más, mint gróf Stah- partjára érkezek. Tüzelni akartak a kururemberg Maximilian, a fötábornok.
ezokra. Ezek azonban feltalálták magukat.
A kuruezok azért megörülvén a jó sze- Starhernberg szivének kardot szegezve, kényrencsének, kölcsönös megegyezéssel elhatá- szeriték őt, kiáltson át a tulsó partra s parozák, hogy megvetve életök minden vesze- rancsolja a császáriaknak, hogy ne löjjenek;
delmét : Stahremberget akármiként, de ke- egyszei srnind öt álliták legszélröl, hogy a
resztül viszik saját hadvonalain —Nyitrára, lövéseknek leginkább ö legyen kitéve. Miksa
Bottyánhoz. Ha kell : karddal vágnak utat gróf csakugyan átkiáltott, vezényelvén,
maguknak, elhullanak mellette: — de még- hogy karabélyaikat ereszszék le s ne lőjjenek, hisz — úgymond — saját tábornokosem bocsátják ki karmaik közül.
Lovuk elég volt; saját paripáikon kivül tok életét oltanátok ki legelőbb!
a levagdalt németek lovai s a hintos lovak
Azok belátván, hogy a dolog csakugyan
rendelkezésökre állanak. A főpénztárnok ot, igy áll, hajtottak a szóra. Hiába mérgelődkomornyikot és öt megmaradt németet te- tek, káromkodtak, aztán a csónak másodszor
hát fegyvertelenül felültették egy-egy va- is a balpartra ért, szemeik elött.
sasnémet-lóra, Stahremberg alá azonban
Most a kuruezok mindnyájan együtt
saját könnyü magyar paripáik egyik legjob- levén, ismét lóra ültek foglyaikkal, az elébbi
bikát adták, hogy üldöztetés esetében a ló rend szerint. De okuk volt attól tartani,
sebessége folytán katonái utól ne érhessék. hogy a németség valahol kompokat kerit, s
Gondolkodásra nem sok idö vala, mivel nagy erövel áttakarodik, utánok tör. Oly
attól tarthattak, hogy a megrohanáskor vál- gyorsan iramodtak tehát, a mint csak birtott lövések hallattára a szomszédfalvakból ták már kissé megriasztott lovaik. Továbbá,
német hadak fognak érkezni, avagy vala- hogy a császáriak utjokat veszítsék : neki
mely őrjárat vetődik erre. A kocsiból tehát vágtattak a sürü nádasoknak, mocsároknak,
a hadi pénztár tartalmának megtalált részét s ezek tekervényes utain, gázlóin haladának
magukhoz vevén — mert az egészet a siet- sokáig, a tájat, járást jól ismervén. A zordon
ségben nem lelték meg — ügetve, nyargal- télben át meg átáztak-fáztak, mert olykor
vást megindulának. Stahremberget közre derékig jéghideg vizekben kellé gázolniok,
vették; egyik oldalról egy kurucz kivont usztatniok.
hosszu tőrrel, másik oldalról pedig egy máVégre, midőn immár jó távol, biztosabsik, töltött karabélylyal lovagolt mellette. ban érezék magukat, s mind maguknak,
Tudtára adták : ha csak egy árva szót kiált mind lovaiknak pihenés kellett : valami
is segélyért, ha bárminő jelt ad, — azonnal félreeső füzfaberkes helyen megállapodának,
halálfia.
s tüzet raktak, hogy száritkozzanak.
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Nyavalyás Stahremberg, ki az ilyen kuruczos lovaglást s magyar nyergen ülést
nem szokta meg, nagyon roszul, kimerülve,
megtörve érezte magát. — Mikor a tüz már
javában lobogna, ö is le akart szállni lováról, vizes, fáradt tagjait melengetni, pihentetni. Ama haragos Végh János azonban, a
ki sebe miatt még mindig dühös volt, odaugrott, s visszatartóztatta öt nyergében, sőt
fringiája széles lapjával nagyokat csapkodott a főtábornok hátára.
És a negédes, büszke gróf mindezt megalázva türni kénytelenittetett azoktól a lenézett ,, lurkóktól."
,,Quem dies vidit veniens superbura :
Hunc dies vidit fugiens labentem."

A merész kurucz csapat végezetre szerencsésen visszaérkezett kalandos vállalatáról foglyaival Nyitrára. Képzelhető, mily
nagy lőn itt az öröm.
Stahremberget rabtár3aival egyetemben
átadták Bottyán tábornoknak, a ki azonnal
futárokat inditott el, egyet Kassára a fejedelemhez, a
másikat Bajmóczra Bercsényihez,jejjP
lentvén,hogy
""
a császári hadak fővezére
kezei között
van,
mint
rab.
Bottyán
egyébiránt
foglyával,
mint nemesjellemü katona, rangjához illőleg
bánt. Saját
lak-osztályában rendelt
neki szállást,
saját asztalához ülteté.
— Sőt megérkeztekor
még lakomát
is csapott.
Ugyanis mindjárt
portyázóinak visszatérte
után
fényes ebédre hiva meg
Bornemiszát, mindazon közembereivel, a
kik a szerencsés expeditióban résztvettek,
s vitézségöket kitüntetni akarván, a mellett
hogy zsoldjaikat nehány hónapra megkétszereztette, saját tábornoki asztalához ülteté az altiszteket és közlegényeket. A ki
ismeri a magyar katona jellemét, becsvágyát, tudja, mily nagyra becsülhették e harczosok ezen őket ért megtiszteltetést. Efféle
tapintatos bánásmód által nyerte meg és
birá Bottyán tábornok oly nagy mértékben
a katonaság szeretetét. Az asztalnál a főhelyet
maga foglalá el a kurucz generális; mellette
jobb kéz felől Stahremberg, bal kéz felől
Bornemisza, lejebb a legénység. És a gőgös
Stahremberg, a kiállott nagy fáradalmak
után — mint Kollinovics irja — hatalmasul
evett ivott a kurucz közlegényekkel egy
asztalnál, egy fogásból. Alig hihette volna
ezt azelőtt csak egy nappal is, midőn e szeszegény „lurkókat" annyira megvetette. Az
akkori idök szokását ismervén, képzelhető,
hogy a lakomán az áldomások nem hiányzottak, s természetesen Rákóczi, Bercsényi,
Bottyán egészségére, s a magyar fegyverek

szerencséjére. Mint ivott ezekért Miksa gróf? ról szüntelen fogom tudósítanom Fiam ura. . . . az ő dolga.
mot : csakhogy a fiu is obligátióját tartsa
Stahremberg azutánra is Bottyán aszta- meg. - In relíquo kivánom: levelem találja
lához volt hivatalos, mignem őt e tábornok szerencsés állapottal Fiam Uramat.
febr. 24-én íelküldé Bercsényihez Bajmóczra,
Sub Dato Nitriae, die 22. Febr. Anno 1708.
a hol szintén magyar előzékenységgel fogad- Fiam Uramnak
kötelessen szolgáló apja
ták. A pompaszerető Bercsényiné — szüleBottyán János m. k."
tett gróf Csáky Krisztina — bajtnóczi várában tartá ekkor fényes udvarát, s farsang
„P. S. Tatár volt, nem fiu, az, ki az ő
ideje levén, nagyszerü tánczvigalmakat ada. atyjáról oly hamar elfeledkezik, mint NagyEzekben a fogoly Stahremberg is részt vön, ságod !
s büszkeségét most már félretéve, vagy
Max Storomberket hetedmagával hozták
a szép bánásmód által megszégyenittetve, kezemhez, az többit levágták; Bécsből jött
csakúgy megadja vala Bercsényinek az volna postán Vágón túl az hadak közé.
„Ecczellentiás Fögenerális" czimet, mint Holnapután fölküldöm Locomtenens, Főmaguk a kuruczok. — Bajmócz várából az- generális Urunknak" (Bercsényinek Bajután márt. 13-án Kassára küldetett a feje- móczra).
delemhez, késöbb pedig Szepesvárott rabosUgyanezen eseményről Szluha Ferencz
kodék kiszabadultáig.
érsek-ujvári főhadi biztos igy ir Károlyinak
Elfogatását Bottyán ezen kedélyes han- febr. 29-kéröl Újvárból :
gulatú levélben irá meg fogadott fiának,
„16. praesentis 23 vagy 24 személyből
báró Károlyi Sándornak :
álló portánk szerencsésen Vágón tul járt, az
„Méltóságos Generális, Fiam Uram!
ki Szencz táján Max Stormberget Pozsonyba
Köteles szolgálatom ajánlásom után, (helyesebben Pozsonyból) való utjában elővévén, guardiáját felverték, magát
generálist
negyed (h elyesebben
heted) magával elfogták,
szerencséssen
által
is Negyed^=
nél gyüttek,
4=E
és bevitték
^?
Nyitrára."
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mostan ujonnan concredált commendóban
kivánok mindenemü jó szerencséket Fiam
Uramnak. *)

Még a vitéz Bornemiszához kell
visszatérnünk. — Őt
Bottyán különös ajánlólevéllel látta
és küldte el
Rákóczihoz,
méltó megj u t a l maztatását a fejedelem született kegyelmességébe
hathatósan
ajánlván.
Bornemisza f
tábornokának e levelével Kassára ment,
a hol a fejedelem öt nagy kitüntetéssel,
egész udvara és a külföldi követek jelenlétében fogadta, s egyébképen is fejedelmi bőkezűséggel megajándékozván, saját képére vert nagy ezüst medálylyal diszité föl.
Három esztendő mulva, miután a Szathmári béke megköttetett, Bornemisza János
is leoldá fegyverét, s szülő falujába Réthére visszatért.

Csudálkozom rajta, hogy hogy lehet
olyan feledékeny a fiu, hogy ingyen se
legyen emlékezetben nála az atyja; Dunántúl létemben nem annyira csudálkoztam
rajta, hogy az odavaló (túl a tiszai) occurrentiákról tudósitását Fiam Uramnak oly
gyakran nem vehettem. Ha tovább is illy
feledékeny lészen Fiam Uram, káptalanba
kénytelenittetem recurrálnom, s Fiam UraInnét egy izben felrándula Bécsbe és
mat denegálnom.
Stahremberg Miksát meglátogatta.
írhatom uj hirül : szintén beérkezésemEz meghivá őt ebédre, s bőven emlékemel a Vág mellyéki postírungokban, legelső zett a multakról s a nyitrai ebédről a derék
portyám is Isten kegyel mébül olyas szeren- hadfival; felesége pedig a grófné, a vitézséget
csével járt, hogy Vágón túl Szencz táján az ellenségben is becsülvén, száz aranynyal
Maximillian Staremperg elfogattatott, ki is megajándékozva bocsátá hazájába a vakactu most ebédel velem. — Adjon Isten édes merő bajnokot.
nemzetünknek ilyen s ennél nagyobb szeIme ilyen kurucz huszárok termettek
rencséket is!
ezelőtt másfélszáz évvel nagy MagyarorÉn tovább is az idevaló occurrentiák- szágon.
•) Károlyit a fejedelem ez időben nevezé ki erdélyi
generálissá.
T. K.
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I. Az ózdi vashenger-gyár.

közgyűlésben adnak számot évi müveletökről,
s mindig ugy, hogy a tiszta jövedelem egy negyede vagyonszaporodásul benthagyatva, a mirdig szerencsésen szaporodó évi osztalék is ez
napon készpénzben fizettetik ki.
Az egyesület ezen gyűlései öröm s a haladás
napjai, midőn egyszersmind közczélokra, a nevelésre, ifjak taníttatására és szakképsztetésére,
iskolákra, tanítókra, gyárakra, iparra, hazai vasutakra stb. évenkint tetemes áldozatok ajánltatnak fel. Az egyesületnek 12 év óta mindig egyhangulag megválasztott elnöke Fáy Gusztáv, 8 év
óta főfelügyelője Volny József, a magyar birodalomban — a mi a lángoló buzgalmat s eredményeket illeti — egyike az elsö vasgyár-tiszteknek.
S az egyetértésnek, tiszta kezelésnek, szakismereteknek s józanul szaporított forgó tőkének
köszönheti a haza, hogy a Barkóság ozdvölgyi
falvaiban hasznos épületek állanak ott, hol 20 év
előtt még csupa mocsár volt; az iskolák, csinos
helységek s művelt nép gyarapodik, a hol 20 év
előtt a barkó a garast sem ismeré s idegen embert évig sem látott rejtett völgyében. Ozd nagyszerü iparteleppé lőn, hol száz család a kőszénbányászatból él, százak gyári munkások, ezrek
fuvarozók. Jó utak készültek, hol járni nem lehetett, s vasut hozza a bányákból a barna szenet a
hengergyárba, hol 60,000 mázsán felül oly hen-

gyári telep minden részeivel rendszeres öszzeköttelésben áll; a jelenlegi gyári építészet színvonalán csinosság, szilárdság jellemzik. Vastermelése
kivált a legfinomabb vaanemekre van irányozva,
s egyelőre 30,000 mázsa mennyiségre. A legjobb
sikert kivánjuk ez nj hazai iparvállalatainak is.
Sz.

Az ózdi vashengergyár Boráodmegye nyugati oldalán, Putnokhoz egy, Miskolcz-Egerhez
egyiránt négy óra távolságra, jelenleg a rimamurányi vasmű-egyesület birtokában, egy küiön
részvényes társulat által 1845-ben épittetett.
A szőlőtőke és a bor, mint ital
a
Gömörmegyét soknemü kimerithetlen, jó vaskőkülönféle
nemzeteknél.
telepekkel áldotta meg a gondviselés, s ez által
kiválólag a nyers vas-olvasztásra hivta fel.de szá(Folytatá.)
zadok folytán kisszerű volt termelése csak a mint
Végre még csak azt említjük meg, hogy az
e század elejétől az olvaszdák tökélyesültek, s a
igéret f jldén termesztett bor, nevezetesen a byblosi,
kis gyárak és bányák egyesültek, lehetett nacsudálatra méltó kellemes zamatánál fogva az ógyobb erővel és forgó tőkékkel nagyobb eredmékorban nagy hir-névre kapott, és a mint Herodot
nyeket is elérni. De a nyersvas finomítása sok
irja, nagy mennyiségben szállitatott szét, nevezeszén-anyagot kivánt, s a faszén at az olvaszdáktól
tesen Egyiptomba.
elvonni korszerűtlen s hátrányos lőn, s ez kelté
fel az akkori magyar táblabirákban azon eszmét,
Mindenki előtt ismeretes azon álom, mehogy a vasfinomitást barna kőszénre alapítsák,
lyet József a Farao által börtönbe vettetett pomelyet a szomszéd Borsodban kimerithetlen kinhárnok kivánatára magfejtett. „En azt álmodcsül helyzett el a természet.
tam — mondá a kegyvesztett pohárnok —
hogy előttem állott egy szőlőtő, melyen három
Rombauer Tivadar testesité meg az eszmét,
venyige volt, kizöldült, növekedett, virágzott
s táblabírák egyesülete lőn Ozd alkotója.
és a szőlőfürtök megértek; én Farao poharát
De egy finomító hengergyár hasznosan csak
tartván
kezemben, a szőllőszemeket belefacsarnagyban működhetik, s milliók szükségesek forgó
tam
és
a
poharat Faraónak nyújtottam?
tőkéül, hogy a gyár áldásthozólag felvirágozEzen egyethassék. — Az
len
helyet
ózdi
külön
•érintiPlutarch
társulat hiis, ki azt álhetlen ügyeslitja, hogy az
séggel s erőegyiptomiak
kifejtéssel hoPsammetich
zá létre a gyár
•eiőtt, a ki a
felépítését s a
Nilusvölgyet a
gyári munkáhellének előtt
lat megindítámegnyitotta, a
sát. Kellő hebort sem nem
lyiségeketvett
ismerték, sem
tulajdonul; kőnem itták.
szén-tolepeket
De eltekintszerzett meg;
ve ezen álomczélszerü gétól és száz meg
peket állitott;
azaz görög és
8 30,000 márómai irótól,'
zsa finomított
kik az egyiphengervas tertomi borászatmeléséig vitte
ról szólanak,
nehéz kezdő
biztosan állitmunkáját. —
hatjuk, hogy a
A hengerelt
zől őszét a Fávas elleni balraók országávéleményt kelban különös
le megingatgonddal mi veinia,kereskedétetett. Az óei összeköttekor diszpalotéseket nyertái r o m j a i n
ni. S mindez a
számos jó karrégi magyar
ban megmatáblabírák müradt festméve volt, kiknek
nyeket és falehettek bármi
ragványmümás hibáik, de
veket látunk,
az alkotás és
melyek a Nil
föltartás müBorsodmegyei vasgyárak : II. A nádasdi vashengergyár
folyam körüli
vében s a haladási vágyban hátrább nem álltak semmi más gerelt finom vas termeltetik, mely minden igé- ősi lakosok magánéletéről felette kimeritő adatonemzet értelmi osztályánál.
kat nyujtanak az utolsó kézmivestől egészen a
nyeknek korszerűen megfelel.
S mindezt teljesen hazai szellem s hazai erők királyi családig.
Az 1848—49-ik év megingatta a nehéz, de
Gondos és szorgalmas szakértő tudósok ezen
jó kezdetet, B még szorosb s nagyobb egyesülés alkoták. Az egyesület évi mérlegét sem deficitek,
festményeket
következetes rendben többszörözve
sem
terhek
nem
árnyékolják
be.
El
lehet
monszüksége állott elő. Ozd volt a példánykép arra,
hogy mit tehet az egyesített erő. Előbb Gömör dani, hogy ez tisztán magyar mű, s a magyar lenyomatván, az által a hazájához kötött tanulni
nagyobb vasolvasztó egyletei : az Unio és Coalitio önkormányzás eredménye, még pedig az iparnak vágyó fiatalságnak kedves alkalmat nyujtanak,
egyesültek, s csakhamar Ozd is egybeforrott nálunk soknemü idegen viszonyok által korlátolt hogy a történet színhelyéről mintegy ötezer év
óta eltünt nép műveltségi állása és életmódjáról
velök 1852-ben. S m">st lőn a teljesen egyesült mezején.
magának kellő tudomást szerezni képes legyen. ^
rimamurányi vasműegyesület teljessé, függetIL A nádasdi vashengergyár.
Ezen képekben az egyiptomiak szőlőezetét is
lenné, képessé a vasiparban mindent kezdeni, töOzd tere a vasmű-egyesület előhaladásának tökéletes minőségében szemlélhetjük. I t t szőlőkélyesitni s a vasipar európai színvonaláig emelszük lőn, s Volny József, az egyesület főfelügyelője vesazőket ültetnek, amott a nyaséssel foglalkozkedni.
munkásságának
még egy hengergyár kellé. Az nak. Egy másik képen gyermekeket látunk, kik a
A rimamurányi nagy vasmű egyesület alapózdi
völgyben,
Ózdtól
délnek két mérföld távol- torkos madarakat az érett szőlőfürtökről elrezszabályait megint táblabírák alkoták, s azok
ságra
helyzett,
s
jeles
barna kőszén-telepekben zentik; egy negyedik képen szüretelő vinczelléremintaképe lehetnek a legjobb s leghaladóbb ipart
gazdag
Nádasd
helység
egy kopár zugát szemeié ket látunk. Sok szőlővessző karókhoz köttetik,
fejtő kormányzatnak e nemben.
ki
egy
uj
vashengergyár
helyéül. 1862-ben Fü- mi» mások lúgosokra, és a paloták falaira futnak
Elnökével 9 igazgatósági tag — évenkint
redre
nem
üdülni
ment,
de
csendben kirajzolni a felf íly szőlőültetvények nagy kertek közepén
választva — három havonkint egybegyül, s igaztervet,
épületeket
s
gépsorozatot.
Azon év köz- sokszor fordulnak elő; s a kisajtoláshoz szükséges
gatja az egyesület ügyeit. Egy főtiszt az olvaszgyülése
elfogadá
a
tervet,
s
egy
rávid
év alatt a szerek nem ritkán díszesen költségkímélés nélkül
dákat, egy a hengergyárakat, egy a kőszén-, egy
készitve, festett állapotban fordulnak elő.
nádasdi
zug
árkai
kiegyenlítve,
elhagyottsága
a vasbányákat kezel: s kezelteti. Erdőmestere,
népesülve,
nagyszerü
gyár-épületek
felállítva
s
A szőlőfürtöket leggyakrabban emberek tatiszttartója, ügyésze, jegyzője, mérnöke, számvemunkásságba
hozva
lőnek.
podják
ki lábbal, de sajátságos szerkezetű borvősége s^ három pénztárnoka, ezek sáfárjai az
Bányai vasut, közlekedési kőutak, tiszti sajtókra ii akadunk. Igy néha a szőlőfürtöket
egyesületi vagyonnak e ezek az egyes iparágak
s munkálatok vezetői s őrei. Az összes egyesületi lakok, munkások épületei egy év alatt varázsol- zsákba téve, ugy facsarták ki, mint nálunk maiműködés a főfelügyelőben összpontosul s mind- tattak elő. A főgyári épület, melylyel a magas nap a mosott ruhát.
Végre látjuk egy képen, miként töltetik a
ezek az egyesület 160 birtokosának évenkint kémény van összeköttetésben, egy fedél alatt félkisajtolt
must korsókba és tétetik el az éléskamahold
terjedékü,
s
alapban
ujból
építtetve,
az
uj
oktober elaö hétfőjén Ózdon rendszeresen tartott
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rákba, l.ol a felügyelő hzok számát irónáddal egy
papiros levélre feljegyzi, leginkább, ezen képeknek köszönhetjük mind azt amit az egyiptomiak
családi magánéletéről tudunk, melynek sajátságai
ránk néz^e annál meglepőbbek, ha elgondoljuk,
hogy mindezek ötezer évvel előttünk éltek.
A festménydus fogadó díszteremben vannak
a vendégek, hölgyek és urak. Az ajtó előtt állnak
a szolgálatra kész rabszolgák, kik a bemenő urak
botjait szedik el. A házigazda és az urnő szives
üdvözletek közt fogadja az érkező vendégeket és
a hölgyek elé a; ródok illatozó virágokat tartanak, sőt azokat egészen orruk alá teszik.
A beszélgetés egészen derült és bizalmasnak
látszik minden szüi Pt nélkül, ctak midőn dalnokok és tánczosok lépnek fel, csendesedik el. Etel
és ital nagy csínnal és helyes rendben van virágos asztalokon elhelyezve, hasonlóan a mi diszlakoma-teritékeinkhez. És ámbár mindjárt kezdettől fogva látunk borserlegeket körüljárni, nem
történik soha semmi illem-ellenes kihágás, mely
a kedélyre sértőieg ha'na. Csak igen ritkán történik c-ly eset, hogy a vendégek egyike vagy
másika kelletinél többet élvez a szőlőnedvból,
kit ís rabszolgái karon fogva lakába szállitnak és
lefektetik.
Athenaeus világo.-an jegyzi meg Deipnosophiájában, hogy: „Apollonius tanusága szerint
az egyiptomiak lakomái felette mér-ékletesek
voltak. Az asztalnál megelégedtek a legegyszerübb de egészséges étkekkel és csak annyi bort
isznak, a mennyi felvidámitásukra e ég." Ezen
tudósitás tökéletesen megegyez egy oly nép gondolkozás-módjával, mely életét a halálhozi zarándoklat sal hasonlitá egybe, lakásait vendég tanyáknak, és a sirt örökháznak nevezte.
Az egyiptomiak csak egyszer feledkeztek
meg évenkint a m rtékletességről. Herodot következőkről értesit : ,,A Bubastison lakó istennővel kötött szerződés ünnepén, melyet a Deltán
tartottak, nők és férfiak — számszerint hétszázezer — tarka vegyüléke haj'zott a folyamon alá.
Nehány nő utközben pergt tv ükkel üt zajt,Pehány
férfi pedig fuvolázik, mig a többien dalolnak és
kezeikkel tap ólnak. Minden városnál kikötnek s
hátramaradottakat kigunyolják. Midőn végre
Bubastieba érnek, nagyszerü áldozatokat hoznak, mely alatt több bort fogyasztanak, mint az
egész éven át."
Hogy a királyok sem tartózkodtak az ittasságtól, k( vetkező töri énét igazolja, melyet az erényeiről hires Farao Menkeráról (Myhericos) beszelnek : egy orákulum kijelentette, hogy csak
még hat évig szabad élnie. Erre elha'ározta, hogy
ezen hazugságot példát an meg fogja büntetni, és
termeit minden éjjel nagyon kivilágittatta, kerülte az álmot 8 egész éjeket átvirrasztó t, hogy a
neki szánt hat évből tizenkettőt csináljon. - De
Amasis a hires király is felette nagy dözsölő volt.
De hogy még a papoknak sem volt eltiltva
a borital, bizonyos, bár Plutarch azt irja, hogy a
bor a heliopolifi templomból számüzve volt. Mint
jelölhettek volna ki a p:>pol- O irist a bor ajándékozójának, ha ezt környezetükből száműzik?
Egyébirént az egyiptomi orvoeok is, kik
ugyan a papi kaszthoz tartoztak, nagyon becsü ték
a bort, miután arról adataink vannak, hogy több
izben betegeiknek ezt gyógyszerül ajánlották. Igy
például Plinius szerint fogfájás ellen következö
szert ajánlottak : ,,Borban spárga (növény) főzendő, s az abból nyert folyadék lehető hosszu
ideig a szájban tartandó."
A kophosi és alexandriai bor gyönge testalkatuaknak különösen ajánltatott. Apollodorus
Ptolemaeus egyiptomi királynak azon sajátságos
tanácsot adta, miszerint pontnsi, de különösen
peparethiumi bort igyék, de mint gyógyszert ne
használja h t éven tul, ha annak hatását nem
érezné.
A katonák, kik már ősi idők óta nagy barátjai voltak a borLtennék, ki ugyan maga is
harczkedveltfnek neveztetik, Egyiptomban hasonlólag sok bort fogyasztottak el. Minden egyís
testfirnek, ki a Fáraók udvaránál szolgált, naponkint négy resz btr osztatott ki.
A különféle egyiptomi bornemekről névszerint Athenaeustól kimeritő értesítéssel bírunk.
Az ugynevezett Arsinoe (a mai Fayúm) tartomán) b.m a legtibb, Tentiában p<"dig a legjobb
bor termett. ^Ezen bor í^zine fehér és halvány;
de oly rendkivüli erői, hogy. ha vizzel keverteti7, lassankint olvadni látszik, mint nz attikai
méz, melyre folyadékot töltenek. Sok más egyiptomi szőlőhegyben számtalan egyéb szinü és
izü bor terem; de az anthyllai mindnyájuk elébe
tétetik. Mindamellett á mareotiai, eebenytiai és

thasi, * alamint az egyiptomi asztali borok is hiresek voltak. A pálmabor, mely a fáknak megfúrása
által m éretik, (mint nálunk nyirfa-lé) többnyire
csak a halottak múmiái bekenésére használtatott;
de egyébkint itták is, mint mai nap Kairóban.
Végre bort még Myrariákból (egy pálmafaj) is
sajtoltak, ugy szintén fügék és almából.
Az egyiptomi szőlőszetnek a hajdankorbani
üzéséröl még csak azt emiitjük fel, hogy erre
vonatkozólag bor és szőlőfürt hieroglyph-jegyek
is használtattak a legrégibb emléktáblák és
szobrokon.
Görögországban is találunk a borászatnak nyomára már a legrégibb időkben. A kellenek ugyanis a bor adományozását egy istenségnek tulajdonitják, és legrégibb költőik, kik a prózaikusokat
pár száz évvel megelőzték, a szőló'nedvről ugy
szólanak, mint a mely a nép minden rétegében
egy felette elterjedt és közönséges ital volt.
A gazdag kútfők, melyeket a görögöktől irásban és képekben bírunk, azon helyzetbe juttatnak
bennünket, hogy egy oly nép társadalmi és magánéletét tanulmányozhassuk, melyet öszhangzó
szellemi és testi képzettsége, szépészeti izlése s a
különféle tárgyak remek felfogására nézve mindeddig egy nemzet sem volt képes tulszárnyalni.
Ezen hellének, kik az egész természetet elárasztották isteneikkel s minden teremtmény és
növényben egy annak megfelelő istent láttak és
tiszteltek, a bor csudálatos erejének vallásos életükben miadenesetre különés helyet jelöltek ki.
Dionysos, a rómaik Bachusa, ki a monda
szerint nekik a szőlőtőt ajándékozta, isteneik
egyik jelesbike volt és nemcsak ugy tiszteltetett,
mint a borban gyöngyöző erő, hanem egyátalában
mint gyümölcsöző természet is.
Mint Zeus és Semele (az ég és föld) fia, a
féltékeny Héra elől bujdosni és elrejtezkedni volt
kénytelen, miután pedig a haragos istennő tleő
ápolóit Őrültséggel verte meg, a Hyadok vagy
vizi nymphákhoz adatott revelésbe. Nyzában,
Thracziában nevelkedett a gyermek, s midőn ifju
lön, borkedvelő seregével az egész világot
beutazta én meghódította, sőt még a messze lakó
indusokhoz "is elhatott s őket leigázta.
Igy tehát a szőlővessző is a fold és az égi
nedv fia, mely az esőtől felnövesztetvén, szép
gyümölcsöt terem. Ugylátszik, hogy a szölőszet
Thrácziából szivárgott át Görögor-zágba, mig
Persia és India a szőlőtőt semmiesetre sem köszöni a helléneknek.
A boristent rendesen koszorúval ábrázolják
mint virágzó ifjut. Tarka párduezok huzták
arany kocsiját, és zajongó kisérete őrjöngő maenadok, nymphák és thyadákból, Satyrok és kecskelábu silenekből állott, melyekThyrsospálczákat
és fáklyákat forgattak kezeikben, fuvoláztak s
csengetyükkel ellátott dobokat vertek. A határtalan jó kedv, zene a félig állati testtel biró Jények, a végtelen lelkesedés, a párduezok zord
tekintete, kitünően jellemezték e menetet. Ezen
istenség Kypselos hires mellszobrán hosszu szakállt viselve, almák, szőlőfürtök s egyéb gyümölcs
között egy barlangban feküve, kezében arany
serleggel ábrázol atik.
Egész Hellas ünnepeket szentelt Dionyeosnak,
melyek leginkább Naxus, Andros, Athenae és Sikyonban ületti-k meg. Ugylátszik, hogy ezen utóbb
nevezett helyről veszik eredetüket. Azt mondják,
hogy Rachus a nympháktól Naxos szigetén,
melynek bora kitünő hirre tett szert, neveltetett
fel és ugyancsak itt kt-lt egybe aTceseustól elhagyott Áriadr.ével. Andros-on az ezen istenségnek
szeEtf.lt ünnepély alkalmával a papok oly intézkedéseket tettek, meiy szerint a földből bor
folyt, és ezen ügyesen kiszámított csalásukat
csodaként Dionysosnak tulajdonították.
A három legnagyobb ünnepély ezen isten
tiszteletére évenkint Attikában tartatott.
Az ugynevezett városi Dionysosi ünnepélyek,
melyek a tavasz beköszöntése és a szőlővessző
biinbóhajtásával összeestek, Athenaeben a legturkább vegyületét nyujtottak a mulatságoknak.
Minden józauság, komolyság száműzetett ekkor,
merr azt tartották, hogy a vidám istennek vidám
jó k-dwcl kell szolgálni, és hogy a bor adományzójának ezen jótéteményérti hülájokat c-ak ittas
és mámoros állapotban róhatják le.
A mondá szerint Ptolemaeus, ki Dionysos
nevét visel e, mindazon alexandriai lakosokat, kik
a dionysusi ünnepélyek alkalmával józan fővel
maradiak, mint sulyos bünhödőket szigoruan
megfenyítette. Ua tehát Athenaeben a dolog
nem is vétetett tly szoros értelemben, az ittasság
ezen ünnepélyeken még is közönséges volt, mint
I a görög fővárosban, Egyip;ómban is. Sőt még a

komoly Plato maga is azt tartja, hogy a
y
ünnepélyek alkalmával az ittasság megengedhető.
Az ünnepély napján már korán reggel megteltek Athenseben az utczák polgárok és vidékiekkel, a színkörök nézőkkel és a nyilvános
térek bámészkodó népséggel. Alkonyat felé a
népség diszmenetekre egybegyült. Ekkor lehetett
az istenséget látni tarka környezetével, ittas férfiak és asszonyokból, kik Silének, Satyrok és
Maenadokcak voltak öltözve. Egy díszkocsin ült
Dionysos borostyán és szőlővesszőből font koszoruval homlokán. A fáklyavivők, kezeikben Thyrsospálc„ával hajaikat kibontva bocsátották sáfrányszinü ruhájokra alá, mig a márcziusi szellő
bibort-zin köpönyeikkel játszadozott vállaikon.
Mámoros Silének szamarakon nyargaltak, csintalan gyermekek makacs kecskebakokat vezettek
a menet után, melyeket az istenségnek voltak
feláldozandók. A zsibongás, fuvolahangok és dobolás közé vegyült a karok dallama. Ezeket követte az attikai szüzek serege, földre szegzett
szemekkel, szép fejeiken kis kosarakban a tavasz
első virágait, ibolyát és krokost hordva. Végül
parasztok és idegenek nagy száma jött énekelve,
és a termékenység jelvényeit hordva. Az egész
város házai fel voltak lombozva és koszoruzva, s
este a férjezett nők lámpákkal álltak a háztetókön, hogy a tul jó kedvében vad menetnek utját
kivilágítsák.
A második dionysusi ünnepélyen a menet
egészen Eleususig ment ki, mig a harmadikat
leginkább ceak a mezei gazdák szüret alkalmával
ülték meg. Ilyenkor a szőlővinczellérek nevetséges öltözékben, ugynevezett komosban, tarkán
felöltözve, előtántorogtak, teletorokból dalolva, és
az istenség kedvelt állatát, a kecskebakot áldozatra vezetve.
Ezen falusi ünnepélyek és tréfaságokból, mea
lyek^t ilyenkor a parasztok üzték, keletkezett a
vigjáték, — a városi dionysosi ünnepély alkalmárköltött dithyrambusokból pedig a szomorujáték.
Igy ezen legmagasabb neme a drámai költészetnek, a bornak, vagy is inkább a bor istenének
köszöni eredetét.
Igen messze vezetne bennünket, ha itt taglalgatni akarnók, mint vetélkedtek a karok a
bacchusi ünnepélyek emelésére dithyrambi előadásaikkal a mulatókat lebilincselni; mint tüntek
ki a költészet ezen nemében Lasoa és Arion, és
mint önteteit az syftiaiEpigp.ncs és ikariaiThespis
(az áleza, maszk feltalálója) által mindinkább
drámaiabb alakba; mint jöttek létre és vitettek
a satyrai játékok és mikéit tüntették ki magukat
ez irányban Aeechylos, Sophokles és Euripides.
A szomorujáték az első vetélkedő karoknál
a városi község kegyében réezesülr, mig a vigjáték vadnövényként a falusi ünnepélyek lelkét
képezte, csak P-3rikle3 halála után Arietophanes
emelte magasabb körbe. A vigjáték azelőtt csak
a falusi parasztok tréfaságát és szokásait jellemezte, minden müvészeii szabályok és illem kizárásával. A komoly Spartában látjuk legelőször
ezen vigdarabokat szinpadra hozva, mig az attikai vígjátékok alapitói Chionides, Susarion ^s
rnácok voltak. Ariatophanesbcn Athenae a le^ki
tünóbb vigjátékirót mutatta fel az egész világon'
korunkig, Shakeepearo kivételével.
(Folytatása következik.)

Kirándulás a parajdi sóbányákhoz.
(A természetvizsgálók maros-vásárhelyi gyülése alkalmával.)

Augustus 28-án reggel Maros Vásárhelyen
a vidéki uri fogatok egé^z tábora állott készen, a magyar orvosok és természet-vizí gálókat,
a meg állapított programm szerint Szováta és Parajd helységekbe és a korondi fürdőre szállitani.
Az ég borus, az idő komor volt s néha még
esdegélt is, de ez , szebb idő reményében, az
utrakelést nem akadályozá. Nyolcz óráig már
minden kocsi elindult és 11-ig megérkezett Nyárád-Szeredába, hol a diszes vendégsereget jól rendezett viliág reggeli várta. Egy, a falu és Nyárád
folyó közötti nyár és füzes berekbe veit felállítva
azon fcnyüfa oszlopok; n nyugvó és cserfa lombokkal dusan ékeátett csinos épület, melyben az
asztalok voltak elrendezve. Ezen épitmény anynyira csinos és összhangzó volt, hogy az,^ még jeles műitészünk Henszlmann Imre urnak Í6 feltünt
s az épitő neve után tudakozódott, a ki nem volt
más, mint gróf Rindsmaul marosszéki birtokos.
Megérkezvén ide a vendégek, mint gazda tompái
birtokos, Bothos Kálmán fogaeia őket, s mindjárt

a regéli elkölté-éhoz fogtak, mialatt igen természetesen nem hiányzottak a lelkes toasztok és élj^izések. Mint többekíől hallottam, a tudós vendégek előtt igen nagy tetszésben részesült azon
Ítt°ez alkalomra rendezett népvi^alom, melyben
a vidéki székely legények s lányok mindannyian
resztvettek. Valóban ki is rugták azt a cserefalvit amugy istenigazában — hogy is ne ? midőn
aonyi szem kisérte mozdulataikat.
Innen tizenkét óra előtt már csaknem minden
szekér elindult, s hosszu csoportozatokban haladott tovább a Parajd felé vezető országuton. Ezen
ut Magyaros éj Só-Várad között egy hosszu hegyen visz keresztül, s tovább tart egy jó óránál.
Az utas >k nagy része ezen hegy alá érkezve, le
szállott kocsijáról, gyalog akarván azon keresztül
menni, hogy igy e szép erdős vidéket annál jobban szemlélhesse. E hegy tetejéről a kilátás nem
igen messze terjed, mert a k'izel hegyek annak
szük határt szabnak. Kelet felé a gyergyói és
marosszéki havasok sötétlenek az utazó szemébe,
délre a Firtos régi vár romjaivá', nyugat felé a
Kis-Küküllő mellett elnyúló hegyek, mfg északra
a, közel erdőktől a kilátás egészen zárva" van. Innen leereszkedve a Kis-Küküllő völgyébe, az országut egészen a havasok felé fordul, melyek al. jában fekszik Szováta helysége.
Délután, három és négy "óra közt lehetett az
mő, midőn ide a leghátulsó kocsik is megérkeztek.
A falun felül a kis Szováta vizének jobb partján
*gj tágas fennsík terül el, melyen nyirfa-galyakkal befont oldalú s deszkával föd'itt tágas bódé
állott, mintegy három száz teritékkel. Itt gróf
Khedei István, mint házi gazda, igen szép beszéddel fogadta az érkező veadégeket, s ebédhez ülni
kérte föl. Most mindenki asztalnál foglalt helyei,
* a zene megharsant. Gróf Teleki Domokos,
Arányi Lajos, Róm :r Flóris, gróf Toldalagi Mihály, Knöpfler V.lm >a, Síabó, Péterfi József s
több más urak a legszebb szónoklatokba:! fejeztes ki a jelenlevők érze'meit.
Itt még egy igen érdeke* jelenet várakozott
a
jelenlevő ire. Azjn helylyől átellenben, hol a
vig lakomx lefolyt, a pa'ak bal partján egy gyönyörü, ői cserfák s apró nyirfa bokrokkal boritott domb emelkedik. Ezen kies domb oldalán ősi
szokás sverint egy egész ökör süttetett, melynek
fején a szarvak ott állottak; s még a körmök is a
lábakm. Bii\kfa-hisábokból rakott roppant két
tüz égett, mely között négy öles tölgyfa gerendára huzva sült a nagy ökör. A gerenda végén
kerék volt alkalmazva, mely által az ökör, akár egy
csirke a nyirsou, rendesen forgott. Ebéd után az
egész társiságide vándorolt ki, hol torboszlói birtokos Berac«ki Sándor a leglelkesebb szónoklattal
üdvözölte természet vizsgálóinkat. Ezután gróf
Teleki Domokos szólott, s szép hazafias szellemű
beszédében a székely nemzethez fordult, buzditva
azt a tudományos haladásra é< művelődésre. A
nemes gróf után, Nagy-Kőrősról, Losonczi László
tanár olvasta fel a székely nemzethez iro.t
saját költeményét. Tetszés. Neveted. — Végül
egy agg székely kért szót. Valóban igán megható
volt látni, a mint a tisztes öreg leemelve kalapját,
(itt állott ősz fejével, nyilt, becsületes arczával, s
egyszerü, de igen érthető szavakban fejezve ki
óhajtásait. Befejezésül több száz torokból dörgö
éljen, s a zenekar harsány hangjai viszhangzottak
az óriási hegyek kebléből.
A láthatár még mindig borus volt. A bérezek
ormain sötét felhők nyugodtak, melyeken keresztül a hanyatló nap sugarai csak halványan világították meg a bájos hegyi vidéket. Nemsokára a
diszes vendégsereg kocsijainak utolsó' zörgése is
elhangzott, s a völgykebel ismét elhagyott, néma
lett, csak a pásztorok fuvolájának mélabús hangja
raz
gett a légen keresztül.
Szovátától Parajd aug egy félóra járásnyira
e
szik, ugyanazon völgyben, és ugyanazon
negylánczolat aljánál. E két helység közötti utat
'? Syors fogatok hamar hátrahagyták, s alig szála z es
a
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* h gy k közé, már mindany!
nyian I fajdon voltunk. Itt a társaság m g sokb
, ™gy° bra nőtte ki magái, mert az érkezette
i M J a Z ud ^arhely8zéki birtokosáig n jelen
volt; ők fogadták m 4r itt a tár.^ág minden tagjait, ^«ajd Udvarhelyiekhez tartozván. Ha
a m.-vásarhelyi é 8 a m a r O 8 6 z é k i birtok -sság szives és aldozatkéaz volt a magyar orvosok és természetvizsgalok elfogadásában < tekintetben bizonyára az udvarhel / a z é kiek is a legnemesebben versenyeztek. Hiába! Széles e kerek földön
nincs vendégszeretőbb nép, m i n t e ]jj8 gz ékely országban !
Minden kocsi, rendre, a mint megérkezett, szállásra lőn vezetve, s igy ez éjszakára a

•'endégszentő parajdiak több mint 400 embert
•agadcak el. Nem volt egyetlen ház, hova valaki szállásolva ne lett volna, de nem volt egyetlen
vendég is, kit házigazdája a legszivesebben ne
fogadott volna. Azon nagyszerü sátor, melyben
több mint 400 vendég számára a legcsinortabb asztal volt teritve, az a hely*ég közepén,
özvegy Mátyus Sándorné télkén volt felállítva,
oldalai fenyüággal csinosan befonva, s egyik része
vászonnal a másik vékony deszka fedéllel ellátva.
A sátor közepén egy emeltebb hely a zenekar
számira rendeztetett el. Elől a „legnagyobb magyar ' mellképe, s több más jelesünk képei függöttek, olyanoké is, kik ez alkalommal jelen valának. Itt a gazdái szerepet Ugron Lázár, báró
Gátnera, Heiter Járos és Szabó Márton birtokos
urak vitték, mely helyet a szó valódi értelmében
be is töltöttek. Szovátán is volt ugyan jó házi
gazdánk, gróf Rhédei István, de ott nélkülözni
kellett a gazdasszonyokat, azokat a kedves jó
székely gazdasszonyokat, kiket itt Udvarhelyszék
három igen derék s tiszteletre méltó asszonya,
Ugron Lázárné, biró Gatneráné és Szabó Mártó iné asszonyok oly derekasan helyettesitettek.
Lehetlen végül meg nem emliteni azon kedves jó
kisasszonyokat is, a kik ennyi ember asztali szolgálaíára felügyeltek. E két bájos lány a művelt
lelkü Kun Ilona grófhölgy és Szabó Ilka kisaszszony volt. Az udvarhelyi barna zenészek reá
huzták azt a jó székely nó;át, s mintegy kilencz
óra tájban a vacsora elkezdődött. A kedélyek
perezenkint derültebbek lettek, lelkesnél lelkesebb toasztok tartattak, 8 boldog volt, ki oly közel esett, hogy azokat hallhatta.
Különösen dr. Arányi Lajos, és kolozsvári
orvos Szabó, kedves humorú beszédeikkel az
egész közönséget mintegy felvillanyoz?ák. Nem
hagyhatom még emlitetlenül bordosi P.E. toasztját seni, mely csupa rosz deák szavakból állott, s
még is magyarul volt. Hosszas nevetés. — A
vacsora vége felé felállott dr. Knöpfler, s fájdalommal jelenté ki, hogy az idő rövidsége miatt, a
a korondi excursio el kell hogy maradjon, s holnap reggel a báaya iesz meglátogatandó. Végre
egyik gazda, Ugron Lázár, a fiatalságot egy kis
tánczvigalomra hivta fel, mely ajánlatot a fiatalság a legnagyobb örömmel fogadta. — Ezután a
társaság oszlani kezdett, az éltesebb urak szállásaikra, a fiatalok pedig a bálba, s azokkal a kedves szép kicsiny udvarhelyszéki leánykákkal ki
is rugták ki világos virradtig.
Heggel már hat és hét óra között minden
fogat a bánya felé haj'ott, mely a faluhoz igen
közel van. Ez egy sós hegyektől környezett szűk
völgyben feksuk, s körülötte nehány elszórt épület. A bánya bejárását egy kis házacska fedezi,
mely előtti kis téren a parajdi bányanagy, Houchárd Józsof igen csinos kiállitást rendezett a
bánya termékeiből. Belől a báaya ürege, a folyó
sók, a grádicsok mind ünnepélyesen ki valának
világitva. Egyik benső falán a bányának, a bányászok jelszava volt mécsbU kirakva : „Glück
auf!" az átelleni oldalon pedig e szavak : „Isten
hozott." A mint a társaság kivül már mindent
megnézett, málhákon és grádicsokon a bánya belsejébe hatolt. A fold alatti óriási üreg egyszerre
megnépesedett, mintha a bányaszeHemek egész
légiója lepte volaa meg. Ott állt több mint 400
ember, mélyen a báuya fenekén. Szürkületes
fény özínlé körül az itt-ott elszórí festői c*o
portozatoka*., s a munkások kalapács-ütéseitől száz ágyuként dörgött a hatalmas viszhang.
Most egyszerre mintegy varázs ihletésre
minden néma lett . . . . Szent érzelem kelt a
keblükben. Egy bányász cíendesen elő lépett,
elkezdé hangosan mondani bányászimáját, melyet
a közönség áhitattal hallgatott végig. Ezután
száz meg száz ajakról zendült meg a hymaus, s
m'ntegy varázsliatalom által a bánya homályos
üreca egyszerre a legssebb fényben tűnd >klött,
mit szalmatekercsek meggyújtása okozott. —
Végre sok száz lépcső megmászása után, mindenki ismét szabadban vala, s sietett vissza a faluba. Itt ujra teritett asztal várt, s miután a villás reggelit elvégeztük, mindenki sietett saját
kocsijára, hogy visszafelé indulhasson. A visszame-M't mindenütt a Kis-Küküllő mellett volt egész
Kelementelké; hol báró Henter József az egész
társaságot varia uzsonnára. Innen lassanként a
mint érkezett mindenki visszasietett Maros-Vásárhelyre, hol a rendes ülések négy napon keresztül tartottak, és az ötödik napon mindenki vissza
tért saját tűzhelyéhez.
Csanády Béla,

Hyalographia vagy iivegnyomtíiíás.
Az ember nem elégedett meg az aczél azon
tulajdonságával, miszerint az keménysége által
a
typographiábai különös előnyöket nyujt, hanem
azt még mis anyagok feltalálása által igyekezett
felülmúlni. Különösen Böttger tanár majnamelletti
Frankfurtban és dr. Bromeis Hanauban voltak az
elsők, kik egy az aczélnál még keményebb és egyszersmind tisztább anyagot igyekeztek a nyomdiszati metszésre és etetésre felhasználni, tudniillik az üveget. Üvegmetszvényről, avatos kezelés
mellett, hasonlithatlan számu lenyomatot lehet
venni, a nélkül, hogy a metszvény megkopnék
vagy elrepedne. A főgond csak arra forditandó,
hogy a nyomó hengerek egyformán legyenek
egymásra csiszolva. Sőt mi több, üvegnyotntatás
által oly sajátságos és finom előállítást lehet eszközölni, mely csak az üvegnek sajátja. Hogy
azonbm az üveglap lehető clrepedése, mi a legcsekélyebb vigyázatla ?ság, vagy a nyomóhengerek egyenlőtlensége következtében bekövetkezhetik, elmellőztessék, Auer Alajos a bécsi ea. kir.
udvari és államnyomda igazgatója azon igyekezett, hogy galvanoplastikai uton az eredeti üvegmetszvényekről hű és tökélyes másolatokat vegyen. És ez oly tökéletesen sikerült, hogy még
az üvegfelület tónusa is nemcsak a galvani lapon,
hanem még a papirosra tett lenyomaton Í3 kivehető. — Hogy ezen, a bécsi államnyomdában gyakorlativá tett eljárás, a nyomtatólapok előállításán kvül, az üveggyárakban is kiszámithatlan
jelentőségü lehet, könnyü belátni. — Az üveo- a
nyomda->zatb in az által, hogy annak etetése feltaláltatott, saját tisztaságánál fogva, minden eddig
használt fémmel kiállja a versenyt.Tisztasága még
némely előnyöket is biztosit számára, melyeket
semmiféle fém nem nyujthat. Az üvegetetés ennélfogva, habár mint nyomtatólap, nem szoríthatja is háttérbe az eddig használatban levő
nyomtatólapokat : egy másik mezőt fog magának
biztositani, és pedig a fényképnyomdászati téren,
azáltal, hogy az üvegfényképeket képesekké fogja
tenni a sajtó utjáni többszörözésre. Ha e reménv
minden előnyeivel együtt teljesülni fog, ugy bármelytárgyról kevés másodpercz alatt a leghívebb
és legpontosabb képet vehe jük le, melyről azután a szükséges etetés és galvanoplastikai elbánás után, mechanikai utoj, tudniillik a rézsajtón,
tetszés szerinti számu lenyomatot vehetünk. —
Az üvegetetés előtt a nyomdászati működésen
kivül egy másik, ép ily tágas mező áll nyitva, és
pedig az üveggyárakban. Minthogy ezen etetés
minden üvegportékára kiterjeszthető, könnyü átlátni, hogy általa az üvegmetszésben egy uj időszak állani be, minthogy a most szokásban levő
metszésnél, a metsző művészet kiterjesztésének
leginkább a munka drágasága áll utjába,
mi

amott elesik.

Dr. B. L.

Egyveleg.
** (Kiszabadult oroszlánok.) Nem kis aggodalmat keltő eset történt közelebbről Southamptonban. Egy ott időző állatszeliditő, seregletével
a város közepén tanyát ütvén, a mint este az
őr az oroszlátiokat egyik ketreczből a má-ikb*
akarta átterelni, kettő közülök az őr vállán keresztül ugorva a szabalba menekült. Az egyiket
azonnal megfogták és ismét visszavittek börtönébe, de a má-íik keresztültörte a kerítést s az
épen élénk piacz felé tartott. Egyik őr elállta utját, s meggátolta, hogy a városba beljebb mehessen.
Közelében volt egyház, s az oroszlán abba lépett,
végre egy kis terembe jutott, a hol két hölgy épen
thea mellett ült. A hölgyekben mégis volt annyi
lélekjelanlét, hogy a mellékszobába futottak, s az
ajtót beíárták. Ekkor több korbácscsal és va-dillával föl fegy vei kezett őr jelent meg, s az oroszlánt sok ütéssel-veréssel, a magukkal vitt ketreezbe hajtották. Az egész mulatság háromnegyed óráig tartott.
** (Baleset a Niagarán.) Blondin egyik vetélytársa, Furini, a minap roppant néptömeg láttára k itélet huzatott keresztül a Niagara fölött,
hogy azon, különösen e czélra készült aczél-mankókon, keres ítül menjen. Már tul volt a merész u
felén, midőn egyik lába elcsúszott, s a kötéltánezos eltünt a habok között. Szerencsére a kis Robinson-sziget közelébe esett, mely e zuhatag
jobb felén van, As sikerült azt elérni) s igy életét
megmentenie. Életveszély nélkül lehetetlen e szigethez közeledni, s borzasztó a gondolat, hegy
ezen ember, vakmerőségét talán éhenhalással lesz
kénytelen megfizetni.

f
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A Kölcsey-ünnepély Szatmáron,
szeptember 25-kén.
I. Meghívás.

i-v

\l

Kölcsey szobra a hon, — közelebbről pedig
Szatmár megye lelkes fiai, s leányai kegyeletes
fillérein Gerenday Antal peati márványkő gyárában elkészült, s rendeltetése helyéra nagy részben már le is szállíttatott.
Az alap a nagypiacz-téren a megyeház előtt
letétetett s biztos a remény, hogy nehány nap
multával már hirdetni fogja a felállított szobor,
hogy hazánk nagy fia Kölcsey Ferencz érdeme
Örökítésére a hálás elismerés, és tisztelet áldozata,
ha késett is — de nem maradt el.
A leleplezési ünnep szeptember 25-re van
határozva. — Az ünnep programmja ki van adva.
Nincs egyéb hátra, mint az, hogy e nevezetes
ünnep nagy napja adattassék tudtára a hazának,
— hivassék meg reá a haza minden polgára, —
különösen pedig azok, kikre örökségül van
hagyva a nagy férfiu emlékének őrzése, a nagy
reményű ifjuság; — azon buzgó hazafiak, honleányok, kiknek kegyeletes fillérei alapján emeltetett a leleplezendő egyszerü szobor. En tehát
e szent kötelességet a midőn hazafiui örömmel, s
teljes készséggel teljesítem, s az illetőket felkérve tisztelettel meghivom, — egyszersmind
forró köszönetem nyilvánítását csatolom azon
buzgó hazafiaknak s honleányoknak, kik e szobor felállításához a legnemesebb segélyadással járulni szívesek voltak. — Szatmár, sept. 2-án,
1864. Gyene Károly, mint megbizott ügykezelő.
II. Az ünnepély rendje.
a) Sept. 25-én reggeli 10 órakor kezdődik a
leleplezési ünnepély a nagy piaczon felállított
szobor előtt, ágyulÖvések mellett;
b) az ünnepélyt a dalárda nyitja meg az ismeretes néphymnussal;
c) ezt követik a szónoklatok, dalárdái énekek;
d) zárbeszéd, s dalárdái vég-ének;
e) a közönség szétoszlása alatt az ágyuk szólanak, s zenekar müködik;
f) az ünnepély végével a társas ebéd a zöldfa
vendéglőben;
g) délután népünnepély a sétatéren;
h) estveli 7 órakor a műkedvelők által Szinielőadás, s Kölcsey megkoszoruzása a muzsák által;
i) szinház alatt a nagy piacz kivilágitása, kijövetelkor pedig a kivilágított szobor előtt szónoklat, és a zenekar müködése.*)

Irodalom és művészet.
** (Megjelent szinmüvek.) A Heckenast Gusztáv által kiadott s Toldy István által szerkesztett
„Nemzeti szinház" czimü vállalat Vl-ik füzete is
megjelent, két színművet tartalmazva. Egyik
Berczik Arpádaak a nemzeti szinházban nagy
tetszéssel fogadott „Ádám s É v a " czimü kis vigjátéka; másik a „Chassé Croisé" czimü, francziából forditott vigjáték. E szinműtár minden egyes
füzetének ára külön 80 kr.
** (Sajtó alatt levö müvek.) Toldy István ifju
novellairótól „ A nőkről a nőknek" czimü munka
van sajtó alatt, s e hó végén már meg is fog jelenni
Emich Gusztávnál.— Szombathelyen pedig „A hon
árvái" czimü életrajz jelenik meg; irta Szathmári
Emil. A munka első része okt. 15-én, második
része jan. 1-én lesz kapható. Kiadója BertalanfFy
Imre nyomdatulajdonos; ára 1 ft. lesz.
** (A jövö évre ismét három uj naptár) jelent
meg. Egyik a „Krínolin naptár," humorisztikus
tartalommal és sok képpel. Szerkesztek Ködvágó
és Sánta Ördög. Kiadta Emich Gusztáv. Ára
80 k r . — Másik a,z „Iparosok naptára."
Szerkeszté
éfl kiadta Ballagi Karoly Nagy-Kőrösön. Ára 25 kr.
— Harmadik a „Remény naptár," mely Girokuty
szerkesztése mellett Eggenberger kiadásában
jelent meg. E nagy naptár idei folyamának tartalma elég változatos, nagy számu képei többnyire sikerültek. Költemények és beszélyek ismert iróktól vannak benne. Ezt közelebbről
elhunyt jeleseink Szalay László, Fáy András,
Hajnik Pál stb. és nehány külföldi nevezetesség,
mint Thiers, Eugénia császárné életrajza és arczképe követik; továbbá Izsó „Részeg pór" czimü
uj szobrának rajza. Az ismeretterjesztő és közhasznu rovat is bőven képviselve van. Ára 1 ft.
*) A hazai lapok kéretnek e sorok átvételére.
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** (A görög hitregetan) kézikönyve jelent
meg Emich Gusztáv kiadásában. Irta Stoll H.
Vilmos, forditotta L. S. A csinos kiállitásu könyv
SO ábrát is foglal magában. Ára 2 ft.
*• (Uj zenemüvek.) Rózsavölgyi és társa műkereskedésében ujabban a következő két zenemű
jelent meg : 1) „Les Georgiennes" operette négyese Pischingertöl; — 2) „Faust négyes,"_ zongorára szerzé Ellenbogen Adolf. Mindegyiknek
ára külön 60 kr.
** (Két egyházi beszéd) jelent meg közelebb
Ipolyi-Stummer Arnold egri kanonoktól; az egyik,
melyet Bécsben, szent-István első apostoli magyar király nemzeti ünnepén mondott, a másik,
melyet a Szent-Láazló-társulat ünnepén f. évi julius hó 3-án az egri főegyházban tartott. E beszédet a Szent-László-társulat egri osztálya adta ki,
s tagjai között fogja szétosztani.
** (A pápák története) czimü munka fog
megjelenni a napokban az egri érseki lyceumi
könyvnyomdában, francziából forditva. A mű 24
füzetből fog állani, melyeknek mindegyike külön
is önálló munkát képez.
— (Értesítés.) Szeremlei Samu tudatja mindazokkal, kik a „Krisztus követése" czimü s általa
közrebocsátandó munkára szives megrendeléseket tettek, hogy e mű aug. 31-én, az igért határidőre mepjelent, oly csinos kiállítással, mely Bába
nyomdájának becsületére válik, s hogy mihelyt a
tetemes könyvkötői munkálatok befejezve lesznek,
(mintegy két hét mulva), a szétküldözés azonnal
megtörténik. Miután azonban a t. cz. közönség
részvéte e kiadó előleges számítását jóval tulhaladá s a megrendeléseknek, (melyek még folyvást
érkeznek s általa e hó végeig H.-M.-Vásárhelyen
a régi feltételek mellett el is fogadtatnak), az
1200 példányban nyomott első kiadással eleget
nem tehet, némi időhaladékért esedezik, mialatt
t. i. a második kiadás elkészülend, melynek példányaival aztán a véghatáridőtől elkésett megrendeléseket is mielőbb fedezni fogja.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
f (Irodai ügynökség.) Pesten a váczi-utczai
I-ső számu ház udvarában, a Simonyi-féle fényirdával szemközt levő boltban, Szabó Antal irodai
ügynökséget nyitott mindennemü fordításoknak
teljesítésére németből magyarra, s magyar nyelven megjelenő nyomtatványok kijavítására; ugy
magánlevelek fogalmazására, mint szintén üzletilevelezések foly tatására, magyar nyelven;továbbá
szerződések, kérvények, kötelezvények, s más e
nemű iratok magyar nyelven fogalmazására; üzlettudósitásck, falragaszok, hirdetések, árjegyzékek stb. összeállítására. — Ez intézet által a főváros közönsége előtt gyakran érzett egyik hiányon lesz segítve. Az iroda naponkint d. e. 10—12
és d. u. 2—5 óráig le?z nyitva.
•/ (Rachelman nyomtató-gépével) augusztus
29-én délelőtt tettek kisérletet Szegeden, Szücs
Ferencz kalvárián-tuli szérűjén. A gép alá a 13
öl átmérőjü szérűn 23 és fél kereszt buzát ágyaztak be, 22 kévével számitva. A gép ugyanazon
egy pár, 14 markos ló által %-ed 9 órától 3 / 4 -ed
1 óráig, és igy 4 % óráig a lovak különös fáradsága nélkül huzatván, az ágyazást a jelenlevők
teljes megelégedésére nyomtatta ki. I g y tehát a
czélnak teljesen megfelelőnek, szerkezetében szilárd és czélszerünek, azonban tulságos árunak találtatott. Czélszerüsége, a tett kisérlet folytán,
még mint göröngytörő gépé is bebizonyult.

Eőzintézetek, egyletek.

** (A somogyi gazdasági egyesület) ez idei
őszi közgyülését f. é. sept. 27-kén délelőtt Marczaliban, igazgató-választmányi gyülését pedig
ugyanott sept. 26-kán délutáni órákban fogja
tartani.
** (A barsmegyei gazdasági egyesület) folyó
évi szept. 12-én, délelőtt 10 órakor Léván, saját
teremében közgyülést taríand, melyre az egyesü** (Barabás legujabb nagy festménye.)
A let tagjait meghívja. Tanácskozási tárgy : az
magyar képzőmüvészeti társulat kiállításában je- egyesület alapszabályainak módosítása.
lenleg egy 2 öl hosszu s 9 láb magas nagy festmény vonja magára a közfigyelmet, mely Barabás
Balesetek, elemi csapások.
találó ecsetje által vászonra téve a „lánczhid alap** (Vizbefullt hajós.) A napokban egy visegkövének letételét" ábrázolja, s nem annyira az
alakok összeállítása, mint inkább azoknak nagy rádi hajókormányos a hajóról a sötétben a Duélethűsége által megkapó. A kép középpontján nába esett és a sok hajó közt nyom nélkül eltünt.
áll a nádor, jobbra tőle Károly főhg, a királyi sze** (Földrengés.) Trencsénmegyében a tepmélyes, balról Sina György, az egyik főalapitó, liczi fürdőben e hó 1-én déli 12 óra 5 percz, földezüst medenczében meszet, s a pompás mivü ezüst alatti moraj volt hallható, mire földrengés követvakoló-kanalat tartva, melyet most a nemzeti mu- kezett. Az utolsó lökés különösen nagy volt. A
zeumban őriznek. Károly főhg. oldalán jobbra a rengés 3—4 másodperczig tartott déltől észak
nádori család, balról Széchenyi István, a hid esz- felé eső irányban. Az idő igen szép és száraz volt.
méjének teremtője, mögötte és előtte az ország A lökések oly erősek voltak, hogy a fürdővendéprímása, országnagyok és főpapok. A kép elő- gek a padokról fölugráltak, a tepliczi lakosok háterét hazánk jeleseiből alkotott nagy közönség zaikból kifutottak az utczára. Egyébiránt kár
foglalja el, s alig van ama kor főbb szereplői kö- nem történt, mindössze is nehány kémény sézöl, kik a képen a megszólalásig hiven helyet ne rült meg.
foglalnának.

Mi ujság?

Egyház és iskola.

Lapunk mai számához van mellékelve a Képes Ujság" czimü uj népies vál** (A prof. jog akadémiákra vonatkozólag)
a lalat elöfizetési felhívása, melyet előre is
tiszántuli ref. superintendentia Debreczenben tar- t. olvasóink szives figyelmébe ajánlunk.

tott legutóbbi kerületi gyülésén elhatározták,
hogy e tanintézetek fennállásának jogszerűsége
kimutattatván, az általok kiállitandó államvizsgálati bizonyítványok érvényessége iránt O Felségéhez kérelem nyujtassék be.
** (A debreczeni ref. főiskolában) levö ujonnan szervezett három éves jog-akadémiában, a
hittanszaki-, bölcseleti és altanitó-, képezdei tanfolyamokban, valamint a hat osztályu gymnáziumban, és az elemi iskola felibe ujonnan állitott
három osztályu polgári iskola első osztályában,
az 186 4 / 5 iskolai évi előadások f. évi október 13-án
veszik kezdetöket. Beiratás, felvételi vizsgák, okt.
1—13-káig történnek. A jogakademiai s hittanszéki tanfolyamokba léptetésre érettségi bizonyitvány szükséges. — A főisk, igazgatósága.
** (Leányneveidei értesités.) Fekete Józsefné
leány-tan- és nevelőintézetében az uj tanfolyam
f. é. september 15-én kezdődik. A beiratások naponkint d. e. 8—12-ig d. u. 2 —6-ig az intézeti
helyiségben (kerepesi ut 69. sz.) történnek. Bővebb értesitést az intézeti program ad, melyet kivánatra mindenkinek azonnal szivesen kiszolgáltatnak. — Azon vidéki szülék, kik leánygyermekeiket az intézeti tápnövendékek sorába kivánnak fölvétetni, ez iránt az intézet igazgatónőjével
levélben értekezhetnek.

** (A bazárban közremüködött hölgyek arczképei) ismét más kiadásban jelentek meg Schrecker Ignácz fényképésznél. — Ugyanis egy lapon,
kicsinyített alakban, mind a 25 urnő arczképe
látható, mindegyiknek sajátkezű névaláírásával
együtt. A kisded lap ára csak 1 ft., s az emlitett
fényképésznél (bálvány-utcza 3. sz.), valamint a
könyv és műkereskedésekben kapható.
** (Eltünt fiu.) Több mint egy hónappal ezelőtt Pestről egy építőmester-inas eltünt. Ez ifju
16 éves, szőke, nyulánk, neve Sebeszta Károly.
Minthogy eddigelé a kereséséré forditott minden
gond eredménytelen maradt, atyja Sebeszta Jánoa
nagy-kőrösi műkertész kéri azt, ki fiáról netalán
valmit tudna, hogy őt Nagy-Kőrösre neve alatt
czimzendő levélben értesiteni sziveskedjék.
** (A budai magyar szinház.) Mint tudva
van, a budai népszinházhoz még eddig csak Molnárnak volt személyes engedélye. A budai várostanács sept. 5-iki ülésében a színházak ügye jővén szóba, egyhangulag elhatározták: felsőbb helyen engedélyt eszközölni ki arra, hogy Budának,
mint az ország egyik fővárosának, állandó magyar
színháza lehessen.

(Az aggteleki kirándulást) a hideg időjárás és az esőzések miatt jobb időkre elhalasztották.

** (A muzeum kertje) több gond mellett Pes
egyik legkiesebb sétánya lehetne. De a ki kor
reggeli sétára egyszer véletlenül oda téved, aligh
fogja másodszor is fölkeresni; hogy miért? azt <
szörnyü élethű képben adja elő egyik élczlapunk,
a „Bolond Miska." A múzeumkertben van vagy
20 pad. Az első padon egy torzomborz, az éjjel
tizenhat korcsmából kivert alak nyulik végig, a
legbotrányosabb helyeken tépett nadrágban, s oly
erősen horkolva, hogy a kedves madárkákat örök
időkre elriasztaná, hahogy vércsék és varjukoi
kivül egyéb szárnyasnak is kerekednék kedve i
helyre röppenni. A második padon faczér lakatos
legény üldögél, éles bicskával faragva tyuksze
mét. A harmadikoi nedves rongyok vannak sza
ritás végett kiterítve. A negyediken egy kopot
genie, földön szedett szivarcsutkákat basadohánynyá — v a g y tán bagóvá igyekszik aprítani. Az
ötödiken Vestának valami elvadult papnéja áb
rándozik, s csorba fésüdarabbal igyekszik rend
behozni, az éjjel összekuszált hajzatát. A hatodik
padon nincs ember, hanem csak egy vizes szappandarab , s némi undorító rongyok. Ezek gazdája a szomszéd kutnál mosdik. Lehetséges, hogy
a földalatti csatornákon az éjjel szökött meg Í
városi börtönből, s most tisztázza magát ráragad
uti tapasztalataiból. A hetedik padon Cartouchi
unokája sgy ingre vetkőzve tart szemlét foltos
kabátján, s mintha az valami gondosan tanulmányozott mappa volna, néha egy-egy mozgó pontra
odabök ujjával. A nyolczadik padon szárazföldi
meztelen lábú nympha epedez egymagában, i
Blondini merészséggel kacsintgat rád. Á kilenczedik padon három sihedcr üldögél. Egyik borotválja a másikat, a harmadik pedig haját nyírja
a másodiknak. A tizedik padon olyan alak veti
cl magát, hogy még a pad is fél alatta orgyilkoaeágtól. — A további tiz padon szintén iíyenféle
jelenetek mutatkoznak, ugy, hogy mire az ember
visszaér a kapuhoz, örül, ha a poros országutra
minél előbb kijuthat.
** (Blondin utánzói) egyre szaporodnak. A
mult vasárnap a városligetben 80 lábnyi magasságban kifeszitett kötélen egy nő akarta magát
kitünteUii; de eső esvén, a megázott kötélen rém
mert vállalkozni a veszélyes utra, s bar a közönség nagy számmal gyült Össze, a nyaktörő mutatvány elmaradt.
•* (Történet-kedvelök
összejövetele.) A dunántuli történet-kedvelők, mint a „ G y . K." irja,
aug. 31-től sept. 4-ig, Győrött, Ráth Károlynál
összejöttek, s mig számos uj adat gyűjtésében
jártak el, egyszersmind sok érdekes régiséget
vittek magukkal egymásnak bemutatandók. Igy
Szopori Nagy Imre Somogymegyében Szőke
Dencsen talált római üvegedényeket, — Thaly
Kálmán egy drágakövekkel kirakott forgót, mely
egy kurucz tábornoké volt, — Zombat Antal egy
1602 évszámmal ellátott régi magyar világos kék
drágakővel kirakott gyürüt, egy régi magyar
vascsatot, 4 római hamv-vedret, és mintegy 200
darab római pénzt mutatott be, mely utóbbi tárgyak a mult hónapban Ászáron, Komárommegyében találtattak. - Ezen kivül RososMiklós Ó-Szőny
és Koronczón talált római és magyar régiségeket,
u. m. római kulcsokat, csatokat, pénzeket, házi
isteneket, s nyilvasakat, Róbert Károly egy eddig
ismeretlen ezüst pénzét, egy római lámpát, rézgyűrűt, stb., — Ráth Károly egy háromszáz éves
magyar cserépkorsót, 1608-ból magyar feliratos
téglát, egy gazdagon aranyozott réz szügyellőt,
m
e l y valamelyik török basa tulajdona lehetett, 2
"b. régi magyar edényt, s egyéb hasonló tárgyakat mutattak elő. — Ez összejövetel alkalmával
több a történet és régiség körébe vágó felolvasásokat i 8 tartottak.
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Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Péutek
Szomb

Nemzeti szinház.
Péntek, szept. 2. „Könyves Kálmán."

5 felv. Irta Jókai Mór.

Görög-orosz
naptár.

Dráma

Szombat, szept. 3. „Hugenották."
Opera 4
felv. Irta Meyerbeer. Ez este a nagy zeneköltő,
Meyerbeer emlékét ünnepelte a nemzeti szinház.
A karnagyi asztal, melynél Erkel foglalt helyet,
gyászposztóval volt bevonva s rajta egy lant állott. A dalműben a mellékszerepeket is a íegkinőbb tagok énekelték; igy Hofbauer Zg. a karban foglalt helyet, s a Rataplan-karéneket Ceresa
vezette. A dalmü végén érdekes csoportozatok
voltak a nagy zeneköltő műveiből. Közönség nagy
számmal volt jelen.
Vasárnap, szept. 4. „A zsidó." Népszínmű 4
felv. Irta Szigligeti.
Hétfő, szept. 5. „Az elkényezteti férj" vigj.
1 felv. E z t követte : „Zongora mellett'-' Barricres
és Lerin-től. Franczia vigjáték, mely a nemzeti
szinházban ez estén először — bukott meg. Végül
„Robert és Bertrán." Ballet.
Kedd, szept. 6. „Bánk bán." Eredeti opera
3 felv. Zenéjét szerzé Erkel F .
Szerda, szept. 7. „Béldi Pál.1' Szomorujátók
5 felv.
Csütörtök, szept. 8. Az ünnep miatt nem volt
előadás.

Budai népszinház.

Szept. 2. „Persoir franczia dobos mutatványa.1' Ezt megelőzte „Brididi öreg kora." Vigj.
1 felvonásban.
Szept. 3. „Özvegy és proletár" Vigj. 1 felv.
Beöthy Lászlótól. Ezt követte Persoir föllépte, a
ki recsegő hangszerén még azt a kevés embert is
kidobolta, a kik mostanában a végkép elhagyott
népszínházát látogatni szokták.
Szept. 4—5. „Blondin és embere, kit a hátán
visz." Vigj. 3 felv. I r t a Fehér János (álnév.).
Szept. 6. „Georgiái nök." Operette 3 felv.
Offenbachtól.
Szept. 7. „Genovéva." Vig dalmü 3 felv
üffenbachtól.
Szept. 8. Az ünnep miatt a szinház zárva
olt.

Szerkesztői mondanivaló.

7319. .M.-Vásárhely. P. P. Ha az egész czikk kezünkben volna, még csak megjárná; de mit tegyünk ily
dirib-darabbal, melynek többi részei még a semmiség ölében szunnyadoznak, s tán akkor érkeznek ide, midőn már
minden elkésett?
7320. Ádánd. J. G. Örvendünk a viszonttalálkozásnak, s kérdjük, miért volt oly hosszu a pauza? A czikket
j élvezettel olvastuk, s legközelebb meg fog jelenni, nem
ugyan itt, hanem ott, a hova jobban beillik.
7321. V.-Püspöki. Z. K. Elavult dolgok, melyeket
tulszárnyalt az idő. Ama várfogház mai állapotának ismertetése birhatna csak némi érdekkel — söt még ez is
kérdés.
7322. P— la. F. E hó 5-én a küldemény szerencsésen
megérkezett s egyrésze azonnal tovább szállíttatott. Fele
itt maradt, s műizléssel biró szakértők tele vannak dicsérettel. Kr en elsö siker további erélyes folytatásra ösztönző, s e részben nemsokára meg is küldjük megkereső
sorainkat a Hrona Tölgyébe.
7323. P.-Arad. Cz. I. A gépminta megérkezett s bizj vást ide utasíthatja on azokat, kiket ez ügy érdekel.
7324. Siklós. Örvendve csodálkoztunk s szivesen teljesitjük a kivánt megbízásokat; egyet természetesen kivéve, a mire a személyes jelenlét szükséges, s a mi ez idő
szerint kivihetetlen.
7S25. H.-M.-Vásárhely. Sz. S. A kérdés kizárólag a
szerkesztőségi pénztárt illeti, és senkit mást. Arról pedig
bőven még csak értekezni sem lehet.
7326. Bérez. B. V. S. Nehány nap mulva teljes készséggel szolgálunk részletes felvilágositással a kérdezett
gép eredete s egyéb körülményei, valamint feltalálója
felől is.

SAKKJÁTÉK.
24 0. sz. f. — H e a 1 e y F r a n k t ó l (Londonban)
Sötét.

a

b

e

d

e
f g h
Világos.
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 241-dik számu feladvány

megfejtése.

Világos.

Sötét. | Világos. A) Sötét.
Vd2-g2A)| 1
Vd2—g5B)
2. Vbl-h7f
Kh6-h7:
2. Bd4—h4f
tetsz. szer.
3. Vbl —g6tmat.
3 Bd4—h4fmat.
B)
C)
1
Vd2—f4fC) 1
Vd2-d3
2. Bd4 - f t:
tetsz. szer.
2. Vbl—d3:
tetsz szer.
3. Vbl—g6fmat.
3. Vd3-g6fmat.
Helyesen fejtették meg. Veszprémben.- Fülöp József.
— Pécsett : Rittkay János. — Debreczenben : Zagyva, Imre.
— Balatsa-Gyarmaton : Iményi Lajos — Nyéksn : Bizony
Ákos. — Sz.-Kir.-Szabadjdn : Fürst Sándor. — Pesten:
Cselkó György.
Rövid értesítések. Öcsöd : B.L. A 242. f. az érintett
módon helyesen van megfejtve. A többinél akad egy-egy
védelem, mely a matot akadályozza. Hogy ön ez akadályokat le fogja küzdeni, nem kétkedünk. — Veszprém
F. J. A jókivánatra viszont szives üdvözletünket küldjük.-

7318. tíöllnitz. Sz. J. A rajzok elkészülte után, mi
meg nem következhetett be, a fényképek azonnal átvehe- C X " Melléklet: Elöfizetési fölhívás a .,Képes Ujság'
magyar nép mulatva oktató barátja czimü uj
tők. Többet nem ígérhetünk. Sok mással együtt régen
Népújságra.
munkában vannak.

H E T I - N . APTA R.

Hónapi- és Katholikus és Protestáns
uetiuap.
naptár.
ll
12
13
14
15
16
17

** (Névmagyarilások.)
Felsőbb engedély
mellett Loydl Rudolf másodéves gyógyszerésznövendék „8zentkereszti"-re, — Peidlhauser Móricz nagy-zombori, és Peidlhauser Gyula szárcsái
lakosok „Tárczai"-ra.
változtatták vezetékneveiket.
** (Elfogott rablók.) Trenesémnegyében a
prosznei korcsmában, egy bécsi kereskedőt álma
közben rablók támadtak meg s tőle 1600 fiot ea
egy arany órát elvettek. Védelem közben a kereskedő az egyik rabló ujját megharapta, s az igy
ejtett seb által fölfedezték a tetteseket. Először
is a megbélyegzett rabló került kézre, egy szabadságos katona, s ennek vallomásából kiderült,
hogy a rablásban a korcsmáros és annak testvére
is résztvett. Az általok elrejtett rablott tárgyak
is megkerültek. A bünösök kilenczen voltak.
** (Halálozás.) Weisz Nep. János, beszterczebányai székesegyházi olvasó-kanonok, aug.
30-ikán, életének 87-ik évében meghalt. Az elhunyt még 1800-ban szenteltetett föl pappá, s
igy arany miséjét már 14 évvel ezelőtt t a r t o t t a .
Béke hamvaira!

Izraeliták
naptára.

TARTALOM.
0 ISI

II o l d
?
nyüg.
hossza kél nyüg ho3sza kél

Szeptember
Auguszt, (ó) Elul. Ros. fok V. ó P- Ó P- fok V.
168 56 5 a 2 6 20 286 57
» " B A . n e v e B 16 Protus 30 D 12 Sándor 10
Guido, Silvinua Tóbiás
169 64 5 33 6 18 301 23
31 B. Asszony l l Regina
Móricz püsp.
170 58 5 35 6 16 316 14
Lorán
1 Szeptember 12
Kereszt felmag. Salome
171 51 5 36 6 13 331 20
2 Mamantus
13 Ráhel
llildegárd szüz Nikoméd
172 50 5 37 6 12 34 fi 34
8 Anthim p.
14
Ludmilla
4 Babylus
173 48 fi 33 6 9
1 ő()
16
Euphemia
Lambert püsp. Lambert
5 Zakariás
16 Sabbath 174 47 5 41 6 7\ 16 51
Hold változásai. © Holdtölte csütörtökön 16-én 10 óra 25 perczkor iStt

ó. P3 18
3 59
4 33
5 6
5 39'
6 10:
6 41

ó.
*

1
2
3
4
6
7

P*
1
16
35
35
16
36

Volny József (arczkép). — Tisza partján. — A vakmerő. — Hogy fogták el a kuruezok StahrembergetV —
Borsodmegyei vasgyára (két képpel). — A szőlőtőke és a
bor, mint ital a különféle nemzeteknél. — Hyalographia
vagy üvegnyomtatás.— Egyveleg.— Tárház : A Kölcseyünnepély Szatmáron. — Irodalom és müvészet. — Egyház
és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közint őzetek
egyletek. — Balesetek, elemi csapások. — Mi ujság? —
Nemzeti szinház. — Budai népszinház. — Szerkesztői
mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.
Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza 1. sz.)

386

387

HIRDETÉSEK.
Valódi eredeti

754 1-10

Somlyai s balatonmelléki

BOROK.

STEI1V János kiadásában Kolozsvártt megjelentek, s minden hazai könyvárusnál
kaphatók, Pesten nevezetesen íírill Károly (ezelött Geibel A ) könyvkereskedésében, Kristóf-téren 4-ik szám alatt:

A

RAMASETTER VINCZE,

mint sümegi, badacsoni és Somlyai szőlőbirtokos, sümegi pinczéjéből Itczés, pintes
palaczkokban

Édeskuty La jos

vagy : Szaif Züliázán Szultán. Arab rege.

-Vildg^d,t Ali-bey után magyarította B. Orbán Balázs.

Ára füzve 2 ft. Diszkiadás. Négy könyomatu képpel

Pesten, a József-téren 12. sz.,

létezö és a „szerecsenhez" czimzett fűszer-,
Ksemege- és ásványvíz-kereskedésében folyton kaphatók, a hol hordókbani nagyobb
megrendelések is elfogadtatnak, s az illető
pinczékből pontosan teljesittetnek.

Fölhivás vállalkozásra.

IrÁerfpy-

3 ft.

Irta

ift2o B k°r d w r

[Származtató philosophia tanfolyama. Tanúié

keknek kézikönyvül, tanultaknak elmélkedési tárgyul, minden művelt magyar
embernek érthető olvasmányul. Irta Mihályi Károly, nagy-enyedi tanár.
Ára
1ft.40 kr.

A h e i d e l b e r g i k á t é é r t e l m e z é s e . Tanulók és magánhasználatra. Irta Zombori Gedő. Ára kötve
28 kr.

|779 ( 1 - 3 )
Alulírott vállalkozót keres ,,garatóra"
vagy „garatellenőr" nevü találmányának
készítésére. E találmány rendeltetése, minden pár kőhöz külön alkalmaztatva, biztosan
tudósítani a malomtulajdonosokat és illetőgyógyszerészek
leg molnármestereket afelől, mennyi élet
ment keresztül a garaton bármennyi idő
alatt, s mennyi váméletnek kell készletben
lennie'? — Készítésének munkája a gazdasági gép- vagy lakatos-iparműhöz tartozPárisban, 7, rue <le la Feuillade.
ván, folhivatnak az ezen iparok valamelyiEzen legujabb s kellemesizü folyadék-gyógyszer, mely eddig szétbontás nélkül
kével foglalkozó vállalkozó szellemü iparos
urak e gép készítésének elvállalására, s e nem vala összevegyithető, két alkatrészt tartalmaz, u. m. a vasat, mint a vér elemét s a
szándékuknak a f. septeinber 30-áig alul- chinahéjat, mint az edzőszerek legkitűnőbbjét. Ezen gyógyszer legnagyobb eredírotthoz czimzett bérmentes levélben leendő ménynyel ott használtatik, hol az erők isméíi helyreállításáról, s a vér normális állapottudatására; midőn is alulírott saját föitéte- bani hozásáról van szó. Kellemdús fiatal leányok halvány arczszine, gyomorfájleit, melyek alatt találmányát átadni kész, dalmak, étvágyhiány, megrongált emésztés, vér-vizibetegség, vér-árvaság, a
az illetőkkel magánlevélben tudatni fogja nök rendetlensége, leukorrhöe stb., mindazon bajok, melyek ezen, Francziaországban
Tapasztalás után szólva e mü kapós, s az egészséget fenntartónak elismert orvosszer által gyorsan meggyőgyittatnak, vagy enyüzlet jövedelmező leend.
hittetnek.3 — R a k t á r a k : Németország nevezetesb Tarosai minden gyógyszertárában.
C^ " Magyarországra nézve a főraktár létezik Pesten : TÖRÖK JÓZSEF
T.-Füred, september 1-én 1864.
yógyszerésznél a király-utczában 7-ik sz. a.
655 (8—24)

GRIMAULT és TÁRSA-

vastartalmú szörpje vörös chinaliéjból

774 (1—3)

Sarkady Ferencz,
ref. tanitó.

Egy, a müveltebb osztályhoz tartozó család

Kuriast. a varban,

jövö iskolai évre két tanulót kész elfogadni egész ellátásra, hol a tanulók erkölcsi
viseletére s átalában művelődésükre kellő
gond fordittatik. — Bővebb értesítés sze
rezhető Hegedüs Ferencz urnál Budán,
a várban, Fortuna-utcza 111 •ik szám alatt.
778 (1)

Legujabb

j

JutalomdjJ-kölcsOn.:
Nyeremény-huzáe

1804. évi oktober 1-én.

|

A kölcsön nyereményei:
100.000, 80,000, 70.000, ($0,000, j
50,000, 45,000, 40,000, 10,000 1
stb. forint.
ill\(> Antal kereskedő-háza mainai
Frankfurtban, a pénzösszeg beküldése
mellett, átenged 1 sorsjegyet 1 forint
50 kr. a. é., 18 sorsjegyet 15 ftért,
25 sorsjegyet 30 forintért.
A sorshuzásl lajstromok a résztvevőknek bérmentve s ingyért küldetnek
meg.
770 (2-4)

fr!

Helyiség-változtatás.

József-tór 10-ik szám- alatt,

Hartleben és társai

könyvkereskedésükben Pesten, valamint minden más könyvárusnál kapható:

Korunk tapasztalt

borgazdájának pinczekönyvecskéje
mely

könnyen érthetölcg H gyakorlati modorban megtanít,

hogyan kell minden gyenge bort jeles középfaju borrá, minden középfaju bort
tetszés szerintfinomcsemegeborrá természetes uton é8 módon átváltoztatni; miként
kell egészséges borokat késziteni és egészséges állapotban megtartani; hogyan lehet
a beteg borokat meggyógyítani; belföldi borokkal minden hires külföldi bort tökéletesen utánozni; pezsgóbort késziteni; hogyan lehet szőlőnedv nélkül bort elóálli-,
tani; miként lehet a borban az idegen, ártalmas hézagokat felfedezni és a hamisitott
borokat megismerni. — Mindezt a vegytan és borpinezészetnek vívmányai szerint a
legujabb korig, egyéb közhasznu és uj közleményekkel a pinczészetből.

Alulírott nő ezennel tisztelettel tudatja
a nagyérdemű közönséggel, hogy a már
A szövegbe nyomott fametszetekkel.
negyed évszázad óta a váczi-utezában, gróf
Nákó-féle házban, fennálló gyermekjátékSzerzé BEYSE J.,
Forditá SZTÁIVCSAY JENÖ.
kereskedését és Hzalmakalap-gyárát,
gazda
s
technikus.
a
k.
m. term. tud. társulat rendes tagja.
jövö szent Miliály-napkor, — s pedig a
Füzve 70 krajczár ausztr. órtékben.
777(1—2)
játékkereskedést a fenntebbi ház szomszédságában levő Szentkirályi-féle házba, a
szalmakalap-gyárt pedig a „koronához"
czimzett házba, váczi-utcza 13. sz. a., az
első emeletbe áthelyezi. Szent Mihály-naptól kezdve, minthogy a helyiség-változtatás
által a házbér évenkint 2000 fttal jutányosb,
4rUczikkei az uj helyiségben 10%-tel olcsóbbért adatnak el. Midőn alulírott nő az A Icghathaíósb szépitö-sier szeplő, májfoltok s pattanások ellen a
iránta negyed évszázad óta tanusitott bizalomért ezennel halas-köszönetét nyilvánítaná, szives kérelme oda terjed ki, hogy ót,
az uj helyiségben ie számos látogatással Egy tégely, mely 8—10 hétig is eltart, elegendő a legszebb és legtisztább arezbőr
előhozására. — Egy tégely ára használati utasítással 3ft.,begöngyölés 80 kr.
megörvendeztetni kegyeskednének.
Rakhelyek PESTEN : Thalmayer A. és társa, — Laeff
Ln M. illatkereskedése,
762,1(3-5)
BRUKNER CH. Pórfl F. váczi-utcza 19-ik szám, — Molnár J., váczi-utcza 20-ik
" " szám.
683 (7—12)

Mncs többé szeplő!
LILIACÉE PARISIENNE

Egyuttal czélszerü és tanulságos

ajánlják

mindéi év szakra

Pesten, Dorottya-utcza 14-ik sz. a.

legujabb bel- és külföldi
20

Bérlet-hirdetmény.

Alulirt figyelmezteti a nagyérdemű közönséget évektől óta fennálló és a kor igényeihez képest ujból fölszerelt

„Hengermalom melletti elsö pesti
vas- és fém-öntödéjére,"
melyben legujabb minták után készült
kert-, sírkert- és ndvari kerítések, erkély- és lépcső-korlátok, diíczok, orsólépcsök, gőz- és viz-árkolási csövek,
épitési müvek és gépekhez szükségelt részek; különösen minden felekezetbeli imaházak felszerelésében szükségelt öntvények, csillárok, kar- és diszgyertyatartók, szóval mindennemü öntvények
minta és rajz szerint, bronezozva vagy
anélkül, gyorsan és j u t á n y o s á n készittetnek, s vidékre is pontosan megküldetnek.
753 (6-6)

Kossuch János Pesten.
756

Urii-eladás.

(3-3)

Hevesmegyebeli Karácsond helységében
700 darab jó erőben levö ürü eladó. A venni
szándékozók értekezhetnek az ottan lakó
tulajdonos Gosztonyi János urral.
Kelt Karácsondon, aug. 25-én 1864.

Titkos betegségek

és idült, sulyos utóbajai ellen, több évi
tapasztalás s a világhirü R i c o r d
(egykori párisi tanárának) tanmódja
után, siker biztositása mellett rendel
SUGÁR orvostudor. —Lakása fürdöntcza 3-ik szám, a József-tér sarkán
— Elfogad l l órától l - i s . jVöket
S-tól 4-ig.
428 (23-24)
C f Megkereshető levél által is

/\üel"e<eS

íminí

2 5e

°" hitelsorsjegyre

Reischer Endre,

* y "egyedévi részletekben:

volt keszthelyi gazdasági tanintézetbeli vegytan, gazdászat, mütan és számvitelnek tanára

8 ft. >/« évenkint, — B. 18 személy 19 darab

8-rét. (431 lap.) Borítékba füzve 2 ft. 60 kr.

MAGYAR

lI Befízeiés 25 havonkint! részletben:

GAZDAmONY TEENDŐI

E. 10 személy 10
hitelsorsjegyre
6 ft. 30 kr. havonkint, - F. 10 személy 10 darab
S r je
re 4
sorai*™ ° i /y
»• 80 kr. havonkint,- G. 10 személy 10darab «/i 1864.
sorsjegyre 4ft.fi() kr., - H. 10 személy 50 darab Rudolf-sorsjegyre 3 ft.
99 kr II i^ ^clyegdíj részletszelvényenkint E.-nél 1 ft.30 kr., F. C-nél

a közéletben , házban és konyhákban.

Az e társaságokbani résztvevők az illető részletbefizetési ivekben bejegyzett sorsjegyekre közösen játszanak; a nyeremények, miután a kihuzott
sorsjegyek ujabba! helyettesittetnek, a résztvevők közt egyaránt osztatnak
lei, s a részletfizetések letelte után az A. G. D. E. F. G. alattiak mindegyrkének egy eredeti sorsjegy szolgáltatik ki, —aII.-nál 5 eredeti sorsjegy
s
a B.-nél az eladott sorsjegyekből reáesendő részletet kapja.
Alakitok továbbá kívánatra mindennemü zárt-társulatokat, tetszés
szerinti sorsjegyekre a legjutányosb föltételek mellett.

Pályázati hirdetmény,

Vasmegyében 4800 holdból álló baltavári uradalom és 1800 holdból álló potyi
puszta együtt, vagy külön fundus instructussal, a sopron-kanizsai vasut, vasvári
állomástól mindegyik csak egy órai távolságban fekszik, bérbe adandó. — A bőrleni
kivánok bővebb felvilágositást nyerhetnek
Baltaváron, Zalabéri Horváth Ferencz
tulajdonos uraságnál személyesen vagy levél
által, utolsó posta Zalabér.
761 (3—6)

ötödik kiadása nyomán, hazánk viszonyaihoz alkalmazva, átdolgozta

sorsjegy-társulatok programmja.

Földbirtok-eladá8.

melynélfogva a szentesi h. h. egyház kebelében üresedésbe jött felsö-párti lcányiskola-fanitóságra, mely 84 ft. ké?zpénz,
123 véka buza, 120 véka árpa, 50 font só
természetben, 2 ol kemény tüzi-fa természetben, szabad lakás, ezenkivül 3 ft. 84 kr.
évi fizetéssel van egybekötve, — ezennel
pályázat nyittatik.
A pályázók, kik csupán nős férfiak lehetnek, eredeti bizonyítványokkal fölszerel;
folyamodásaikat a f. é. szeptember 1?-ik
napjáig a szentesi h. h. lelkészi hivatalhoz
annál bizonyosabban beadják, mivel későbbi
folyamodványok tekintetbe vétetni nem
fognak.
Kelt a szentesi helvét hitvall. egyháztanácsnak 1864. évi augusztus 29-én tartott
üléséből.
768 (2—2)

PATZIG G. C.

Az általam r e n d e z e t t

13-0

Nagy-Abony és líagy-Kőrös városokhoz
két óra távolságra eső kara-jenfti határban,
a kocséri s torteli határok
mellett, 1200 G
I54
ölével számitott 499 /i2oo hold tagositott
birtok, szabad kézből örök áron eladó. —
Értekezhetni iránta alulirt tulajdonosnál
Jász-Fényszarun, n. p. Jászberény.
Kelt Jász-Fényszarun, aug. 24-én 1864.
758 (3 - 3)
Ficzek Lipót.

kézikönyv a földbirtokosok, bérnökök, mezőgazdaság-intézők, kezdőgazdák
8 tanonezok, szóval mindazok számára,
'
kiket érdekel a g y a k o r l a t i mezei gazdaság.

a kereskedelmi testület (Lloyd) épületében

dusan ellátott

, divatáruikat.

kaphatók "

MEZOGAZDi-TISZT.
Ő
pénzváltó-irodája

BÖHMÉSKANYA

(Porte-voie en miniature (TAltraham a Páris,)
Felfedezése egy uj hallási szernek, melynek hathatóságát tekintetbe véve,
minden egyebet felülmúl, mi mindeddig ezen baj enyhitésére használatban volt. Ezen
kis szer alig észrevehető, merr, a fül szerint van szerkesztve, s csak egy centiméter
átmérőjü, és oly tetemesen hat a hallásra, hogy a leghiányosb életmű visszanyeri
ezáltal tevékenységét. A betegek résztvehetnek ismét a közönséges mulatságokon;
a kellemetlen zugás is, melyet az ember sokszor érez, végkép elmulik Szóval, ezen
felfedezés minden lehető előnyt nyujt ezen iszonyu betegségre vonatkozólag. — Ezen
hallási szer párja, nyomtatott használati utalványnyal, ára : ezüstből 9 ft., aranyozott ezüstből 10 ft. 80 kr. a. é. — Bérmentes tudakozásokra számos bizonyitvány küldetik át a szer kitünő hathatoságáról.
F ő r a k h e l y : Pozsonyban Wigand Fr. Károly könyvkereskedésében, honnét ezen port-voie készfizetés mellett bárhova szétküldetnek.
667 (3—8)

7V

Kornnk igényei szerinti gyakorlati

T ö r t é n e t i

k n e y t n l á n v i hnlírvpfr
regény. Irta P. Szathmáry
K O S Z l ü l d l i y i I l U l g y e K . Károly. Két kötet. Ara
2 ft.
Ismeretes történeti regényirónk ezen legujabb müve Mátyás király korából van meritve.

Az elorzott végrendeletek.

urnál,

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában megjelentek, s általa
árusnál, Pesten : Pfeifer Ferdinánd, Budán : Nágel

Kézi- és segédkönyv nők és hajadonok számára

lu MEDVE IMRE.

E könyvet a Magyar gazdasszonyok egyesülete a mult 1863 évi
augusztus 5-en tartott választmányi ülésből Hollán Ernőné alelnök ö nasvsá«ra
elnöklete alatt kiküldött választmányi tagok, u. m. Simigh Istvánné, Szathmáry Károlyné, Liszy Istvánné, Grün Jánosné és Erdélyi Sarolta nagyságaik
megvizsgálták és javáhagyták.

Sorsjegy-árak havonkinfi részlet-fizetéssel:

Nagy 8-rét. (332 lap.) Borítékba fűzve ára 2 ft.

Sorsjegyek, melyeknek árfolyam-értéke4 40 ftig rugnak, első részlet-fizetés 4 ft.
»
»
»
0 fttól 100 ftig, „
,,
8 ft.
"
»
»
100 fttól 200 ftig, „
„
12 ft
"
»,
>, 200 fttól azonfelül „
„
25 ft.
S**" A legméltányosb feltételek mellett 10, 15, 20, 25 havi, vagy Vi évenkinti
részlet-fizetések is eszközölhetek.

ígérvények dijai:

Hitelintézeti sorsjegyekre 3ft.50 kr . — Pálffy-sorsjegy ékre 2 ft. 50 kr
dolf-sorsjegyekre t ft. — Bélyegilleték 50 kr.

FALUSfKÖNYVTÁR.
Harmadik fűzet:

Takarmány-növények ismertetése és tenyésztése, rétmivelési és
takarmányozási naptárral 8 számos fametszvénynyel felvilágosítva.

- Ru-

irta Dr. Farkas Mihály.

Különféle sorsjegyek össztálllt<ísa havonkint!* részlet-íizeíés
melleit.
1 5 fOríílí ui V i°" k ,! lU :A), l h i t e l -' V* resz 1860-iki, 1 Salm-sorsjegyre,-

Nyolczadrét. (104 lap.) Borítékba füzve 50 krajczár ausztr. érték.

"" ry-, 1 Pálffy-, 1 Genois-, 1 budai, 1 100 itos 1864-

10 foriní
l\r

BORKERESKEDÉSE

hav iiki

? nt

ivn UH sorsjegyre, — m ' i

Pesten, Dorottya-utcza, a kereskedelmi testület épületében,
ajánlja

Keglevich-sorsjegyre.
R é s z I e t f i K e t e s e k egyes sorsjegyekre, valamint társulati sorsiegvek
resz
J g y
jegyese, az 1Smert föltételek alatt eszközölhetek.
'"
W*~ Bevásárlása 8 eladása mindennemü értékpapíroknak s pénznemeknek, előlegezések, sorsjegyek- s állampapírokra, incasso 8
megbízatások stb.
W

Vidéki levélbcli mefírendelések titoktartás mellett gyorsan s pontosan teljesittetnek.
692 (9-52)
®*~ A vidékbeli ügynökök különös kedvezményben részesittetnek
s szükségleteik fedezése végett idejekorán hozzám fordulhatnak!

díva

legfinomabb

éskellemes i z ü

pinten üvegekben;

! továbbáá : a legnemesb fajta vörös és fehér magyar borait
!palaczkokban; valamint pezsgö-burait Cüquot veuve, R O eIderer, Mamm, Delbeck és de Berghes-től; Bordeaux- és
!
rajnavidéki, Lunel-, Malaga- s Madeira-borait;
I

kaphatók továbbá fennérintett kereskedésben

a legfinomabb Jamaika ó-rfaumok.

Mindennemü

737 (5-6)

bútorszövetek

szőnyegek- és függönyökkel

dúsan bereudezeü raktárunkat, ugyszintén nagy választékban levö bel- és külföldi

papir-kárpitokat

ajánljuk g y á r i á r a k o n a tisztelt czimü közönség figyelmébe.
Pesten, bécsi-uteza 2-ik sz. a.

888

Vidéken lakó kereskedők s magánpók,

W i g a n d G y ö r g y könyvárusnál Lipcsében jelent meg, s Magyarhonban minden hiteles könyvárusnál kapható:

38-ik szám.

Tizenegyedik évfolyam.

kik áruczikkeket pesti kereskedőknél, iparotoknál, vagy gyárosoknál megrendelni
kivánnak, ezt az aluliit intézet által, mely efféle bizományi ügyeket csekély költségdij
mellett elvállal, gyorsan s pontosan kieszközölhetik.

Az országosan engedélyezett ügynökségi iroda,
Fest, városház-uteza 1-só szám alatt.

772 (2-3)

Irta

Elévült köhögések miiHleii nemei ellen,

továbbá: melIfVjrinlmak, évekig tartó rekedtség:, forok-bántalina
8 a tüdő elnyttlkásotlása dieu : a több orvosi tekintély által megpróbált

Irlüll MEIiSZÖRP

oly azer, mely mindenkor, s pedig számos esetben anélkül, hogy annak alkalmazása által
a legkielégitőbb eredmények ne érettek volna el, a leghathatósbnak bizonyult be. Ezen
szörp elsö használata után feltünöleg jótékonyan hat, s különösen (törés és szamárü ti rut ellen a l e g b i z t o s a b b óvszer: a szivos s megaludt turha kiköpését előmozdítja, a torokban az ingert csillapítja, s a legrövidebb idö alatt eltávolitja a
legmakacsabb a gonosz aszkór-kollögést 9 a vérhányást.

Árak a cs. kir. ausztriai államokra nézve:

Kis 8-rét. (399 1»P-)

Koritckba fűzve ára I forint 50 krajczár ansztr. érték.
MF" A dors-máj-olaj használata fölösleges { " ^ f

GRIMAULT és TÁRSA
gyógyszerészek
gygy

jódtartalmú retek-szörpje
Párisban, 7, rue de la Feuillade.

1 üveg ára 4 ft., '/» üvegé 2 lt., '/« Üvegé 1 lt. ezüstben, vagy annak értékében.
A párisi kórházak leghirnevesb orvosai bizonyítványa által az e szörp fölötti
vélemények több egyetem által igazoltatnak s megpróbáltatott; e szörp, a dorsPostai küldéssel üvegenkint 20 krral több.
májolaj helyett — melyet jóval felülmúl — a legnagyobb eredménynyel használtatik.
Meggyógyítja a bőrbetegségeket, skrofulákat, vér-vizibetegséget, sápádságot s a bőr
bágyadtságát, az étvágy-hiányt, s erősbiti vértisztitás által a szerveket. Egy szóval:
w
• Török Jozsef gyógyszerésznél király-utcza 7. sz., és e szörp a leghathatósb vértisztitó szer. A beleket s gyomrot — mint ez közönségesen
i
a hamuzsir s vas-iblagnál történni szokott — soha meg nem rohanja; kis gyermekeknél
Kil [illil (Ó ] J "*'W'tz M. gyógyszerésznél.
is', kik mirigy-bántalmakban szenvednek, a legkiválóbb eredménynyel használható.
BUDÁN : Bakács L. udvari gyógyszerésznél.
747 (3—9)
Dr. ÍJazeuave, a „S. Louis" kórház orvosa Párisban, e szörpöt különösen bőrbetegségeknél ajánlja. — R a k t á r a k : Németország nevezetesb Tarosai minden gyógyszertáriban.

Maver G. A. W. Breslauban.

itt* -*

1 forint

, ':

3

M n i l a n d városa által biztositott

18 millió frank kelcsön-sorshuzása
1864-ik e\i oktober 1-en.

ttf)

Ezen kölcsön-sorsjegyek eladása minden államban törvényesen meg van
engedve. A kölcsön főnyereményei : 25-ször 100.000 frank, 10-szer 80,000,
ó-ször 70.000, 5-ször 60,0«Ó. 10-szer 50.000, ö-8zör 45.000, 10-szer
40,000. 10-szer 10.000, 10-szer 5 0 0 0 . 5-fzór4OOO, 10-szer 3 0 0 0 . 1655-ször
1000, 10-szer 0 0 0 . 180-sior 5 0 0 . 290-szer 4 0 0 . 315-ször 300. — továbbá
kissebb nyereményekben : 250. 2 0 0 , 150, 100.60, 50, 49. 48. 47, 4 6 stb.
frank. — A kötelezvények mindegyikének legalább is 4 6 frankot kell nyernie
Évenkint négy huzás történik, s pedig január 1-én,április 1-én. julius 1-én,
oktober 1-én. A fennérintett húzásokra eredeti sorsjf gyek a legolcsóbb árért
ajánltatnak.
• Egy sorsjegy ára az első októberi sorshúzásra 1 ft., 12 sorsjegye 10 ft.
Játéktervek és soishuzási lajstromok bérmentve s ingyért szolgáltatnak
ki. Legkisebb mérvbeni megrendelések a pénzösszeg beküldése mellett pontosan teljesittetnek. — Ebbeli levelezéseket elfogad SCHRIMPF J.VXOS
bankár mainai Frankfurtban.
769 (2 - 5)

Csak 1 forint

gyógyszerészek

növény- matico - in jectió ja
s matico-tokocskai
7, r u e d e l a

*>/H (9—24)

Fontos földbirtokosokra nézve!

Mindennemü gabona, bor, dohány és egyéb termények bevásárlását s eladását
kózvetiti
. . .
.
.
.
.

az orsz. enged, ügynökségi iroda,

Pest, városliáz-utcza 1. sz. a.
Eladási mustrák elváratnak.
771 (2-3)

POPP

J. fi., gyakorlati fogorvos,

cs. k. osztr. szab. és elsö amerikai s angol kiz. szabad.

lYtTIIKM\-SZU\m:
Bécsben, ezelött Tuclilauben 357. sz.,

LT és TÁRSA

Párisban,

Magyarországra nézve a főraktár létezik Pesten : TÖKÖK JÓZSKF

gyógyszerésznél a király-utezában 7-ik sz. alatt

Feuillade.

most : Stíult. Bogiiergasse 2-dik szám alatt,
$P^"

a takarék-pénztár átellenében.
Egy üvegcse ára 1 ft. 4 0 kr., — göngyölés 20 kr. " l ^ i

Kapható P e s t városa minden gyógyszertárában, valamint minden
illatszer-kereskedésben.
Cs. kir. legfelsőbb szab.
Ara 1 ft. 2 2 kr.

FOG-ÓLOM.

Ezen legujabb gyógyitó szer, mely a gonorhőek gyors és sikeres gyógyítására,
anélkül, hogy stricturákat, vagy a belső részekben gyuladásokat okozna, a matico-perui
faleveleiből van készitve. Dr. Ricotti s a párisi orvosok legnagyobb része, mióta ezen
Az odvas-fogak saját ólmozására. — Ára 3 ft. 10 kr.
gyógyitó-szer feltaláltatott, minden egyéb ilynemü szereket mellőznek. A belövelés a
betegség közvetlen kezdetével alkalmaztatik, a tokocskák minden rögzött s elévült
esetekben, melyek a copahü s kubébamag s más egyéb érczes alapokra készített belövelésekre távozni nem akartak, vétetnek használatba. — R a k t á r a k : Németország nevePapirtokban. — Ára 6;l krajczár ausztr. érték.
zetesb városai minden gyógyszertárában.
Minthogy szájvizem évek hosszu során a fogak- s szájrészekre nézve is mint legG"f- Magyarországra nézve a főraktár létezik P e s i en : TÖRŐK JOZSEF kitünőbb épségben tartó szernek bizonyult be, s mint toilette-tárgy a magas a leggyógyszerésznél » király-utczában 7-ik sz. a.
656 (9—24)
raagasb uraságok által egyiránt használtatik, nevezetesen pedig nagytekintélyű orvos,
egyéniségek részéről számtalan bizonyítványok által — e szernek jelessége igazoltatik,
s tekintve, hogy Anatherin-szájvizem az utolsó nagy világkiállitáson is kitüntetett,
s Angolországban kir. nagybritanniai szabadalommal láttatott el, — s a hamisítások
ellen védve lón, s Amerikában is hasonló kitüntetés s rendkivüli kedveltségben részesittetett, s a birodalom több előkelö hirlapi levelezések által megismertetett, — annálfogva
annak további dicséretét fölöslegesnek tartom.
C 3 " Kaphatók PESTEK : Tftrök J. gyógyszerész urnál, király-utcza 7. sz. —
e l - és b é r b e a d á s , vagy b e c s e r é l é s v é g e t t előjegyezve vannak Unschuld Ede urnál váczi-utezában, — Scholz gyógyszerész urnál a „szent háromság".
hoz, — Leykauf testvér uraknál, — Thalmeyer és társa, — Lneff M. és Oszvald
az országosan eugedélyeieü ügynökségi irodában,
uraknál. — 'Bl'DAN : Bakács Sándor udvari gyógyszerész — és Ráth gyógyszerész
uraknál.
486 (9-14)
Pest, városház-utcza 1. sz. a.
773 (2—8)

Növényi fogpor.

Kissebb s nagyobb birtokok,
házak, üzletek, gyárak és bányák,

A PATKÁNYOK ÉS EGEREK

Két kert-telek

bíitos és gyors kiirtása

a Hermina mezején,

Valódi minőségben kapható^

hat és kilencz holdjával, szabad kézből eladandó. — E tárgybani
bővebb értesitést ad e lap kiadóhivatala P e s t e n , egyetem-uteza
4 ik szám alatt.

egj Cíisr. kir. kizár. ízabadalm. irtószer által. — Gyertya-alakiul darab ára 5 0 kr.
PESTEN : T * r o k J o z s e f gyógyszerész urnál, a király-utczában 7-ik szám alatt, —
Pozsonyban : Scherz F., — Keszthelyen : Würsch F.
702 (8—11)

Ki»<ló-tulajJonoi Heckenast GBBSUY. — Nyomtatja Landerer ét Heckenast, •gyetem-ttexa 4. izám alatt Pesten, 1864.

Pest, szeptember 18-án 1864.
Elöfizetési föltételek 1864-dik évre
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft Fél évre ő ft.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai
Újdonságok : Egész évre 6 ft Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárun pi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. no vember l-töl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ara, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetmények elfogad, Hamburg és Altonában : Haasenstein és Vogler. — M. Frankfurtban : Otto Mollien és Jafger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos, — és Fenten : a k e r .
tész-gazdnszati ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás ntán 30 ujkr.

A magyar gazdasszonyok egyesülete.
Az 1861-i év mozgalmasabb napjainak
egyik legszebb emléke a magyar gazdasszonyok egyesülete, mely eleinte határozottan
kifejezett czél nélkül ingadozva, nehány év
alatt oly szilárdul megalakult testületté
nőtte ki magát, hogy most már a közfigyelmet és tiszteletet méltán veszi igénybe.
Magasb hivatásukat felfogó magyar nők
alakultak egy nagy társulattá, melynek feladata : anyagi és erkölcsi eszközökkel és
szép példájukkal honleányi, női és háziasszonyi tekintetben hatni, buzdítani és gyámolitani mindazon körökben, melyek a férfiúi müködés és a közintézkedés határán
kivül esnek. E végből a gazdasszonyi ipar
emelésére időszakonkint
kiállitásokat rendez; szegény árva leányokat gyámolit és neveltet s most
a cselédképző intézetekre
is kiterjeszti figyelmét, s
a mi egyik legnemesebb
hivatása, a rendelkezésére
álló összegekkel, melyek
évről évre tetemesebbek,
a szerencsétleneket, ügyefogyottakat és elhagyottakat segélyezi.
Mióta ez egyesület
1862-ben hatósági jóváhagyást nyert, azóta megerősitett alapszabályokkal
és meghatározott szervezettel is bir, s az évi közgyülésen kivül az ország
fővárosában rendes havi
üléseket tart. Vannak alapitó, igazgató és rendes
tagjai. Mindjárt az elsö
közgyülés pártfogóul választá gróf Zichy Pál Fereneznét, ki most is az intézet élén áll. Az egyesület elnöke, ki egyszersmind annak éltető lelke s
ügyvezetője, Damjanich
Jánosné, ki mellé évenkint két alelnök, egy pénztárnok s jegyző, s husz
választmányi tag választátik.
Az egyesület időnkinti
müködéséről szakadatlanul tudósitják a közönsé-

get a lapok. Mi ennek elsorolásába nem is inség áldozatait gyámolitá s megmenté : de
bocsátkozunk. A kit a tárgy bővebben ér- mi ez okmányban egyuttal a gazdasszonyi
dekel, az bő adatokat meríthet részint az egyesület tevékenységének látjuk legtiszteegyesület közlönyéből (mely „Gazdasszo- letreméltóbb adatait a felhasználjuk az alnyok hetilapja" czimmel Vachott Sándorné kalmat, hogy az egyesület iránti tiszteleszerkesztése alatt jelen meg), részint a tünket s elismerésünket nyiltan kifejezzük.
„Magyar gazdasszonyok 1805 évi naptárá- A társulat összes tagjai iránti hódolatunkat
ból" (mely épen most került ki Heckenast legillőbben véljük bemutatni az által, hogy
nyomdájából).
nagy hangzásu szavaktól ment, egyszerű,
Egy nevezetes okmányt közlünk ezuttal de annál őszintébb és komoly elismerésünegész terjedelmében, melyben a m. gazd- ket az egyesület legnagyobb érdemekkel
Jánosné
asszonyi egyesület szavaz ugyan „nyilt kö- biró, buzgó elnöke Damjanich
szönetet" a magyar közönségnek azon ne- arczképével diszitjük. Leghöbb óhajtásunk,
mes lelkü áldozatkészségeért, melylyel a hogy ezen nemes törekvésü társulat áldásos
históriában páratlan mult évi nyomor és müködésének még soká lehessünk hirdetői!
Ama „Nyilt köszönet"
~
pedig, melyet a magyar
gazdasszonyok egyesülete
e napokban a magyar közönséghez intézett, s mely
nézetünk szerint legszebben jellemzi magának az
egyesületnek emberbaráti
nemes tevékenységét, következőleg hangzik :
„A végzetszerű országos
csapás, mely a mult év szomoru emlékezetű aszálya által hazánknak különben legdúsabb részeire nehezedett,
s végin seggel
fenyegette
fajunk magvát, hála — az
emberek és népek soreát intéző gondviselésnek, — elvonult vidékeinkről, elvonult
ugy, hogy bár fájó nyomai
alatt még sokáig nyöghetünk, s bár sokáig kell a magyar gazdának türni a föld
hantjait, hogy pótolva lássa
azt, mit egy év lefolyása
alatt az idő mirigye elpusztított, — de veszteségről, melyet természete helyrehozhatlannak mutatna, és sebekről,
melyeket az idő begyógyithatlanoknak bizonyitna, nem
panaszkodhatunk.

DAMJANICH

JÁNOSNÉ.

Nagymegkisértést küldé
reánk az ég, nehéz és szomoru próbák alá fogta családéletüak minden rétegét,
hogy bebizonyitva legyen, miként ha a társadalmi élet
egyes kérdései felett, vagy
az érdekek elütő értelmezése
körül szétválunk is vélemény;
ben, tettben, — de ott,

