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Tizenegyedik évfolyam.

ÁRJEGYZÉKE
»zon

LEGUJABB MAGYAR KÖNYVEKNEK
melyek

Heckenast Gusztav kiadó-hivatalában Pesten,
egyetem-utcza 4-ik sz. a. megjelentek, és minden könyvkereskedésben kaphatók:

I

Három fontos vélemény Renan „Jézus élete" felett. A
Kulömféle theologiai szempontokból fejtegetve. Eltester H. potsdami lelkész,
Van Osterzee S. 3. utrechti hittudor és tanár, és ifj. CJoqnerel Athanas párisi
lelkész által. Magyarra forditotta Torkos István. 8-rét. (168 lap.) Boritékba
füzve ára
80 kr.

m a f f V i i r P m h p r k Ö n V V t á r a t P A k h A""^, a Vasárnapi Ujság snerH l d g y d l e i H W ü l A.VH Y Y Uti cl, kesztője felügyelete alatt .Négy kötet
2 ft. Postán bérmentesen küldve
2 ft. 50 kr.
e I m é í e < l

Salamon Ferencz. Magyarország a török hóditás
korában. Nagy 8-rét. (431 lap.) Borítékba füzve

^

tag által. Két kötet. 8-rét. (348, 441 lap.) Borítékba fűzve

8-rét. (I. 288, II. 160 lap.) Boritékba íűzve ára

rései éa élczes mondatai. 8-rét. (XVIII. 304 lap.) Boritékba füzve ára

Jancsovics István. Kirándulás Istambolba az

kiadás. 8-rét. (586 lap.) Ára füzve 2 ft. 50 kr. Vászonba kötve

Dr. Ballagi Móricz, tanár. Uj teljes magyar és német

I r o d a l m i k i n C S t á r . IX-X. kötet. Szerelem dalnokai. Fűzve egy-egy
WT. i l

1 ft.

„^„,„™l„w.i. í %««lr- Petőfitől máig. (Petőfi S. arczképével.) K.8-r.

Ujabb m a g y a r l a n t o s o k .

(320

u P ) Füzve 2 ft. Diszkötésben

3«.

Gr. Majláth J. Magyar regék, mondák és népregék.

Forditotta Kazinczy Ferencz. Kiadta Kazinczy Gábor. 8-rét. (VI. 861 lap.)
Borítékba füzve
*
2 ft. 50 kr.

Asbóth L. A hadvezér és a hadtudomány alapelvei.
Az újabbkori hadjáratok történetével felvilágosítva. Két kötet. 8-rét. (320, 349 1.)
Füzve
5 ft-

Frankenburg Ad. Az öreg Bolond Miska kalandjai,
szárazon és vizen, mennyben és pokolban. 8-rét. (287 lap.) Fűzve

2 ft.

Zilahy Károly. Magyar koszorúsok albuma, irói *iet

jellemrajzok. Mutatványokkal és tizennégy aczélraetszettel. Nagy-8-rét (120 lap).
5
Diszkötésben
ft-

Bajza összegyűjtött munkái. KSS

b

S e l S2Í S S
á

pével. Hat kötet. 8-r.(207,221, 206,235,215,256 lap.) Nyom. papiron füzve 4 ft.
Veli n ~P a P' r o n i diszkötésben
8 ft.

Virág Benedek. Magyar századai és poetai munkái.
Harmadik kiadás Toldy Ferencz által. A szerzö arczképével. Hat kötet. 8-rét.
(252, 218, 193, 191, 224, 239 lap.) Nyom. papiron fűzve
4 ft.
Velin-papiron, diszkötésben
8 ft.

Sft.

Ökröss Bálint. Magyar polgári magánjog e

zeni eljárás a legujabb törvények és legfelsőbb rendeletek nyomán, jogtanotok
használatára. 8 rét. (372 lap.) Boritékba füzve ára
2 ft.

Függelék az ideiglenes törvénykezési szabályokhoz.
Az uj törvénykezési rendszer behozatala óta kibocsátott szabályrendeleteknek
felhívás és hiteles adatok nyomán összeállitott teljes gyűjteményei. Nagy 8-rét.
Első folvam.
Első füzet 80 kr. Második füzet 60 kr. Harmadik füzet 50 kr.

A kereskedelmi czégek iránti legujabb rendeletek
és régiebb hazai törvények. K. 8-rét. (38 lap.) Boritékba fűzve

40 kr.

T r á l v t í i n K u l ö n ö s tekintettel a müegyetemi, keres. H d l Y l d l l . kedelmi s reáltanodái ifjuság szükségleteire
a legtekintélyesebb bel- s külföldi munkák nyomán. I-ső füzet. 8-rét. (208 lap.)
Fűzve
"
60 kr.

Kautz Gyula, jogtudor. Politika vagy országászattan,
tekintettel a két művelt világrész államintézményeire
szeres kézikönyvül. Nagy-8-rét. Két kötet, fűzve

Kautz Gyula. NemzetgazdaságRendszeres tan- és kézikönyvül. Füzve két kötet

és törvényhozására rend'
4 ft.

és pénzügytan.
4ft.

Nélkülözhetlen segédkönyv, mely a történelem, természet s egyéb
tudományok és müvészet köréből lehetőleg minél több érdekes tárgyat és egyéniséget betüsorozatos rendben megismertet. Tiz kötet: A—Zwingli.
Ára egy kötetnek 1 ft ö t kötetben vászonba kötve
12 ft.

Ollendoríf H.G. eredeti angol nyelvtani uj tanrendé,

melyet követve, nehány hónap alatt lehet olvasni, irni és beszélni tanulni.
A magyar tanulók használatára átdolgozta Egán James. Fűzve
1 ft. 50 kr.

Okrucky Justinián. Magyar-olasz nyelvtan, oktatás ,
olasz nyelvet tanitó segitségével, vagy anélkül is megtanulni. Füzve

1 ft.

Schwiedland Frigyes. Franczia nyelvtan. (364 uP, 8-rét)
Füzve

'

1 ft. 50 kr.

Gróf Széchenyi István politikai iskolája, saját müveiből Czelder M. Mindennapi és alkalmi imádságok.
összeállitva. Két kötet. N.-8-rét (884, 456 lap). Ára füzve

Jósika Julia. Pályavezető.
ritékba fűzve 2 ft. Diszkötésben

5ft.

ba
fiatal leányok
számára. Kis nyofczadre't. (432 lap.) Bo2 ft. 80 kr.

J ó tanácsok v i l

^

Katholikus imakönyv.
Tizenhatodrét. Nyomtató papiron két képpel vászonba kötve
1 ft.
Velinpapiron öt ke'ppel bőrbe kötve, aranyvágással 2 ft.öO kr, Diszkötésben 5 ft.

Tarkanyi Béla. Hajadonok őrangyala.

plomi és családi használatra. 8-rét. (197 lap ) Boritékba fűzve ára
Angol vászonba, aranyvágással kötve

80 kr.
1 ft. 40 kr.

Tarkanyi Béla. Ártatlanok öröme. Katholikus imakonyve<»ke
kis gyermekek számára Sok képpel. 16-rét, (63 lap.) Keményen kötve

20 kr.

Á

Különös tekintettel az ásványok gyakorlati meghatározására. Második átdolgozott
kiadás. 8-rét. (398 lap.) Boritékba füzve ára
2 ft.

Figyelmeztetés a t. cz. vidéki közönség számára, különösen oly helyekre nézve, a hol könyvkereskedés nincsen. —
_^
Megrendelések a fennhirdetett könyvekre egyenesen a fennevezett kiadó-hivatalhoz intézhetők, a mely a szétküldést
_
pontosan posta-uton eszközlendi, és pedig azon esetben, ha a megrendelt könyvek összege legalább 2 ftot tesz, bérnientesen. Az illető összeg
vagy előre beküldendő a kiadó-hivatalhoz, vagy a könyvek átvételekor a posta-hivatalnak kifizetendő.
w w

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-utcza 4. szám alatt Pesten, 1864.

Hirdetési dijak, a Vnsamapi Ujság és l'olitikni CJdoiiNágokat illetőleg, 186S. Dovem
Der l-töl Kezdve : Egy, négyezer hasábzott petit sor ára, vagy annak helve, egyszeri igtatáanál 10 krba
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk «za
mára hirdetményeket elfogad, Hainburg és Altonában : Hansenstrin és Vogler. — IM. Frankfsrí
ban : Otto Mollien és Jaegrr könyvkereskedése; Bécsben : Opprlik Alajos, — és PÍMIOII : a krr
trax-gnzdtHiznti agynökaég is. Józseftér, 14. ez. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ojkr.

Németh Ferencz, néptanitó.

2 ft.

Horváth Mihály. A magyarok története

év
április havában. Tizenhét aezélmetszetü képpel, és Velencze városának és vidékének térképével. Nagy 8-rét (121 lap.) Diszkötésben
5 ft.

szótár, tekintettel az egyes szók helyes kiejtésére, rokonságára, valamint azoknak
hajlitása, füzete s különböző értelmeinek köriilirás által meghatározott szabatos
előadására, különös figyelemmel levén a természettudományokban, az uj törvénykozásban, a kereskedelemben stb. szokásos szak- és műszavakra. Magyar-német
rése. Második bővített kiadás. 8-rét. (723 lap.) Borítékba fűzve
4 ff.

3 ft.

Elöfizetési föltételek 1864-dik évre ;
* Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 16 ft. Fél ívre 6 ft.
Ctnpan Vanáraapl Ujság : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai
Újdonságok : Egész évre 6 ít. Fél évre 3 ft

Lauka Gusztáv. Szellemi szikrák. 2S2&TX2 *£*

2 ft. 50 kr.

kötet 70 kr. Diszkötésben egy-egy kötet

18<

f a i n c í*m\áhiratai
*8-ki *» I84*-kl magyarországi
LiHJUb CIIllClillMlal hadjáratból. Második kiadtó. Két kötet.

2 ft. 80 kr.

Zschokke Henrik .*. Áhítat órái.

éa

A vpra_<27flvalíía
syokorlatt kezikönyve.
. J\ VeiS-SZ«Vdld» 8-rét. (816 lap) füzve
1 ft.
a B

Pest, május 8-án 1864.

Egy küzdelemteljes, de közhasznu és
szép pálya érdemekben megöszült bajnokának igénytelen arczképét veszi ezuttal az
olvasó közönség. A fiatal nemzedék oly
örömest néz végig egy ilyen tapasztalat- s
érdemdus hosszu életkoron, — én meg némi
tartózkodással bár, de mindamellett is
örömteljes lélekkel kisértem meg, összeszedni a hosszu élet szerény érdemvirágait,
hogy azokat egy csomóba füzve, mások
épülésére, fiatal pályatársai buzdítására, 83
éves szellemi napszámosunk [ redős homlokára illeszszem.
Németh Ferencz, a b.-somogyi
ref. néptanitók nesztora, született Csöglén, Veszprémmegyében,
1781. nov. 6-án, közrendü nemes
szüléktől. Anyja nem sok idő
mulva elhalván, a mostohát nyert
4 éves fiut atyja testvére, az időben füzes-gyarmati esperes-lelkész, vévé apai gondjai alá, kinél
elemi iskoláit végezvén, a nagybátya hason-koru gyermekével
együtt a sárospataki főiskolában
kezdé meg gymnazialis tanulmányait, honnan négy év mulva
Debreczenbe ment, itt azonban
unokafivére épen a philosophiai
tanfolyam bevégzése felé már
.
ekkor harmadszor állván be katonának, a hü atya szivét annyira
megsebzé,hogy e percztől kezdve
az iskoláit kitünő sikerrel folytatott, példás erkölcsű gyámfiu is
el lőn általa hanyagolva. Részben
tehát ennek, s más részről azon
körülménynek, hogy az ifju ép
ekkor a pályaválasztás küszöbénél állott, tulajdonitható, hogy a
Lőcsén a német s tót nyelv elsajátítása végett eltöltött sanyaru
e
gy év után édes atyjánál zörgetett, s örökösödési illetékébe beszámítandó 300 ftot kért, hogy
Testen a j o g i pályát megkezdhesse, de a mi t ö l e a mostoha
még mostohább tanácsa folytán megtagadLÍiXOtX.

Ez időre esik — a mi ismét szép
tehetségről tanuskodik _ nagybátyjának
ajánlására, a Bécsben Décsy Sámuel által szerkesztett „Magyar Kurir" irodájába
való meghivatása is, de a mely állomástól

egy kis betegségszülte késedelem miatt
elüttetett.. Ekkor találkozott a megye székhelyén, hova szintén alkalmazásért folyamodni ment, egy hajdani tanulótársa és
barátjával, fiával egy ép akkor b.-somogyi
nagytekintélyű esperesnek (Szentgyörgyi
István), mely találkozás aztán egész jövőjére befolyással lön. A világi pályáról álmadozott ifjut nem sok idö mulva, 1805. márczius 5-én már Belsö-Somogy ban találjuk,
s reá négy nap mulva mint már bekeblezett
tanitót a belegi anyaegyházban, hol 3 évet
töltött; innen a nagy-korpádi egyházba vi-

NÉMETH FERENCZ.

tetett, hol két évet töltvén, ekkor Zádor,
hét év mulva pedig ennek fiók-egyháza
Szörény hivta meg praeoransnak, s itt foly.
tatja a mi jó öregünk 6 tizedes tanítói pályáját, még most is segédet nélkülözhető
testi és lelki éberséggel, és oly hüséggel és
sikerrel, hogy az 1860-ban egy tanügybarát

által a legjobb tanitó számára kitüzött 3
darab arany jutalmat, az egész tanitó-testület egyező akaratával, neki itélte oda a körlelkészi értekezlet.
Azonban ennél is fényesebb tanúbizonysága nevelői tapintatának azon az egész megyében mindenki által tudott tény, hogy
községéből, mely az ő odamenetele idejéből
ma már csak 3 férfiut s négy nőt tud fölmutatni, emberemlékezet óta egyetlen bennszülött sem ült a megyei börtönben; azonban
a nehány évvel ezelött divatba jött ki- s
beházasodás ma már itt is más irányt kezd
adni a nép erkölcsi életének, de a
mire a mi jó öregünk, Isten s lelkiismerete előttmegállhatván, igy
szokott fbisóhajtani : ,,ezeknek a
lelkét nem én tőlem fogják kikérni!"
A gyönyörü kis imaház, harangok, s a csak 3 évvel ezelött
fölépült, és sok fényes anyaegyháznak is díszére válható iskola,
nemkülönben a szépen rendezett
melléképületek megint csak az ő
közremunkáló buzdításának köszönik lételüket.
Neje, egy általa még 1808 ban
Belegben nőül vett szép lelkü árva, — kitöl 1853-ban fosztatott
meg — 3 leány-, s ugyanennyi
fiúgyermekkel örvendezteté meg,
s mig az elsőket tisztességesen kiházasitá, ez utóbbiakat terhes
hivatala mellett is még a latin iskola első pár évi tantárgyaira is
maga oktatván, szerény életmód
mellett lelkészekké taníttatta, kik
közöl azonban, nem csekély fájdalmára, ma már csupán Ferencz
nevü fia, jelenleg k.-dombói lelkész, e. m. tanácsbiró, s a prot.
közönség kezén forgó „Keresztyén imakönyv" szerzője, van
életben.
Szintén ö vévé le az anyai
emlőről s neveié egész 10 éves
koráig szeretett unokáját, a korához képest
ritka készültségű, s fájdalom, hogy ma már
csak boldog emlékezetű, pesti papnöveldéi
r. tanár, Peti Józsefet is.
Mint ember, szelid és békeszerető, és sem
gyülekezetében, sem azon kivül senkivel soha
összeütközésbe nem jővén, e szép természete
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miatt nemcsak az egyháziaktól, hanem m é g nagyrétet eddig is Vjssóbó] vette fel kis háromszögű tért V '
Ke
a világiaktól is - kikkel mint jegyző szin- hagyva,
folyócskárá váljék
váljék helység
helység feks/ik
feks/ik
P e z ' m e l y e n maga a
g y , szerény
y hegyi
egyi folyócskárá
V
ten hosszu ideig vala érintkezésben —
- köz- melynek
melynek partjait
partjait friss
zamatú erdőségé
erdőségé, Tisía
TisS L/efolyL
összefh i ' L "\gy.tzgu\&
t a két
s
fr£ zamatú
Í£T
6S
Z e
d
á s a eszközi
becsülésben
tartatott,
s
mint
ilyen
tartatik
becsülésben tartatott, s mint ilyen tartatik többnyire
többnyire szük
szük völgy
vöW öleli
nl,l körül,
L
? . a bözö
l. . ^i r! á! n y/b ó/l ^ l e sönti' >
mint
vimely két
vizétl
\ különmáig is
Sebes-Korösét a Királyhágó körül
denczébe - a / P < Í M • vií ^
Egész életén át magyar ruhában járt, s
A szirtek az egy/or úgynevezett
t T ^ ^ ^ ^
úgynevezett
^
midőn 1860-ban két lelkész fia ugyancsak net,, korszakhoz
korszakh
t t k
kék
k
tartoznak,
kékes
kovag.
és m
északról tet f !x
ilyetén Öltözetben hozzá beállított, végig- agyagpala-tartalommal, melvek néholf W
eglsz
eglsz
hosszan nézvén rajtok, igy kiáltá föl : „no mint Fehérpatak közelébe,/- annyira ki- kanurai S i e t kis t í r
iszen, ideje i\ hogy már egyszer utolérte- fejlett rétegeket képeznek, hogy bátran rendes utczaiVl
lgyé^C
tek, hanem én attól tartok, hogy nálatok ez alkalmazhatná fedélzetre az ember'.
db
rendbe
ültetett
W
ves a la f
csak módi marad!"
Ftcherpatak
h é k és Trebusa vagy Trebusán, vize s kellé
i
k
^
^ ^
l
Ennyi az, mit néptanítói nesztorunk éle- két egymás mellett levö telep, melyeket azon helyek kö/é tartozTlTin
T , A tálában
í
téből szerénységgel közölhetünk. Mint lát- csak a Tisza választ el egymástól. - Az örömest válik m e V a ^ t o d
Ift^ nem
szik, ily hosszu életen át neki is kijutott a utóbbi szerény ruthén nép.égü helység; az I otthon találja 2111 a h e l i H könnyen
°l
J
g a t
& heg}1
k k á s t
keserűből, mihez ha még a mult őszszel tör- elsőnek a kincstár vastermelési ipaVa adott ; velő.
tént kirablását, s gazul megkötöztetését is e t 6
t u l e
A " f»há
•1 • 1
! , , HahÓíl
g>' SZÜk vfiWhPT. mA~
hozzá számítjuk, nem tudjuk, hogy mit csuA teherpataki olvasztó épitése csak ta- i lehet azon föl,)hdáljunk inkább : azt-e, hogy a nehéz hivatal
aly
lett bevégezve.
Kiállítása
o
aMit nagyszerü
nagyszerü és
es ;j kel a forradalom
o \
59 éves terhe — vagy a mellékes szenvedég
j
vívmányok
felhasználásával
ren!
legujabb
ven.
Ezent.nl
Kár.
„.
Ezentul
bár
sek alatt még eddig le nem roskadott. . . . deztetett be. Fuvoi oly erősek, hogy mérsé- I
ugy
Az a szép lelki erő, mely a szerencsétlenségekben a keresztyéni megnyugvásnak szo- szétrobbantsa.
"
| iemes italu
kott szülő anyja lenni, nem engedé nála
A fehérpataki vasöntöde elkészülte elött ! sok vannak
megtámadni a testet s ennek tulajdonitható, csuk Kabola-Pojánán volt a kamarának vas- alatt fakad,' körülvéven'íhánv l i k 4 f ~AÍU1>d
hogy még most is oly erőnek és egészségnek termelése, de ez a Bach rendszer idejében wobával, s nyáron át többnyi!?
°;
örvend, hogy fia vagy a szomszéd ismerősök csaknem te jesen hitelét vesztette, oly rosz h ó n é v a l , kik az ily fé i J HaUUotff T i ?
meglátogatására mindig gyalog szokott
termeltek azon a helyen
helven és «n4™t.
nek legalább
Waláhh %
3/ népességét
^ L . J l . képezik.
l , . ^ íurdok'
vasat termeltek
anyagok- nek
hogy
gy saját kifejezését használjuk — elbarká- ból, melyen és melyekből kevés évvel az
A kilátás az ut ezen magaslatáról gyöelött ágyukat és puskákat teremtett az nyörü; az ut mellett bazalt s mandolakóféle
csolni.
Kivánjuk, hogy példás élete még sokáig ügyesség.
g
darabokat kaptam, melyek a szomszédheM
legyen valamennyi néptanitó tükre.
Most a nagyobb vastermelés ide van gyek vulkáni eredetére mutatnak.
állítva; 1861-ben a kamara
kamara összes
összes termelése
termelése ,
Molnár István.
- Tisza
—~«- már
'uo. csak
usan. patak
paiaK nagyságu
nagyságu s naA
27000
á
l
27,000 mázsa volt, melyből 10,000 mázsa ! gyobbára oly hegyek aljában folyik, melyekvert vas. Ha ehhez a dolhai Teleki-féle vas- n e . k oldala irtass nagyobbrészt legelő s csak
Az én ujja születésem.
gyárnak mintegy 10,000 mázsányi terme- fej°'k tetején tartják még fenyőkoronáikat,
Áldhatom én végzetemet,
két veszszük, Máramaros jelenlegi vasproA fürészmalmok egyhangu zaja; a déli
duktiója
mázsa; pár
év alott
alatt r, ^ v>^„• - — J
Hogy veled rnegösmertetett,
duktiója mintegy
mintegy 30,000
30.000 mázsa:
nárpv
heve, s azok a gyönyörü beárnyékolt
o
Mert a bánattól már régen
azonban, ha a fehérpataki müöntőde mun- nap
pázsitok,
melyek az erdőszéleket sötét szaKoporsóba kellé térnem;
kában lesz, bizonyosan fel fog emelkedni laggal szegik
be; a vadgalamb hivó bugása,
De általad
negyven ezerig. *)
madarak vidám csevegése elannyira nyugaKeblemben uj remény fakad . . .
A kamara 18 vasbányát miveltet. Ezek lomélvezetre hivó hármoniába olvadnak,
E földön te vagy mindenem,
közöl azonban némelyik, például a budfalvi hogy az utazó gondolkozik, ne állitsa-e meg
Tied szerelmem és szivem;
Nyeteda egészen a megye tulsó részén fek- szekerét
ó á azon édes éberálomszekerét, h
hogy egy órát
Sőt, ha meghalni kellene,
szik,
mi
a
kohók
jövedelmét
igen
apasztja.
Az sem esnék nehezemre;
nak szenteljen, mely a lelket téli kandalló
Ezen bányák termékei : vörös és barna tüzében vagy a szálló fellegek menetelében
Mert te érted.
Nem áldozat ez az élet.
vas, vaspát, gombvas (Spharosiderit) és bámulása közben, oly édesen andalítja el.
zöldkő
(Diorit). Átalában nehéz munkájú és
Kőrösmező, az utolsó helység határszéHogy mért szeretlek ily nagyon
kevéssé
kiadó erezek
Errből küldött jó angyalom,
lünkön inkább megérdemelné az erdélyi meVastermeléssel 1861-ben 165 munkás zőségi Mocs-nál, hogy város nevet és jogot
Ha nem is mondom el, tudod,
Lelked mondhat elég okot;
foglalkozott, fejenkint mintegy 150 ft. évi nyerjen. Fekszik a Tiszának északnyugatra
De én bennem
munkabérrel, mi a nehéz munkát tekintve, forduló völgyhajlásában, kellemes irtás köEgy kincs van, lángoló szivem.
elég csekély dij.
zött s mint Róma, több halmot foglalva maA fehérpataki öntödéhez anyagot szol- gában, hosszában egy kerek német mérfölSőt még égő szivem egén
Te vagy a ragyogó napfény,
gáltató bányák : Mentsut, Dohárunya, List- det foglal el; ugy hogy mind a két mérföldTe vagy üdvöm, boldogságom,
sánka, Lihitrava, Roszit, Szeredszlaj, Jásze- mutató a helységben esik.
S hogy én birjalak, Csudálom;
nova, Obrenov, Sólyma, Verbolit, Laáz,
Körösmezőnek mintegy 5000 lakója van,
De félek is,
Szpivákuj, Pereszlop, sőt a távoli Nyeteda \ — kevés némettel vegyitett ruthének, —
Hogy megcsal a r e m é n y , 9 a hit.
is, melynek brecciait nem mellőzhetik.
, kiknek e helység mintegy metropolisok MáS ha csakugyan megcsal engem
Az
ontode
gyönyörü
helyen
fekszik,
ramarosban. Valóban, ha jól emlékezem, taAz én hitem és reményem :
fenyves
koszoruja
hegyek
tövében,
a
roan három vagy négy eredeti stílű egyházuk
Szivem l á n g j a emészszen m e g . . .
ölX
hanó
Tisza
szomszédjában.
(Lásd
a
mellékelt
is
van itt,
Mert nélküled ez az élet
képet.) Roppant erőditett, faragott kövekÁtok lenne.
A helység középpontját a kamarai tisztből
rakott kéménye olyanná teszi, mintha ség lakai és raktárai képezik, melyek mint
Mely meghalnom sem engedne.
Vida István. valami középkori vadászkastély lenne. Kör- mindenütt, itt is csínt és jóllétet mutatnak
nyékén s tul a vizen csinos tiszti lakok s óriási fasorral kellemes sétányt alakitnak
emelkednek;
az egész kis telep igen vonzó a széles, tisztán tartott utczából.
A Tisza bölcsője.
tekintetü; a kormos arczu és öltönyü bányáKellemes tarkaságot kölcsönöznek e küI r t a P. SZATHMÁRY KÁROLY
szok mint valami gnómok tünnek el itt-ott lönben is érdekes havasi képnek a már ema sötét erdő sűrűjében.
Második rész.
litett görög szertartásu egyházak.
Fehérpatakon
tul
folyvást
jobban
vadul
Nehogy ezeket valaki nagyszerü monuÖtödik kirándulás.
a táj és felső-sziléziai tájakhoz hasonló rész- mentális épületeknek képzelje, el kell monKamara. Veresmart. Bocskó Máramaros gyümölcsöse. A
leteken rohan le az erre kisebbedő Tisza danom, hogy azok ritkán haladják meg egy
gyémánt hazája. Fehérpatak. Vasbányák és gyárak. Rabő.
vize.
Néhol óriás szirtek emelkednek ki az közönséges csűr nagyságát összerótt falaik
Borkút. Kőrösmező. A ruthének. Lengyelhatár.
erdőből,
melyek összeomlott várak marad- is alacsonyak, ugy hogy a fedelet kézzel el
(Folytatás.)
ványaihoz hasonlitnak. Némely kirúgó bérez lehet érni s igen apró karikás ablakokkal
Alig tud elválni az utas e gyönyörü alatt még boltot és kaput is vágott a ter- vannak ellátva. De épen a fedélzet az, melyképtől, hogy tovább hatoljon a mindig re- mészet.
ben a talán még eredetileg az ős hazából hogényesebbé váló Tisza völgyön, mely nemRahőnál, mely ezen egész utvonal leg- zott styl, gyarló kivitelben is a moszkvai
sokára ujra kitárul, hogy a Petrosza felöl bajosabb vidéke, ujra kitágul a völgy, s egy Kremlre emlékeztetvén, kiüti magát. A fedél
jövö Vissó vizét felvegye.
szerfelett magas; több ügyesenépitett és fa0 Ez adatok nafryrészét a legbiztosabb kézből, Sze- ragott toronynyal ellátott, melyeken a körE pontnál a Tisza csaknem ép szöglet
Mihály kincstári főnök és tanácsnok ő nagyságától
alatt északnak fordul, a erejéből, melynek pessy
lyék minden faragó művésze ki akarta mavettem.
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tatni, mit tud. A rendesen hegyes, több ho- megy ez, bár nem nagy mennyiségben, for ban a rikitó színeket kedvelik. A férfiing
csak két bő ujjból áll a nyakon átvetve; a
lyagu és szögletü tornyoknak egész gyűjte- galomba.
többi
részt a náluk is nagyrabecsült „tüsző"
ményét lehet itt látni, melyek czifraságai,
Végre talán itt lesz helyén, mint föhe
foglalja el, mely derektől hónaljig ér. —
valamint legtöbbször az egész templom ki- lyen valamit a ruthén nép multjáról
Várady Gábor egy zsiványt ir le, ki egyetvülröl is ki szokott festve lenni, még pedig jelenéről közölnöm.
legtöbbször veres, fehér, zöld szinek változaHogy Árpád bejöttével a mai Magyár len kegyül azt kérte, hogy a tüszöt felakasztaival. A belső is szörnyen ki szokott ékesítve ország földén szláv népeket, söt országocs tásáig ne vegyék le róla.
Családi ünnepeiket erejük felett meglenni képekkel, freskókkal, melyek között kákát hódított meg, krónikáinkból tudjuk
néha a szó teljes értelmében humoristico- az is tudvalevő dolog, hogy magukkal he tartják ; vőlegény s menyasszony lehetőleg
satyrikusokat láthatni. Ilyen volt hajdan — költöző őseinkkel nagy mennyiségü orosz sok csecsebecsét rak magára.
vagy talán most is, a mint nekem beszélték család jött be.
Szóval, az idylli egyszerűséghez közel
— a bud- vagy kálinfalusi, a hol a szolgabiállanak,
de fájdalom, az idylli elmaradottAz Árpádok idejében is, kivált midőn
rót, viczispánt s az egész megyei tisztikart királyok orosz herczegnöket vettek nejül sághoz is, melyen okvetlenül a népnevelésugyancsak viszi és sütögeti a nagyfülü többször történt orosz gyarmatosítás : d nek kell segitnie, mi hogy el nem marad,
ördög.
legnevezetesebb volt a Nagy Lajos korabeli a r r ó l a r u t h é n p a p s á g értelmisége kezes(Folytatása kSvetk.)
Egyike a körösmezei ruthén egyházak- ki 1351-ben Koriatovich Tivadar számüzöt kedik.
nak oly hatást gyakorolt reám, hogy nem litván herczeget hazánkba hiván, Munkács
tagadhattam meg magamtól azt a kis örö- herczegi czimmel ruházta fel, s Beregh- és A poros/, oktatásügy s gazdasági
met, hogy emlékül lerajzoljam; de e sorok Zemplénmegyékbftn tetemes uradalmakká
tanintézetek.
irása közben eltévedt s sajnálva kell itt nél- ajándékozta meg.
(Vége.)
külöznöm.
Mivel Bogdán vajda kiköltözése az oláh
A társadalmi élet Kőrösmezőn, talán atyafiakkal épen ez idö tájra esik, nem ok
Németországnak több hires egyeteme
mint mindenhol, hol kamarai hivatalnokok nélkül történik e két esemény kombinatiója össze van kötve önálló szakot képező gazélnek, vidám és fesztelen; a nehány müvelt Máramarosra nézve; oly formán, hogy a dasági iskolával; nevezetesen a már emlitett
család, mely itt a vadonban mintegy egy- nagy mennyiségü ruthén nép (40,000) egy Bonnon kivül, a gb'ttingai, a jénai, s a braunmásravan utalva, a legbarátságosabb és ter- része az oláhoktól elhagyott földre is tele- schweigi Carolinum collegium.
mészetesebb szövetséget képezi. Az utazó, a píttetett volna.
A göttingai egyetem példány gazdászata
mint ezek egyike vagy másikával érintkeés
kísérleti
termei Wende nevü szomszéd
Erre mutat a görög rítusnak egész azon
zésbe jön, szinte megdöbbenve lát itt na«ry időig nagy tulnyomósága, mig a hospitali- jószágon, a jénaié pedig a szomszédos Zwátismeretü férfiakat és szellemdus nőket ily ták, a huszti és poroszlói benedekrendiek, zenben van.
világtól távol esö helyen mintegy elte- a remetei pálosok a latin egyháznak nagyobb
Egyébiránt az elméleti gazdasági tudometve.
erőt nem kölcsönöztek.
mányok több egyetemen taníttatnak.
A természet itt már egészen havasi; nem
Ez időtől kezdve a máramarosi ruthének
A német gazdasági tanintézetek felállímessze a helységtől emelkedik az óriás kiknek ajándék-hazájok a legterméketlenebb tása és szervezése körül s az okszerű mezőPietrosz, a megye és keleti Kárpátok elsö vidékre esik, jó és balszerencsében osztakoz gazdászat tanítása és terjesztése körül Thaer
rangu hegyeinek egyike, kopasz homlokát tak magyar testvéreikkel s a közös hazával. és Fellenbergen kivül kitünöleg fáradoztak :
rendesen felhőbe takarva..
Már emlitve volt, hogy például 1526-ban Schultze Fridrik Gottlieb, Schiveitzer August
Annál nagyobb meglepetés vár az utasra, Pogány Zsigmond ezer ruthént vezet a mo- Gottlieb és Schwarz János.
midőn egy félórai alig emelkedő ut után hácsi csatasikra. Il-ik Rákóczi Ferencz emSchultze az államgazdászat tanára volt
egyszerre a határra ér, oly uton, hol felfelé léke máig él közöttük, még pedig csaknem a jénai egyetemen; atyja birtokán a gazdális ügetve mehetnek a lovak.
mint szenté, mint mithószi hősé A fejedelem kodást gyakorlatilag megtanulván, 1826-ban
A tetőn egy fogadó áll, mely már Gács- önéletiratában maga is megindultan ir e Zwatzenben magángazdasági tanintézetet álországhoz tartozik, s innen már csak lefelé népnek személyéhez való ragaszkodásáról. litott, 1834-ben a porosz kormány meghívta
Eldenaba az állam s mezőgazdászat! akadéhalad ÜZ ut Lengyelország felé
Ujabb időkben sincs reá adat, hogy
Azon eszmével, hogy e félórai ügetéssel nép vértagadás bűnébe esett volna valaha, mia felállítása és szervezése végett; innen
csakugyan a Kárpát határormát érte el, alig sőt lelkészi karában, melyből értelmisége 1839 ben Jénába rendes tanárul visszatértud kibékülni az atyáink hajdani fáradságos nagyrésze áll, sok hazafias lelkületü, al- vén, Zwatzenben a gazdasági tanintézetet
bejövetelét olvasott utas. Megfejtése egysze- kotmányos érzelmü honfival találkozhatni. ujolag életbeléptette.
rüen az ügyes utvezetésben rejlik, mely
Mi a ruthén nép jellemzését illeti, erről
Schweitzer 1807-ben Möglinbe ment taemelkedését e czél pont felé saj átlag már következö megjegyzéseket tehetünk.
nulni, s ott végezvén, Mosenben atyja jószáHusztnál megkezdi; s ott épen annyira észKiválóan vallásosak, mondhatni tulbuz-gán gazdálkodott; 1829 benTharandon válrevehetetlen az emelkedés, hogy az ember góak. Szh'llössy B. idézett röpiratában, egy lalt tanárságot; 1846-baa pedig Bonnba
fejet csóvál, ha hallja, hogy a sikon fekvő rablási esetről emlékezik Rahó vidékén, hol hivatott, s itt mint igazgató, a gazdasági
Técs'ó a huszti vár legmagasabb ormával böjt-nap levén, az egyik rabló a másik kezé- anintézetet állitotta fel és szervezte.
áll egy magasságban.
böl kikapta a megizelintett tejfölös fazekat,
Schiverz Belgiumban tartózkodván mint
A Tisza, Kőrösmezőt elhagyva, északnyu- rákiáltván : „te, nem tudod, hogy ma böjt házi nevelő, ott egyuttal megtanulta a gazgatnak kanyarodik s az erdők homályában van ?"
dálkodást. 1812-ben azifjuWrede herczeggel
vész el. Eredete csak oly kisszerű, mint a
A ruthén, ételére nézve hottentottiasan Hqfwilba menvén, itt 1815-ben Fellenberg
világ legóriásabb folyamáé; de ezt is haszta- mértékletes, mit szegénysége is okoz. Dolhahelyett tanitott; utóbb porosz államszolgálan dugná be a német diák, mert azért csak vidékén oly zab-pogácsát vettem el az egyik atba lépett; innen aztán a würtembergi kimeglátogatná biz az Alföld délibábos rónáit. kezéböl, hogy sem én, sem tanitványim nem •ály a hohenheimi tanintézet felállítására
Körösmező vidéke nagyban üzött mar- tudtak belőle a szálkásság miatt egyetlen livta meg 1818-ban; melyet életbeléptetvén,
hatenyésztésén kivül még két érdekes ipar- darabkát lenyelni. De elegendő mennyiség- benne, mint igazgató 70 éves koráig müczikket is készit: egyik a kitünö, és a liptói- ben
meg ez sincs mindig, s ilyenkor a ködött.
nak semmiben sem engedő turó; a másik a krumpli
E vázolatból kitetszik, hogy a német gazés koplalás a kisegítő. Annál óhaj
ruthén nök által készitett szőnyeg, melyeknek tottabb, nélkülözhetlenebb a pálinka, e nép dasági tanintézetek négyfélék, u. m. :
gyapját, festékét ök maguk tenyésztik és megölő betüje.
1. Magán-intézetek, melyeket egyes okadják meg.
Az oláhoknál kevésbbé kedélyes ugyan, szerű és az észlelés terjesztésén buzgolkodó
E szőnyegek igen szépek, tartósak s ara- de tréfálni, enyelegni szeret s a zenét is ked- szenvedélyes gazdák, részszerint mint habeszkes elegancziájokban vetekednek a gyá- veli, zenéje azonban amazokéval nem pár- szonhajtó vállalatot, részszerint pedig emriakkal; tartósságra jóval fölülmúlják azo- vonalazható, alig 3 —4 hangon morogván.
berbaráti s oktatási buzgalomtól ösztönözkat. Különben helyben is jól megfizetik
Arczra, termetre, a szláv jelleget tünte- tetve, saját költségökön és fáradozásukkal
(20 — 50 pft) s Máramarosban kevés urilak tik fel; többnyire szőkék; az arczok a pá- tartanak fenn. Ezen intézetek családi szerkevan, melyben egy-egy példányt ne lehetne linka ital miatt néhol tompa kifejezésüek : zetűek ; ez okon növendékeket csak határolátni. A londoni mükiállitásra is küldöttünk mindamellett némely vidéken délczeg ifja- zott számra szorítkozva fogadhatnak fel;a kik
volt fel belőlük; miként tetszett ott, nem tu- kat s csinos nőket láthatni. Ez utóbbiak igen az intézetben helyben laknak, élelmeztetnek
dom; de hogy e hegyi nép ízlésének és ipa- hiuk, s fejeiket igen szeretik ékiteni nagy s nyerik az elméleti és gyakorlati oktatást;
rának becsületére válnak, annyi szent igaz. virágkoszorukkal, vagy mindkét oldalra tett folytonosan az igazgató közvetlen személyes
A turó készitése is igen ízletes. Csinos, nagy bokrétával; söt a pirositótói sem irtóz- vezetése alatt állanak, s a gazdasági munés kiválóan tiszta leányok készítik ezt a ha- nak : erkölcseikről azonban részletes adato- kálatokat tettleges kezeléssel kell végezniök.
vason, kik az utast lapát-ütésekkel üdvözlik. kat nem szerezhettem. A legények hajukat a Az ilyen intézetek, mint a tapasztalás muGyártmányaikat, a bükkfa természetes kül- j szemükben viselik, s fejük helyett kalapjai- tatja, a legsikeresebb eredményü iskolák :
héjából készült dobozkákba rakják s igy ' kat ékitik gyöngyökkel, bokrétákkal. Átalá- ezt a Thaer, Schultze, és Fellenberg intéze.
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tei fényesen tanusitottak. Az ilyen intézetek- velő-nemzet volnánk, és mennyi sok nálunk a
nek ugyan alapitó igazgatójuk levén éltető kis és nagybirtokos, mennyi sok a néptanitó
lelkök, azok kidölésével rendesen hanyatlás- s pap, a kiknek mind földmiveléssel kell nanak indulnak vagy épen teljesen felosztanak; piéletöket fedezni, a papok közt mennyi sok
azonban Némethon oly szerenesésen gaz- bir nagy, söt igen nagy földbirtokkal s még
dag az olyan kitünö szenvedélyes gazdász is ezek közöl soha sem válik ki egy sem, kinek
tanítókban, hogy a megszünt intézetet uj szenvedélye lett volna az okszerű gazdászat
meg uj vállalkozó gyakorta még fényeseb- tanulmányozása, gyakorlati folytatása, s
ben sikerülő intézettel pótolja helyre.
annak személyes oktatás, apostolkodás, ok2. Az életrevaló magán-gazdasági tanin- nyomozás, példaadás s tanintézet állitása
tézeteket az állainkormány anyagi segélye- általi terjesztése. Egy háznagyaink jószágain
zéssel biztositja éi segiti elö. A porosz gaz- soha sem virágzott az okszerű gazdászat; —
dasági tanintézeteknek egy nagy része ilyen köztük nem találkozott, (?) a kit a tudományomódon van fenntartva s kifejlesztve; s a po- san képzett gazdászat szenvedélye lelkesírosz kormány siet mindig az ügyesen rende- tett volna; — minden másféle iskolák és
zett és vezetett magán-g&zd&$ági intézetek zárdák állitására milliókra menő alapítváfenállhatását s tökéletesbithetését pénzbeli nyokat áldoztak s áldoznak még mai nap is,
de gazdasági tanintézet állitása egynek sem
segélyezéssel biztositani és gyarapítani.
jutott
eszébe; a papnöveldékben a gazdasági
3. Állam-intézetek, melyek az államkortudományok
elméleti és gyakorlati oktatása
mány intézkedése alatt állanak, s országos
költségen tartatnak fenn. Az ilyen intézetek- iránt nem gondoskodnak, holott nálunk
nek is csak akkor s ugy van tartós és sike- minden papnak és tanitónak, — már csak
res jó hatása, ha szakavatott buzgó igazgató megélhetés tekintetéből is —.nagy szüksége
van a gazdasági ismeretekre, minthogy
vezeti.
4. A főiskoláknál, egyetemeknél, vagy állomása földbirtokkal van összekötve.
E tekintetben az olasz katholikus papság
ezek önálló osztályaként szerveztetik a gazdasági tanintézet gyakorlati felszerelvényekkel, vagy legalább a
gazdasági tudományok
is taníttatnak rendes
tantárgyakként.
Hogy a német gazdasági tanintézetek oly
virágzó állapotban s
megfogamzólag életbe
vágó hatással müködnek az okszerű gazdálkodás átalános terjesztésére: ez főleg az
okszerű gazdák szenvedélyesen buzgó ügyszeretetének, kifáradhatlan munkásságu törekvésének és apostolkodásának köszönhető. Ezek: tanintézetek
állításával elméleti és
gyakorlati személyes
oktatással, példaadással, észlelő kísérlettételekkel s kiszámításokkal, mindenféle serkentéssel , kiapadhatlan irodalmi munkássággal , magán uton,
Buják vára. (Nógrádmcgycbcn.)
egyleti téren s egyes
államok kormánya által minden lehetőt el- elég tanulságos példaadást mutat, mert ott a
követnek . hogy az okszerű gazdálkodás papnöveldékben a növendékek a gazdasági
tanait s jól sikerülő gyakorlati kezelését tudományokban alapos oktatást nyernek.
minél több emberrel megismertessék; a fia- Vajha a mi főpapjaink is követnék e jó
talságot abba bele neveljék; és azt a la- példátl
Nagy baj, hogy nálunk nem találkoznak
kosság minden rétegében elterjeszszék és
egyes
magán-vállalkozók, a kik gazdálkomegfogamztassák. — Ez aztán azért sikerül oly jól és annyira szépen, mert — mi- dásukkal tanintézetet, — és pedig ezt főleg
ként már elmondám, — a német faj mind gyakorlati oktatásra fektetve — kötnének
az oktatásra, mind a tanulásra erősen jó haj- össze.
lammal van a természettől fölruházva s
Olyan szenvedélyesen buzgólkodó férmegáldva; de másfelöl a tömött népesség, fiakra volna hazánknak szüksége, a kik
az apróra oszlott földbirtok, az erősen fo- gyakorlati számítással fokozatosan kifejgyasztó nagy mérvű iparszorgalom minden- lesztvén gazdálkodásukat, élöpéldaadással
kit ösztönöz, sőt kényszerit, hogy a termő tudnák a növendékeket a józan gazdálkoeröt s termelést minden módon sokszorozza dásba bevezetni. — Thaer, Fellenberg s
s felfokozza.
több társaik kevéssel kezdve, fokozatos
Nálunk magyarországiaknál, épen azon terjeszkedéssel fejlesztették ki intézeteiket
oktatási s okulási ösztön, hajlam és alkalom oly átalános mérvű és nagy hatásu tanohiányzik. A keszthelyi Georgikonon, Tesse- dákká.
dik buzgólkodásán és a szökehalmi s zeleíly buzgó, fáradhatlan apostolokra volna
méri kísérleteken és jelenleg a czenki inté- szükség nálunk is; — s ha ilyenek találkozzeten kivül nem volt egyéb gazdasági nának, azokat kellene aztán szellemileg és
tanintézetünk; ezek közöl is csak a czenki anyagilag támogatni a kormánynak, s gazés keszthelyi müködött huzamosan és teljes dasági egyleteknek.
Csatári Otto.
mérvű sikerrel; pedig mi kiválólag földmi-

Buják

vára

[(Nógrádmegycbtu.)
Ama szomoru időszakban, mely alatt hazánk
áldott földe a vad török uralum dulásainak közepette oly siralmas állapotra jutott, alig maradt
tájék, hol a sokképen zaklatott magyar, földjét
békésen mivelhette, s magát lakában bizton meghúzhatta volna.
A vad toinbolással szerte-kalandozó török
csordák ezer négyszögmérföldet meghaladó alföldünk arany kalászainak letiprása után, honunk
azon tájékait jelölték ki zsákmányul, melyek a
magyar érczhegyek gazdag kincseihez való férközés kulcsaiul szolgáltak.
Ilyenek voltak, a többit mellőzve, a hegyesdombos, dusváltozatu s a természet ajándékival
bőven megáldott, s bájoló szép vidékekben gazdag Nógrádmegyének egymást sürün követő, a
hatalmas csatárlánczolatot képező erős várai, melyek az ős Mátra szerteágazó sziklás ormain
büszkén emelek föl hozzáférhetlen koronáikat,
ugymint : Baglyas, Buják, Divény, Ecsegh vagy
Leányvár, Fülek, Gács, Gyarmath, Hollókő, Kamorvár, Kékkő, Nógrád, Salgó, Sámsonvár, vagy
Fehérkő, Somoskő, Szanda, Szécsény, Zagyva.
Hajdan e megyét a Tisza és Duna közé
ékelt, s egész a Garamig terjeszkedő szármát eredetü népfaj, a vándor jászok (Jasyges Metanastae)
lakták. Később az Ázsiából átözönlött hunnok birtokába ment át. Ezek elenyészte után az avarok
foglalták el; mig végre a
magyaroknak hódolván,
maiglan is ezen, erőben ea
szellemben gazdag nemzet birtokában van.
Hogy ezen várak kőzül már a legrégibb időszakokban is több állott
fenn, történelmileg tudva
van; valamint az is, hogy
a gyászos mohácsi vész
előtt e regényes megyének közboldogsága, s fönnevezett várainak virágzó
állapota nem igen hagyott kívánnivalót maga
után.
Da midőn a szerencsétlen mohácsi csata után
a törökök szép hazánkba
magukat befészkelték, s
mint megannyi nadályok
az erejében megfogyatkozott nemzettest vérét
irgalmatlanul szivatyuzták, g dus vagyonában,
mint saját szerzeményükben méltatlanul osztozkodtak : nem csoda, ha
hazánkkal együtt e hajdanta erős várak is hovahamarább siralmas pusztulásra jutottak, elannyira, hogy egy-kettő kivételével mind egykori nagyságukat hirdető romjaikban hevernek.
íly sorsra jutott a hajdan nagy szerepet játszott Bujákvár is, melyről jelen alkalommal
kissé bővebben szólni szándékunk.
Honnét vette ezen vár, s az alatta elterülő
kies völgyben fekvő helység nevezetét, biztosan
meghatározni nem lehet. Sokan sokképen adják
elő eredetét. Legmesszebb járnak a valótól azon
jóakaróink, a kiknek egyedüli szenvedélyük,minden szót, mely a szláv nyelvvel némileg rokonságban lenni látszik, ezen nyelvből származtatni,
s azután nagy bölcsen kisütni, hogy ime ez a szó
sem a magyar tulajdona. Szerintök Bujákvár anynyit tenne, mint Bikavár. — Mellőzve egyebek
véleményét, legtermészetesebben eredeztethetjük
azt a magyar búni vagy bujni igétől. E vélemény
mellett látszik harczolni azon körülmény ia, hogy
a vár az őt környező Gombhegy magasabb gerinczei között mintegy rejtekhelyen látszik egyik
alantibb sziklaoromból föfemelkedni, a völgyben
elnyúló falu egyik pontjáról sem láttatva.
Ki volt a vár építője, s mikorra volna visszavihető eredete, nem tudhatni. Annyi bizonyos,
hogy a 16-ik század derekán a vitéz Bátor Opos
nemzetségéből származott Báthoryak öröksége
volt; a kik a vár nagyobbitására és erösitésére

helyett, hogy a drégelyi derek várőrség dicső
példáját követni elég bátor lett volna, hazájához
hűtlenül hitszegő társaival együtt gyors futással
odahagyta a várat, miután előbb a termek boltozatait "a bennök rejleni vélt kincsek elemelése végett feltörette volna.
De a hitszegést nyomban elérte méltó büntetése. A törökök rögtön utánok eredvén, a gyáván menekülő őrséget egy lábig felkonczolták, a
parancsnokot pedig békóba verten vonszolták
magok után, hogy dicstelen életét sanyaru fogságban végezze.
Igy került ezen erős
vár török járom alá, melyben 1593-ik évig sanyargott; a midőn is Pálffy
Miklós és Teufenbach Kristóf fővezérek Fülek várának visszafoglalása után
Bujákvár ellen indultak.
A végzet ugy akarta, hogy
e vár, mely negyvenegy
év előtt a magyar hűtlensége miatt bukott el, most
a törökök gyáva megfélemlése által odahagyva
jusson a derék vezérek hatalmába.
Hajdan a vár belsejéHetvenévi i d ő s z a k
ben magas torony emelkealatt, melyben ismét a madett, erős bástyákkal izgyart uralta, a több izben
mositva, e több termet
kitört s véres harczok
rejtve keblében. A tornyot
polgári villongásai közemély árkolatok s magas
pett nem maradhatott telkőfalak folytak körül. —
jesen ment az ellenfél ostKönnyebb járatú részén
romaitól. Bocskayról tudtágas kapu szolgált bejájuk, hogy e nevezetes ponrásul, mely a bekövetketot egy ideig hatalmában
zett viharos időkben beOláh népviselet. — (Lásd „A. Tisza bölcsője" czimü czikket.)
tartotta.
falaztatván, nyugat felől
Azonban hazánknak derülni kezdő egét isegy ajtóval lőn fölváltva, mely a vár alapjá- nagy készületeket tett, hogy a fővárostól nem
nál jóval magasb helyzetben nyittatván meg. mes3ze eső várak elfoglalása által mennél széle- mét komor föllegek fátyolozák be. Miután 1663dik évben a törökök Érsekújvárt egyéb erősséfelvonóhiddal volt ellátva. — A vár termei ké- sebben terjeszthesse ki rémuralmát.
nyelmes lakhelyül szolgáltak, s a még fönnálló
Az ehő csapást Drégely vára fogta föl, geinkkel együtt elfoglalták, Bujákvár is elesett,
egyik ablaktöredék szépen kifaragott caucsivei melybe csak a vitéz Szondy s kisded csapatának parancsnokul Hassan basát, őrségül ötven embert
nyervén.
az izléses építészet nyomait láttatják. A darla- hős halála által sikerült utat nyitnia.
kövekböl épült falak közé illesztett rózsaszinü
E közben a korponai, kékkői és gyarmathi
Drégely elbukása után Szécsény, Salgó, Holtéglák, az ékvárparancsnoalaku kőleme__
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Buják
zekből készikézrekeritése
tett vár alatti
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erősséget, haia daczolnak a
bár
kevés emmindent megber védi is,
emésztő idő
megvíni nem
vasfogaival.
lehet,
— tehát
Délkeleti
hadi cselhez
sarkán 80 öl
folyamodtak.
mélységü kut
Ki választák
volt a sziklábátrabb hadban kivágva,
fiaikat s nemely a várőrhány százan
séget üde ivószámos és sokvízzel látta el;
féle
szinü
ezenkivül esőzászlók alá sovizgyüjtő merakozva a várdenczéi sem
hoz közel eső
hiányoztak.
magas Őrhegy
Ezeknek már
alá vonultak.
nyoma sincs
Utasitás szefönn, a a kútrint a csapanak is minttok
számos
egy kilencztizászlókkal
a
zed része be
hegyet többvan h á n y v a
ször megkekövekkel,földrülték,
s hoszdel s egyéb
szu és szakatárgyakkal,
datlan soraik
miket avar lááltal nagyszátogatói szokmu sereg szetak bedobálA fejérpataki vasgyár. — (Lásd „A. Tisza bölcsője" >.zimü czikket)
repét
játsztak;
ni , mintegy
ösztönszerüleg járulván azon meggyilkolt ember lókő, Ságh, Gyarmath esett a hódító birtokába. — egy-egy zászlót tűztek itt-ott le, s nehány emtetemeinek befödéaéhez, a kit egykor, midőn a Már a Tercsi Mihály által ótalmazott, s erős véd- bert állitanak melléje, szinlelvén, mintha naszomszéd faluba 600 forintot vitt volna, nehány bástyák által keritett bussai torony is ingadozni gyobbszerü ostrom előmunkálataihoz készülnérablógyilkos bujáki lakos a feneketlennek tartott kezdett; s miután vitéz ellenállás daczára is ha- nek. — A törökök a szemök előtt elvonuló kekutba vetett. Népmonda szerint a kut összekötte- lomra dőlt, a sor Bujákvárra került. Az ellensé- resztyén tábor szakadatlan sorait s különféle
tésben állt volna a hegy lábánál elhaladó patak- ges ágyuk öt álló napig szakadatlanul működvén, szinü zászlóit látván; — miutáa a hegy tulsó
kal, melybe a kutba vetett kacsák vigan usztak az erős várfalakon csak csekély csorbákat ejtet- oldalán megszólalt hadi-tárogatók és dobpörgétek. Ali már a visszavonulást forgatta elméjében, sek messziről közeledő zaját s a lelkes csapatok
Tolna ki.
Természetes helyzete a a mesterség által is midőn Kéressy Márton, a bujáki várparancsnok, a harczi riadásait hallak : a szinlegest valónak bisok gondot fordítottak. — Mint fontos hadműveleti pontot törvényeink is ótalmukba vették, erösitésére országos költséget rendelvén, védelmét 50
lovas és 150 gyalogra bízván. Szükség esetében
1000 embert is befogadhatott.
Legszebb környékkel kedveskedik a vár
•északi éi nyugati része, mely meredeken hajol le
az alatta elterülő, gazdag erdőségekkel szegélyzett, s a Buják-patak által kereaztülszelt virányos völgybe. — A várral
kapcsolatban terjeszkedik
szét a helység fölött a
Szent- Márton - hegyláncz,
melynek darla (trachyt)
kőzete roppant tömegekben zordonitja magas gerinczeit, nagy térségeket
engedve sürü erdőségeknek, s a falu fölötti oldallapjain a hasznos szőlőmivelésnek. A hegy tetején
szemlélhető kőfalromokban a népmonda a hajdan
itt honolt egyházvitézek
{templariusok, kiket 1312ben V-ik Kelemen pápa
törölt el) zárdájának maradványait akarja fölismerni.

megerősitett vár megvivása nem tartozott a könynyebb hadimunkálatok közé; miért is vagy árulás, vagy föladás által jutott az ellenség kezébe,
s innét ismét igaz urának birtokába.
Az 1552-ik év gyászos lapokat jegyzett föl
történelmünk könyvében. A főváros már huzamosb idő óta görnyedezett a pogány sulyos járma
alatt. Ali basa, budai parancsnok zsarnoksága vérig zaklatta a honában elerőtlenedett magyart, a
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vén megrémültek, s a magyar követ által hódo- nyagságra, miután átalános elgyengülés, levert- s ugyanannyi éjfél után. Nagy szelek idejébeii
láura folszólntatván a várat szabad kivonulás ség és kedvtelenséggel jár. Ilyenkor aztán, lia az nappal is állíttatnak ki őrök! ilyen időben a város
megnyerése mellett föladták. Azonban a magya- illető az eddigi betegitő befolyások alatt megma- minden tizedét (a város 20 tizedre van osztva)
rok a vár által kincshalmazok birtokába vélvén rad, a már kezdődő suly magasabb fokra hág, a fől tonosan 2—2 utczabiró járja be; megvizsjuthatni, reményökben csatlakozva a törökök után minek következtében már bővebb vérzések szok- gálja, hogy az udvarokon a hordókban, a kádakrugaszkodtak, s a Csecse mellett utóiért, ket es- tak előállni, száj, torok, s orrvérzések, melyeket ban van-e viz, és a tűzveszélyesebben épült háküszegőleg egy lábig felkonczolták.
gyakran igen nehezen sikerül elállitani. A test zakban tüzet rakni nem enged. Ez utczabirók
Murtazán aga, ez időszerinti hatvani pa- felületén ilyenkor kisebb nagyobb feketés vagy (számra 40 en) lelkiismeretesen járnak el tisztökrancsnok, a véres jelenetről értesülvén, vérboszut barnavöröses foltok támadnak, melyeket, ha aprók, ben. Minden kutnál, mi többnyire majd minden
esküdött a bujáki őrség fejére, s még aaon évi patéesnak szoktak nevezni; a foghus kifekélyesc- ház udvarán van, dézsákban, kádakban állandóul
september hóban 3000 fegyveres-el indult a hit- dik, s a testen különféle részen, de különösen az vizet tartanak. A városnak három jó vizfecskenszegők ellen. A várparancsnok Berczeli János izületeken daganatok támadnak, s a fekete foltok dője van; több kocsin állandóan vizzel telt horcsak negyvenheted magával képezvén a várőrsé- a testen felfakadnak és büzös vérző fekélyekké dók vannak; az utczákon levő nagyobb kutaknál
get, a roppant ellentáborral szembeszállni nem válnak. Végső fokán a baj átalános feloszlásba kádakban áll a viz. Az elöljáróság épen most inbátorkodott, s az első felszólitásra késznek nyilat- megy át, mintegy élve eírothadásba.
tézkedett, hogy a kutaktól távolabb e»ő utczákon
kozott a vár átadására, ha társaival szabad elvoGiógyitása a sülynek egyedül a megvont is kádakban álljon a viz.
nulást uyer. A visszatorlásról nem is álmodó pa- életszükségek megadásával történhetik, a mint a
Midőn D. Pataj derék előjáróeágának e körancsnok a várat jóhiszenüleg feladta, de midőn tapasztalás is eléggé megmutatta, hogy a tiszta
vetésre
méltó üdvös intézkedését teljes méltánykisded táborával a várkapun kilépett, Murtazán éles levegőben, egészséges táplálék és tisztaság
lással
közöljük,
ki kell fejeznünk azon óhajtásunemberei őt társaival együtt kegyetlenül lemészá- mellett a suly, ha nagy folcu is, igen hamar gyókat, vajha hazánk mindazon községei, melyekben
rolták.
gyul, ellenben ha a beteg ugyanazon viszonyok ily elővigyázati intézkedések még életbe nem
Azonban maga Murtazán is sokkal komo- közt, melyek ben a sulyt megkapta, megmarad, ak- léptettek, követnék D.-Pataj tettét. És vajha az
lyabbnak ítélvén a vérboszut, hogy sem az álno- kor meggyógyítani lehetetlen. Részem volt ezen elöljáróság mindenütt oly módon fogná föl hivakul elejtett vár békés birtokában maradhatna, — dolognak bőséges tapasztalásában, midőn egy tását, mint D. Patajon; vajha a lakosság ott, hol
miután egy éjen át eléggé ostorozta őt bünös ön- hosszu tengeri ut alkalmával az ut közepén a hajó az elöljáróságban a hivatás- fölfogás, a kötelessé^,
tudata, hajnalban a várt odahagyta, kárörömmel legénységét a suly ellepte, csak akkor lehetett ja- érzet, az értelmes számitás megvan, annak intéztekintvén vissza a lángokba boritott erősség pusz- vulást eszközölni, ha az időjárás a szabad lég kedését olyan készséggel támogatná, mint az
használatát megengedte, mihelyt azonban a viha- emlitett derék községben.
tuld sara.
A vár soha többé föl nem épült romjaiból s rok zárt körbe szorították a betegeket, a gyógyuDe a veszély távoltartásán kivül, más szemjelenleg oly szomoru állapotban van, hogy a bag- lás azonnal megakadt, s a sülybetegek szaporod- pontból is nagy haszonnal járnak ez elővigyázati
lyok és denevérek is régen elhagyták e hajdan tak ; teljesen pedig csak akkor gyógyultak, mi- intézkedések.
kedves tanyájokat. Körfalai részben még állanak dőn a hos zu terhes utazás után végre haza térMint tudjuk, sokan, kik hazánk biztositási
nehány ölnyi magasságban; de belső része tövis- tünk, s a betegeket szárazföldre lehetett tenni.
viszonyaiba nem avatottak, stereotyp panaszkép
bokrokkal svad kórókkal annyira be van boritva,
Az eleő kelléke a suly gyógyításának tehát j emiitik föl a biztositási dijak drágaságát.
hogy a látogatók csak nagy ügygyelbajjal képe- az, hogy minél tisztább, minél élesebb levegőt élHa zsindely-, nád- és szalmatetők dija
sek rajtok keresztülhatolni.
vezzen a beteg, és pedig ha lehet, éjjel nappal, ország minden részében egyenlő volna, ha aze
Jelenleg e vár a róla nevezett magyar falu- de különösen a hathatós reggeli levegőt. Jobb a
koczkázatok dijai a vidék biztositási viszonyai szeval együtt Eszterházy herczeg birtokaihoz tar- hegyeken, domboson, átalaban emelt helyeken,
rint nem változnának, ugy alapos volna e panasz.
tozik, ki nehány évtizeddel ezelőtt a bujáki mint völgyben vagy lapályon, és a szegények,
De tudva azt, hogy a dijak drágasága melleit is
uradalomnak feje volt; — most zsidó bérlők bir- kivált eikságon igen sokat segitnek aszal is haju
minden társulat tüzkárüzlete minden évben veszkon, ha nappal künn a szabadban tartózkodnak, s teséggel van összekötve, el kell hinnünk, hogy
ják haszonbérben.
Cs.
éjjel szellős padláson hálnak, fekvő beteg; ket e panaszolt drágább dijak sincsenek még kellő
szintén ki kell vinni minél szabadabb helyre,a mi- arányban a koczkázattal s a tűzveszély valószíkor azt az időjárás csak megangedi. A sülybeteg- nűségével. A drágább dijak tehát nem a nyereA sftlyről (scorbut).
nek a mondottaknál fogva nem jó oly szobában mény, hanem a valószínűségi számitás követeltartózkodni,
hol sokan együtt vannak, mert a süly- ményei.
A hazánk inségsujtotfa vidékcin uralkodó
veszélyes betegség, a -üly vagy storbut ellen, nek legfőkép ugyis az a támasztó oka, hogy zárt
Ebből tehát az következik, hogy az illető
következő szakavatott czikket irja az „Egész-égi helyen sokan együtt tartózkodnak nappal és még tűzvészesebb vidékek biztositási viszonyainak jaiukább éjjel, a mikor az ilyen szoba zártabb, és
Tanácsadó."
vulásával olcsóbbá fogna a dij is válni, mely, mint
Ezen betegség lényegében ubban áll, hogy a a levegő ujulásának alkalom nem nyilik. Még emiitők, nem minden vidéüen egyforma, mely tehasznosabb
a
sülybetegre
nézve,
ha
azt
a
szobát,
vér és az ember többi nedvei t-zétboutlátnak,
hát a viszonyokhoz alkalmazkodik.
vagyis önkéntes jsoshadásnak indulnak, é» pedig sőt ha lehet a vidéket is elhagyja, a melyben
A tűzoltó eszközök beszerzése, az elővigyáazen okn;.l fogva, hogy a vértől annak szükséges megbetegedett; a levegő változása felette üdvös
zati
intézkedések
életbeléptetése, pontos teljesíhatással
van.
tápláléka, az étel, ital és levegő, vagy énen meg
tése,
folytonos
fenntartása,
az épitkez » javulása
lett vonva, vagy ezek oak ro.-z minőségben juMásodik feltétele a gyógyulásnak a tisztafolytán
javulnak
a
biztositási
viszonyok Í9, és
tottak neVi. A három közül legfontosabb mégis a ság, különös tekin+etiel a beteg környezetéra és
csökken
a
tűzveszély
valószinüsége.
levegő, és ha a suly akársninő oknál fogva támad, sebeire nézve : semmisem segiti elő a gyógyulást
Azon elöljáróság teháí, mely a derék dunamint riéldául jelenlecr az inbég miatt, mindazáltal annyira, mint ha a beteg testét és még inkább seiít is inkább a tiszta levegő hiánya, a mit az em- beit gyakran megmossa s magát, ültözötét és la- patajinak tettét követi, közvetve a biztositási dijak olcsóbbitására i*a hat.
berek maguktól megvonnak, teszi a sülynek leg- kását lehetőleg tisztán tartja.
Ezért ne maradjon az üdvös intézkedés köfőbb okát, mert a tapasztalás mutatja, hogy bárEgyenes orvosság gyanánt tapasztalás szeminő kevés eledel mellett, ha az illetők tiszta viz rint főkép a savak hatnak, különösen a növényi vetők nélkül.
és tiszta levegővel élnek, magu az éhség miatt a savak,minő az eczet, savanyu kápcszta, vagy répa
tülyntk jelei nem mutatkoznak, vagy legfölebb leve, savó stb. Leghathatósb a czitromsav, ételEgyveleg.
csak az éhhalál utolsó óráiban; hanem tapasztalás ben italban, sőt külsőleg a vérző foghu-ra, vagy j
** (Századunk egyik legnagyobb zenekölt öje),
s-zerint inségben a szegénység, kevéssé szellőzött, egjébhol a sulyos fekelyekre vékony czitromszeaz, „Ördög Robert," ..Hugenották," „Próféta,"
nedves cs egyébkint sem igen egészséges laká- let a leghathatósabb orvosság.
saikban összezsufoltan bezárkózva, tisztátalan
A számtalan alkalmazott szerek közt, az ecze- „Észak csillaga" és ,,Dinorah" szerzője, Meyerpárnáik közt görnyedve akarják éhségüket át- tes vagy czitromsavas vizzel való mosakodást beer, e hó 2-án reggel 6 órakor meghalt. Meyeraludni, vagy áthevertii, vagy télen fütőszer hiá- vagy a sebek burogatását kivéve, hathatósnak beer 1794-dik évben Berlinben született, Beer
nyéban szük szobákban Összeszoritva 1; knak, még a tormát tapasztaltam, mit v^gy valami féle ottani izraelita bankár fia ; már kora ifjuságában
vagy rekedt légü büzös istálókban töltik éjjel pálinkába áztatva különösen a fekete foltokra és a zenével foglalkozott és mint zongorajátszó sinappnl idejöket. Ilyen viszonyok közt ceak irmét a daganatokra találtam hasznosnak, vagy eczetes kerrel lépett fel. Később egyedül a zeneszerzéssel
az állati kipárolgá«tól megromlott levegő és a t rmának a levét belsőkép, vagy külsőleg a bán- foglalkozott. Még tanuló korában irta a,,Jephfa"
tiszta levegőnek mellőzése okozza a sulyt. Két- tott helyekre alkalmazva hathatósnak tapasztal- vallásos tárgyu operát, mely azonban Münchenségtelen, hogy nztán az inség egyéb ártalmai, tam. — A savak ezen erejénél fogva sükséges a ben és Bécsben megbukott. Ezután Rossini pártminő az ételhiány, vagy azon gyairan igen rosz sülyösök ételét eczettel vagy czitromlével megsa- jához csatlakozott, s ekkori művei közöl, caak az
eledelek, a melyekhez az emberek szükségben vanyitani, és átalában savanyu ételekkel élni. A „I Crocciati" aratott sikert. Ezután öt évre viszfolyamodnak, továbbá a munkátlanság, a lelki bor is hasznos, de csak igen mérsékelten, és viz- szavonult, s ekkor jelent mpg az „Ördög Rólevertség, 8 a legközelebbi tisztaság iránt való zel hígítva, a többi szeszes italok pedig többé ko- bert," hat év mulva a ,.Hugcnották,<- s majd
hanyagaiig, rosz viz és több hasonlók a sulyt szin- vésbbé ártanak.
ugyanannyi idő után a „Próféta." Sok év óta betén előmozditják és nagyobbitják.
szélnek
az., Afrikai nő" czimü operájáról is, melyNevezetes, hogy a barnák hamarább sülyönvk
talánya
most talán kiderül. A porosz király
Jelei a sülynek. A suly könnyen felismerhető södnek meg, mint a szőkék, leghamarabb az epés
és mondhatni értelmes segitség mellett azt még küllemück; valamint a nedves levegő, főkép pedig 1842-dik évben Zenészeti főigazgatónak nevezte
kezdetében el is lehet könnyen fojtani, csak a a nedves lakás nagyon siettetik a suly kifejlő- ki, 8 majd minden európai fejedelem kitünteté.
Meyerbeer fényes viszonyok között élt, caak nagyszükséges kellékek meg legyenek adva. Elöször dését.
bátyjától évenkint 10,000 tallért kapott, de azon
is azon szennyes sápadt bőrszínen kivül, mtly a
feltétel alatt, hogy z^idó maradjon. Operái nevét
sülybetegeket jellemzi, a foghus vagy magatói
KöVCtCSFC IlléltÓ
felejthetlenué teszik.
vagy csekély dörzsölésre könnyen vérzik, a ha
** (Merész léghnjózás.) Nadár, az ismert páegyéb jslensége a bajnak még nincs jelen, ez maDuna-Patajról irják, hogy az ottani derék
risi
léghajós,
a mult évben összerongált léghajóját
gában a suly eUő fokát bizonyitja ; de minthogy köz»ég-«lőljáróság, hivatá-át értve, mindent elköezen jelenségek a beteget nem igen sarkalják, (a vet, hogy a községben a tűzvész megelőztessék s kijavíttatván, még e hó folytán ujra meg akarja
mi köznépünk egyébkint in felette közönbös egész- veszély esetébon a lángok elharapózása meggátol- kezdeni légi vándorlásait. Vakmerő terve szerint
eégi állapota iránt), annál inkább el szokták a • tassék. A derék elöljáróság ugyanis következő először is a Középtengert akarja áthajózni, s me«
BÜlybetegek magukat hagyni, mert ezen baj ma- ' czélszerü elővigyázati intézkedéseket léptetett rész vállalatára már társakat is kapott.
gában is nagyon hajlandóvá te zi az embert a ha- életbe. Éji örökül 4U ember állittatik ki éjfél előtt
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'* (A Kisfaludy-társ isáynak) mult hó 28- <!ezők nem engedek a tüzet tovább terjedni,
kan tartott havi ülésében jelentés tétetvén a ma- ; nnyira, hogy csupán egy mellék épület, melyből
** (Tudori díszoklevél.) Gebhardt Lajos nyu- gyar Shakspeare-kiadás első kötetének megjelen- ; tűz eredt, és a fölépületnek csak egyik része
galmazott egyetemi tanárt, e hó 1-én, mint tudor- ráről, a társaság elhatározá, hogy a shakspearei lőtt a rontó elem áldozata. A bányászok tevéeága ötvenedik évnapján, a pesti egyetem díszok- zinmüveket, melyek már bírálatán keresztülmen- kenysége ez alkalommal különösen kiemelendő.
levéllel tisztelte meg.
tek, vagy azon közelebbről keresztülmennek, még
** (A suly Hód-Mező-Vásárhelyen) szintén
** (Az erdélyi ref. egyházi főtanács nagygyű- cz idén kiadja, még pedig ugy, hogy a legköze- oly nagy mértékben mutatkozik, hogy a főorvosi
lése) f. hó 1-én folyt le Kolozsvártt, gr. Mikó Imre lebb megjelenendő I I . kötet „Julim Caesar"-t jelentés szerint e hó közepéig majdnem 120 ily
elnöklete alatt. íly gyüléseket régebben minden Vörösmartytól s a „Téli regét" Szász Károlytól, eset fordult elő. A betegek közöl 4 meg is halt.
évben kellett tartani, most csak ritkán, a fonto- — a III-dik kötet a még bírálat alá nem került
sabb ügyek elintézése végett hivnak össze. Ezut- „Macbeth"-et Szász Károlytól s a „Velenczei
ujság?
tal két nevezetesebb tárgy forgott fenn. Először Kalmár"-t Acs Zsigmodtól, — a IV-dik kötet
az egyházi közfőjegyző kijelölése, ki az erdélyi ,,Coriolant" Petőfi Sándortól s „Titus Androni** (Jótékony gyernnkelöadás.) Gr. Károlyi
gyakorlat szerint a püspök halálával választott cust" Lévay Józseftől, — az V-dik kötet „Leart" Ede, gr. Konigsegg Gusztáv, gr. Zichy János és
püspöknek tekintetik, s mint ilyen e helyet el is Vörösmartytól a a Tóth Lőrincz által igért „A gr. Zichy Pál gyermekei a ezükölködők javára
foglalja. Legtöbb szavazatot nyert az országszerte hogy tet8zik"-et foglalja magában. — Greguss gyermek színdarabot adtak elő, mely alkalommai
közkedveltségben álló gyula-fehérvári esperes Gyula beküld vén Camoens „Luziadá"-jának for- a nézők adományaiból 270 ft. gyült össze.
Elekes Károly. — Másik főtárgyat a képviseleti dításából a még hátramaradt 8—10-dik éneket, a
** (Párisból a magyarországi inségesek szárendszer fokozatos életbeléptetése képezte. A forditás ezen része, molylyel a mű be van fejezve, mára) Grob, évek óta ott működő orvos hazánkképviselet egyes egyházmsgyékbon már be van bírálat alá bocsáttatott
Végül határozottá lőn, fiától 50, Lövei Klárától pedig 10, összesen 60
hozva; most az egyházkerületek, a főzsinat és az hogy a tagok kényelmesebb megjelenhetése végett frank érkezett, mely összeg — mint a félegyházi
egyházi főtanács képviseleti alapon szervezése a társaság ezentul nem csütörtökön és délelőtt, főbírónak hozzánk beküldött nyugtatványa tanúiránt tették meg az előleges intézkedéseket.
hanem minden hó utolsó szerdáján délutáni 5 óra- sítja — ennek, a félegyházi inségesek közti kioszkor fogja tartani havi üléseit.
tás végett, átadatott,
** (A pesti oltáregylet) azon egyházi készle** (A segélyadományok összet/e,) Hivatalos
Ipar, gazdaság, kereskedés.
tei, melyeket az idén a hazai ,-zogényebb templo- kimutatások szerint az alföldi ezükölködők réx* (Enyhitő leves a skorbut ellen.) Az alföldi mok fölszerelésére szánt, e hó 8 tól 16-igak-gyes szére a hatóságodnál magán adakozásokból eddig
vidékeken uralgó skorbut egyik enyhitő gyógy- tanitó rendiek gymnasiumi épületének elsö eme- befolyt összesen 6)8,479 ft. 33% kr., 104 darab
arany, 1100 frank aranyban, 105 porosz tallér, 5
szere gyanánt szolgál az ugynevezett czibere-leves letén közszemlére lesznek kitéve.
**(^2 országos központi védhimlö-oltó-intézet) font sterling, egy arany meg egy ezüst karperecz,
ie, melynek készitésmódját, azok kedveért, kik
azt talán nem ismernék, a magyar gazdasszonyok igazgatósága tudatja, hogy e hó l-töl kezdve a s 200 ft államkötvényekban. Ebből a m. hó 22-ig
egylete következőleg közli : „A tisztán kiszitált védhimlő-beoltások hetenkint kétszer, u. m. va- a következő összegek voltak kiosztva : Abaujmekorpát töltsük fel jó nagy fazékban friss vizzel, s sárnap és csütörtökön délután 3 órakor fognak gye számára 4970 ft. Aradmegye 49,236 ft. 80
hagyjuk meleg helyen 48 óráig savanyodni. Ha végeztetni, az orvosi egyetem uj világ-utczai épü- kr., Bácsmegye 11,520 ft., Békésmegye 63,480 ft.
jól megsavanyodott, s készíttetni kivánjuk a le- letében. A felnőttek ujra oltása szintén ekkor Biharmegye 23,840 ft., Borsodmegye 16,638 ft.
21 kr., Csanadinegye 44,590 ft., Csongrádmegye
vest, pinttassunk egy kia ritka rántást, s öntsük történik.
** (A magyar nemzeti muzeum) ügyeivel fog- 34,940 ft., Fehérmegye 1750 ft., Hevesmegye
fel czihere-lével. Most forrni hagyván kissé, mint
más rántott levest szoktunk, mig elfő benne a I ilkozó országos bizottság, mint a „P. H." érte- 68,222 ft., Krassómegye 11,270 ft. 78 kr., Nógrántás, tegyünk bele akár riskásat, akár kölest, dül, legujabban megbizatott, hogy az első rendű rádmegye 6200 ft., Pestme,ye 18,170 ft., Szaakár darát, gyöngykását, tarhonyát, vagy valami szükségletek között a legégetőbbeket jelölje ki, bolcsmegye 16,900 ft., Szatmármegye 2000 ft.,
gyúrott tésztát, tökéletesen mindegy a leves hogy igy, ha a tervezett 150,000 frt. mindjárt fo- Temesmegye 52,268 ft. 79% kr. és 50 db. arany.
lyóvá nem tétethetnék, a segéléat legalább el le- Torontálmegye 77,018 ft. 59% kr. és 50 arany.
hasznosságára nézve."
hessen kezdeni. A bizottság véleménye szerint Zsmplénmegye 15,301 ft., Hajdúkerület 15,101
J> (A borászat emdésf, érdekében) a zalame- mindenekelőtt szükséges a háztető tatarozása, ft., Jászkuakerület 24,877 ft. 21 kr., N.-Kikinda
gyei gazdasági egylet 100 ft. jutalmat tüzött ki
kerület 6200 ft., Arad város 1440 ft., Debreczen
egy ide vonatkozó népszerü kézi könyvre. Bekül- mert, a felső termek némelyikében már az esővíz város 8870 ft, Szeged város 4740 ft., Versecz
foltjai
mutatkoznak.
Ezek
után
sürgette
a
bizottdési határidő, mint egyik lapban olvassuk, f évi
ság az olvasó-terem bútorozását, hogy igy leg- város 1100 ftban részesült, összesen kiosztatott
november 3!-ike (?) leend.
alább az eddig rendezett könyvtár részt közhasz- tehát 580,644 ft. 39 kr. és 100 db. arany.
núvá lehessen tenni; az évek óta lappangó nagy** (A meseszerü, utazásairól hires gr. Sándor)
Közintézetek, egyletek.
becsü római és honi műemlékek felállítását, és a a mult hóban ujra ritka utat tett meg. Ugyanis
mire nagy sulyt fektetett, a tisztviselők fizetése bajnai kastélyából egy óra és 31 percz alatt
** (A magyar tudományos akadémia) mennyi- javítását s a személyzet szaporítását.
Esztergom-Nánára kocsizott, melynek távolsága
ségtani s természettudományi osztályának e hó
** (Az elsö magyar átalános biztositó-társa- S mérföld, 8 utja a két első mérföldön hegyes. —
2-án tartott ülésében először is Kalchbrenner Ká- ság) ez évi rendes közgyülését folyó május hó 31Egy egy mérföldre csak 18 percz 8 12 másodpercz
roly 1. tag értekezését olvasták föl, mely Uti dik napján, délelőtti 9 órakor a társaságnak Eresik, mely sebesség oly rendkivüli, hogy a gróf
jegyzetek Szepesből" czim al.itt, különösen i ö- zsébet-téren fekvő 3. szám al -tti saját házában, a eddigi meseszerü kocsizásnit, lovaglásait túlhavénytanilag irja le a Szepességet. — Ezután We- 2-ik emeleti teremben fogja tartani. E közgyülés ladja. A fogat, melyen ez utat tette, négy, 15 %
ninger Vincze 1. tag a betegápolási, nyugdíjazási tárgyai lesznek : 1. Az "igazgatóságnak az inté markos vörösderesből áll. A lovak idomzatosak,
és temetkezé-i egyletekről értekezett. — Utána zet állásáról s az 1863 évi üzletről szoló jelentése, arányos taguak, szép állásuak és könnyü menéSzabó József 1. tag tartott érdekes előadást a tar- t> a vizsgáló bizottmány által átnézett zárszámla süek, feszes inakkal. A lovak menését, képessénóczi nagy kövületről, melyet Kubinyi Ferencz előterjesztése. 2. Az alapszabályok illető szaka- gét, érdekességét emeli, hogy a gróf saját ménefedezett föl és irt le 1837-ben, a birtokosok pedig szainak rendelkezése szerinti választások. 3. A séből valók.
1839-ben a nemzeti muzeum számára ajánlottak választmány által inditványba hozandó tárgyak
** (Shnkspeare darabjai közöl) lapunk mult
föl. Tavaly gr. Forgách József a maga számára fölötti tanácskozás. A részvényesek által netalán számában 12 volt emlitve mint olyan, mdy a
kezdte azt ásatni, miből összeütközés támadt teendő javaslatok indítványozásáról a 61. §. ren- nemzeti szinpadon rendesen adatni szoVott, vagy
melynek azonban szerencsés vége lett, a mennyi- delkezik.
ott legalább egyszer másszor megfordult. E dara
ben a gróf az ásatási költségeket a muzeumnak
** (A tiszai vasut társulat) ápril 30-án tartá bok a következők : „Hamlet," „Lear," „III. Riajánlotta azon esetre, ha a kövületet elszállittatja közgyülését, mely alkalommal a négy igazgató- chard," „Macbeth," „Romeo és Julia," „Othello,"
Azon kérdésre, vajjon tudományos szempontból választmányi tag, 186 szavazat által gr. Andrássy „Coriolan," „Velenczei kalmár," „V. Henrik,"
érdemes-e a kövületet Tarnóczról Pestre szálü és gr. Apponyi egyhangulag, gr. Barkóczy 184 „Makranczos hölgy," „Tévedések vigjátéka" és
tani, az értekező igennel felelt, mert ugymond és dr. Jaques 180 szavazattal ujra megválasztat- „Szentiván~éji álom." E névsor helyes ugyan, de
egyik legritkább példány a maga nemében, s ke- tak. Az igazgató jelentéséből kitünik, hogy a hiányos, mert még 6 szinmü xiincs emlitve, meletkezése mind föld-, mind vegytanilag biztosan mult évi bevétel 2,638,279 ft. 88 kr., a kiadás lyeknek sora a következő : „IV. Henrik" (első
kimutatható. Da vajjon az átszállítás lehető e, na- 1,579,902 ft. 80 kr. volt; fennmaradt 1,058,377 resz.), „Athéni Timon," „Antonius és Cleopatra,"
gyon kétséges.
Utaink
és hidaink
nincsenek ugy ft. 8 kr. A kezelési költségek, a megelőző évivel „A windsori vig n5k," „A veronai két nemes" és
raj
k G r
aöt t ö r a e e t
viszonyítva, 126,435 ft. 36 krral kevesebbek; a , Julius Caesar." E szerint a nemzeti szinpadon a
í K ' P í°
°PPÖ a k n gÍ S^állitani
t e l e S tiszta jövedelem a megelőző évihez képest 87,668
t f
nagy költőnek 18 darabja fordult elő.
^
- ,° Z e p e t á J á n bonban 7 ölnyi hé- ft. 70 krral csökkent. A mostani 1,058,377 ftnyi
** (M'igyar czigányok Mexikóban.) Hir szetiszta jövedelmet a vasutba fektetett tőkével, rint a debreczeni egyik czigánybandát a mexikói
mely 42,114,266 ftban van kimutatva, viszonyítva: udvarnál tartandó zeneelőadásokra szerződtették.
az utóbbi számára 2,51 százalék tünik ki, mig a E zenetársulat 14 tagból áll, és cseh karmesterök,
megelőző évben az épitési tőke majdnem 2%%-ot Nesvorda vezetése alatt már utnak is indult. A
* i A"
V"' kezek rongálásaitól megóva, kamatozott.
Á
zenebanda minden tagja a hajórakeléstől fogva
l ÍTbio S t ^ f e n n t a r t Ja-A fa, élő korában
** (A debreczeni lóversenyegylet) ápr. 25-én naponkint 6 ezüst húszast kap; azonkivül melléklegalább 30 ol magas volt. - Végül Hollán Ernő tartott közgyülésében az idei versenynapokat keresetről is vannak biztositva.
r . tag azon tényből indulva, hogy a magyar vasoktober 9. és 11-re határozta.
** (Gyalog- vagyis futásversenyt) tartottak
utak sokba kerülnek és kevesfí jövedeYmeznek,
nehány nap előtt Pozsonyban. A pálya 5 akajelenti, hogy könyvet irt „ról, miképen kellené
dálylyal volt ellátva, melyek közöl a legnagyobb
Balesetek, elemi csapások.
Magyarországon gazdaságos vasutakat épiteni, a
l l lábnyi széles árok volt. A czélhoz gr. Deasewminők például Skócziaban divatoznak B a minő** (Tüzvész.) Nagybányán ápr. 29-én délben ffy Aurel ért legelőször.
nek van tervezve {obbek közt a pest-ujpesti vasut
** (Templom-rabló.) A pozsonyi városi fogis. Az ülésben Keletindiabol megérkezett hazánk- a kincstári pénzverde a lángok martaléka lett.
Azonban a népnek rögtöni ébersége és fáradhat- házban egy fiatal fegyencz van elzárva, ki saját
fia, Duka Tivadar is jelen volt.
lan szorgalma,'az elegendő vizbőség és fecsken- bevallása szerint 21 templomrablást követett eL,

í - ^

J

•Hí
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** (Hely-csere.) A lapunk mult számában em** (Csolnak-verseny a Dunán.) A budapesti
tajóaegylet jövő junius hó6-ikán csolnakveraenyt litett tüzvész és emberélet-szabaditá8 nem Érsekrendez. E versenyek nem mint a mult éviek, csu- újvárott, hanem annak szomszédjában, Tót-Mepán a fejlődő egylet beléletének mutatványai, gyeren történt.
hanem valóságos versenyek lesznek, egyenlő
— (Felszólítás.)*) Miután alólirott, Heckenast
fegyverekkel, melyeknek kezelési módja, s a ki- Gusztáv ur által egy, az 1865-ik évre szóló
fejtendő erő és ügyesség fogja az elsőség kérdé- „Magyar gazdasszonyok" naptárának szerkeszsét eldönteni — nemcsak a budapesti egylet tésére szólittattam fel, mely naptár első évi folyaegyes tagjai, hanem különböző egyletek közt is, mát most kezdvén, miután azt a „Magyar gazdmelyek e napon itt egymással mérkőzni fognak, asszonyok egylete" közlönycül elfogadta, egyedül
az Angliában készült s tökéletesen egyenlő sulyu női és gazdasszonyi érdekeknek lesz szentelve :
és alaku versenyhajókon. Négy ily csolnak érke- vagyok bátor felszólítani a két testvér hazában
zett e napokban Galaczon át Pestre és sorshuzás levő valamennyi nő- és gazdasszonyi egyleteket,
utján a megrendelő pesti, pozsonyi, paksi és bécsi ugy nőnövelő intézetek, női ápoldák és más kühajósegyletek közt osztatott el. Minden verseny- lönösen jótékony czélu nőegyletek igazgató nőit,
nél a pályatér egy angol mérföld leend. A buda- hogy velem legfeljebb f. hó 20-ig alapszabályaipesti egylet jövőre még nagyobb mérvben fogja kat vagy programmjaikat levélben tudatni szivesszervezni a versenyzést s azon czélból, hogy t. i. kedjenek. A levelek ily czim alatt : „A magyar
távolibb egyletek, magántársulatok vagy egyesek gazdasszonyok naptára szerkesztőjének, Pesten,
is készülhessenek reá, már a f. év junius havában egyetem-utcza, 4-ik szám," küldendők. — Kelt
közzéteendi az 1865-iki programmot, melyet a Pesten, május 3. 1864. — Medve Imre, a Magyar
jelen évre több gátló körülmény miatt kissé ké- ga2dasszonyok naptárának szerkesztője.
sőre volt kénytelen halasztani.
— (Régi római pénzek találása.) SomogyNemzeti szinház.
megye Hatvan községe határában nem régen
Péntek, ápr. 29. „Lear király." Szomorujánagymennyiségü régi római ezüst ér^m találtatott.
ték
5
felv. Irta Shakspeare. .
A találás történetét illetőleg a következő részleSzombat, ápr. 30. „A hugenották." Opera 4
teket tudtuk meg : Egy szomszéd Apáthi helységbeli árokmetsző, fát akarván ültetni, egy árok felv. Zenéjét szerzé Meyerbeer.
Vasárnap, május 1. „Szentiván-éji álom."
szélibe lyukat ásott, midőn az ásó nyomására egy
vastag, de gyenge szerkezetű fazék tört össze Színmű 5 felv. Shakspeare után forditotta Arany
ásója alatt. A fazekat kifordítván, idomtalan alak- János.
Hétfő, május 2. „Egyik sir, a másik nevet.-'
ban összeállt több nehéz göröngyöt talált benne,
mit valami haszontalanságnak vélvén, kihányta Színmű 4 felv. Francziából forditotta Radnótugyan az ásott lyukból, de ott hagyta a mezőn s fáyS.
Kedd, május 3. „Don Juan'.' Opera 2 felv.
munkáját tovább folytatta. Este felé eszébe jutott, hátha talált pénz által meg lehetne gazda- Zenéje Mozarttól.
Szerda, május 4. ,,Brutus és Lucretia."
godni! s a fazék tartalmát, valami 10—12 itczényit, kötényében haza czipelte s otthon felesége Dráma 4 felv.
Csütörtök, május 5. „Ilka és ahuszártoborzó."
6 itcze eczetjét egy tálba öntötte s az összeragadt
ezüst pénzt abban áztatgatta valami 24 óráig. Opera 3 felv. Zenéjét szerzette Doppler.
Néhol már látszott az ezüst fehér szine, de restelvén várni s kétségeskedve a talált pénz értékes
Budai népszinház.
voltán, az egész tömeget ^kiönté udvarára s boÁpr. 29. „A csikós." Népszínmű 3 szakaszszankodva mondá : „bár botlanak ide valami
ban.
Irta Szigligeti.
rongyszedő, ki érte legalább az eczetem árát megÁpr. 30. „Az ördög pilulát." Nagy bohóság
adná!" A dolognak hire támadt s meg is jött
nemsokára egy kérdezősködő zsidó, ki meglátván 3 szakaszban.
Máj. 1. „Cancan a törvényszék elött." Opea talált darabokat, nehány forint ígérete mellett
azonnal zsebre kezdi rakni az ezüstöt. Errs vér- rette 3 felv. Zenéje valamint szövege nem egyéb
szemet kap az öreg árokmetsző, összekapkodja kísérletnél, és sem az egyik sem a másik nem bir
nagyobb részét az ezüst pénznek, s azonkivül, a vonzerővel, hanem azért a budai cancankorszakmit már a zsidó elvitt, fontját 5 —10 forirton hoz szokott közönség, — nem levén ellensége a
adogatta el. — Meghallván ez eseményt a vidék sikamlós kétértelmű kifejezéseknek és jelenetekifjai, a következő vasárnapon seregestől tódultak nek, — rendesen meglehetős számmal jelenik
a találás helyére, még pedig nem hiába, mert meg az előadáson. A szereplők közt Vincze János
egyenkint 50—60 darabot is találtak még ők is. tünik ki leginkább egy mosóné női szerepében,
(325 darab e pénzekből e lapok szerkesztőségéhez mint a kokettség hű személyesitője. Szilágyi is
is beküldetett, s miután itt nem akadt vevője, már elég élénkséget fejt ki, s Vig Róza, ha szép
csengő hangjának megfelelő tiszta magyar kiejvissza is szállítottuk. Szerk.)
téssel birna, szintén dicséretre volna érdemes.
*• (Régi pénz.) Mohácsnál, a Csele patak köMáj. 2. „Az ördög pilulái." Nagy bohóság 3
rül, a mint ez a Dunába ömlik, a halászok egy szakaszban.
aranypénzt találtak, mely a szerencsétlenül járt
Máj. 3. A szinház zárva volt.
király, I I . Lajos nevével, s 1526. évszámmal van
Máj. 4. „Az ördög pilulái." Nagy bohóság 3
ellátva. A halászok az arany értékét nem ismerve, szakaszban. E darab ezuttal 100-ik előadatása
nehány krajczárért eladták ; igy járt egy darabig jubileumát ünnepelte.
kézről kézre, mig jelenleg egy hivatalnok kezére
Máj. 5. „Az ördög pilulái." Nagy bohóság 3
jutott, ki, mint a „Z. S. K."-nek irják, a nemzeti szakaszban.
muzeumnál kérdést tenni szándékozik, vajjon e
pénznemből bir-e hasonló példányt? ha nem, ugy
Szerkesztői mondanivaló.
dij nélkül átengedni kész.
7157. Hatvan. B. V. Az érmekre nézve azóta semmi
*• (Névmagyaritás.) Felsőbb engedély mel- kedvezőbb tudósítással nem szolgálhatunk. S e szerint az
lett, Hulop Pál nyitramegyei farkasdi lakos, ve- illetők kivánata szerint visszaküldjük.
7158. Gutorfftld. D. L. Miután az elhunytnak édeszetéknevét „Fülöp"re változtatta.

ségtelenné válik. A mit a dologra nézve tudtunk, azt az
illetőkkel már közöltük, s nekünk többé semmi hozzászólónk nincs.
7159. Nagy-Baráti. Sz. S. A képre nézve óhajtását
mielőbb teljesiteni fogjuk.
7160. Marosvásárhely! emlék. Magángyakorlatnak
figyelmet érdemlő, de a nyilvánosságra még nem érett
meg.
7161. 1444. Az árva kis leány. E müvekre]is hasonlót kell mondanunk.
7162. K - y G —v. A mit alkalmasnak véltünk, azt
már fel is használtuk; a többire nézve is a legjobb szándékkal vagyunk, de hát — a tér!
716,!. P . Arad. Cz. I. A régi érmet s a „gazdag év
előhírnökeit," a nehány szál füvecskét az idei tavasz hozományából, örömmel vettük s érdekkel vizsgáltuk. Hát
azoknak a talált buzogányoknak, csákányoknak és bárdoknak nem lehetne itt a muzeumban valami jó helyet szerezni?•
7164. Ha lennél . . . . Oh b« sokszor eldanolták már
ezt a nótát, hivatottak és hivatlanok!
7165. ííyör. Z. A. Nekünk ugy tetszik, mintha az
egyik reklamált könyv már megjelent volna. Ezt kellene
elébb megtudni; ezután az illetőtől követelni, s csak ezután, ha kell, felszólalni.Legyünk kiméletlenek az irodalmi
visszaélések ellen, de csak ha vádunk alaposságáról meg-,
vagyunk győződve. Annak ideiében szivesen közöljük a
felszólalást.
7166. Lengyelországból. Nem közölhető.

SAKK JÁTÉK.

228-ik sz. feladv. — Mayer Henriktől
(Hannoverben).
(Átvéve a jelen évben A n d e r s s e n szerkesztése mellett,
meginditott „Uj berlini sakk-lap"-ból.)
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(Havonkint j
egy huzás)

Csak 2 ft. 30 kr.

az ára egy negyed sorsjegynek, — fél
sorsjegyé 2ft.5'í) kr., —egy egész sors- j
jegyé 5 ft (nem Ígérvények, Pro-j
messen) a f.évi május25-én cs 2tt-án|
történendő, s az itteni kormány fel-1
ügyelete alatt álló s biztositott

nagy

állam -nyereméiiy-

SOBSBUZÁSRA,

mely 14,800 nyereményt tartalmaz:!
200,000, 100,000 50,000, 30,000,
25,000, 20,000, 15,000, 12,000, j
10,000, 6000, 5000, 4000. 3000,
2 0 0 0 ; 117-szer 1000, — lll-szerj
300, — 0333-szor 100 stb. ft nye- j
reménynytl, melyek alólirott által ittj
helyben ezüsttallérokban fizettetnek j
ki, s a vidékre is szinte ezen pénznemben küldetnek meg. Minthogy a betevőkre nézve íly kedvezö feltételek kinálkoznak, s igy az emlitett sorsjegyek
utáni kérdezősködések is rendkivüli |
nagyok lehetnek, — ennélfogva a meg-1
rendelések mielőbbi eszközlését is kér-}
jük, — melyek közvetlen alóiirotthoz,
mint az e sorsjegyek egyedüli eladásával megbizott iőbeszedöhöz intézendők
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Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond;

A 223-dik számu feladvány megfejtése*

-

Németh Ferencz néptanitó (arczkép). Molnár István^
— Az én újjászületésem. Vida István. — A Tisza bölcsője
(két képpel). P. Szathmáry Károly. — A porosz oktatásügy és gazdasági tanintézetek (yige). Osatáry Ottó. —.
Buják vára (képpel). Cs. — A sülyről (scorbut). — Követésre méltó. — Egyveleg..— Tárház : Egyház és iskola.—
Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. —
Balesetek, elemi csapások. — Mi ujság? — Nemzeti szinház. — Budai népszinház. — Szerkesztői mondanivaló. —
Sakkjáték. — Heti naptár.

czimü történeti korrajz két kötetbeu.

irta K. P a p p

M i k 1 ó 8.

Tartalma az elsö kötetnek : Ajánlat. — Előszó. — Bevezetés — A protestánsok üldöztetése. — Lobkowicz bukása. - Az 1678-diki pozsonyi gyülés és Tököli
löllépte. — Régi és uj sebek. •- Budavár visszavétele. — Egy emberfő, melyre alkusznak
— Caraffa Antal.
Második kötet : Az első befogatások. — Ujhelyi Erzsébet és Szentiványi mint
vádlók. — Vallomások a kinpadon. - A halálítélet. - Zimmermann, Keczer, Rauseher
és Baranyai lefejeztetésök. — Ujabb befogatások és vértanuk. — 1687-iki pozsonyi
gyülés. — Az örökösödés és Draskovics halála. — Az utolsó menhely. — Az árulás. —
Erdély és Teleki Mihály. — Teleki halála és Tököli bukása. — Kollonics érsek. — Az
Isten keze. — Gróf Szentiványi bukása.
609 (1)
Ára a két kötetnek 1 ft. 80 kr.
Ez érdekes történeti korrajzot,melyben a szerző hazánk legemlékezetesebb momentumát szabad toll — s a legélénkebb szinekkel festi — eléggé ajánlja már maga a fentebb
közölt bő tartalom, melyhez még csupán annyit jegyzek meg, hogy a X ^ I I század e
szomoru napjainak történeti hű rajzát a t. olvasó-közönség most veszi először önálló
munkában, melyet a szerző több mint harmadfélezáz történeti adattal kísér.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-utcza 1. sz.>

I S

Kiadő-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-utcza 4. szám alatt Pesten, 1864.

Schrinipf Jean,

S..
v ó r ö l nmel és az i g a z i h o z 1
| hiven bizony s á g o t teszek arról, mi-i
£«ennt P o p p á . j . u r
'
'

Anatherin-szájgyőgyvizét ;

5 már huzamos .do <$ta használom,* azt •
{nemcsak jósága hanem k e l l « m e s izei
miatt is bárkinek a legjobban ajá«l-!
! hatom.
489 (.6—12) !
Bécs, 1857. januárban.
j

Eszterházy Teréz herczegnö j

Miksits Károly,

NUWVARI WERTHER FRIGYES
Gomborka-vetőmag,
maláta-fürdője megnyitása,
ujonan felállított

605 (1-3)

továbbá mindenféle gazdasági, konyhai,
kerti, virág- és famagvak a legfrissebb és
csiraképes minőségben kaphatók:

május 1-én,

Fleischman és Véber

a gyári-udvarban Budán, a császárfürdő közelében.

Tudósitás lótulajdonosok szániára.

Minden lótulajdonos előtt ismeretes, hogy épen a ló azon állat, mely a legtöbb
véletlenségnek van kitéve; káros következések vannak összekapcsolva azzal, hogy ha
kezdetben a kisebb bajok — mikből többnyire sajnálatraméltó esetek támadnak — elhanyagoltatnak. Ennélfogva minden okszerű lótulajdorosnak arról kell gondoskodnia,
hogy egy védszer legyen kezénél, melynek alkalmazása által lova felüdülését egész biztonsággal várhatja; mint olyat : Kwizda F. J . Cs. kir. legf szab. üditő-nedvét (RestituA kötelezvények mindegyikének feltétle- tions-Fluid) mutatjuk be, s tartózkodunk minden magasztalásoktól, s csak az alább
nül legalább is 13ü forintot kell nyernie következő sorokat idézzük:
Évenkint 5 huzás történik, s pedig junius
Kwizda F. J. gyógyszerész urnak Korneuburgban!
1-én, september 1-én, december l-ér>, márczius 1-én és április 15-én.
Istálóimban többnyire saját orvosazereimet szoktam használni, s igy az afféle -Ezen húzásokra az eredeti sorsjegyek
a ugynevezett csodaszereknek hitelt sem adok; mégis kötelességnek tartom lelkiismereS í
legolcsóbbért adatnak el.
tileg bizonyítani, hogy az b'n üditö-nedve hath-.tósága várakozásaimat jóval felülmúlEgy Borsjegy ára egy húzásra 3 ft. ták. Meleg szappanvizzel hígítva, a fakemény ivhúrt vagy inakat bőr-nyulékonynyá
teszi, a ravasz vagy gyanus mirigyet pedig — ha a szer okszerüleg alkohollal higitva
Hat sorsjegyé összesen csak 15 ft.
alkalmaztatik — gyökeresen eltávolítja.
A bélgörcsöt, mely mái az utolsó stádiumba lépett, s közel a bél-lobhoz van,
Játéktervek, valamint sorshuzás; lajstroa lovat pakrócs alá
mok az illető résztvevőknek bérmentesítve egyszerü oldalbedörzsölé3 álta! minden más segédszer nélkül
állítva, rövid negyed óra alatt on szerével kigyógyitottam — s pedi<r oly sikerrel : hogy
küldetnek meg
a ló e rövid idö letelte után teljes zabálási vágyat s vidámságot mutatott, miután hajtás
A legcsekélyebb mérvbeni megrendelések j közben oly makacsul földhöz vágni akarván magát, hogy legnagyobb megerőltetésben
pénzküldés-, vagy pedig utánvétellel a leg- került, a lovat az istáló küszöbóig hozhatni. További szavakkal nem akarom önt untatni,
pontosabban teljesittetnek
s a.% elébb idézetteket is csak azért, hozom fel, hogy köszönőleg elismerhessem, miszerint
E targybani bérrnentes levelek közvetlen ön védszere épen azon esetekben, melyektől a lótulajdonosok legjobban rettegnek, —
alulírotthoz intézendők.
579 (4 7)
gyors, kitmélküli s csaknem biztos segélyt nyujt, s azonfelül átható iilaia, a« istálólevegőt is jobban s tartósabban tisztítja, mint a kámfor-combustiók. Fogad ; a on stb.
í?ykereskedó-ház m. Frankfurtban.

melyek alkalmazásával a füst nyomtalanul
eltünik
Hordozható s vizzel légmentesen zárolt szoba-ürszékek, darabja 5 forinttól
15 forintig.
Készületek, melyek minden árnyékszékre
alkalmazhatók, s a légvonalat és búzt
tökéletesen eltávolitják, darabja 10 ft.
Teljes szerkezetű angol árnyekszekekmegrendelésre, bárminő mintában a legjutányosbárért eszközöltetnek; készít továbbá épületekhez horgany-árnyékszék-csökét, 8 azok a legjutányosb árért
számittatnak.
Felnőtt, személyek számára fürdö-kádak,
darabja IH fttól 16 ftig.
Teljes zuhany-készületek szétszedhető
tálczákkal, darabja 16 ft.
Az összes tárgyak szilárd s a legjobb
horgany-anyagokból vannak készitve.
A pakoláshoz megkivántató ládákért darabonkint 1 ft. számittatik.
bádogos mester.
R a k t á r a : rózsa-téren 2-ik szára alatt
Pesten.
601 ( 2 - 6 )

állain-líölcsönnek.

na

kémény-fedélzetek,

Caraffa és az eperjesi vértörvényszék

Fenntebb érintett maláta-fürdők ez idén tetemesen megbővitettek, a fürdő-kabinetek minden kényelemmel el vannak látva, s mindkét nembeli szolgálattevő személyzetről eléggé gondoskodva.
Mint a legelső orvosi tekintélyek által elismerve van, a malátafürdő használata nő
betegségeknél egyátalában, továbbá köszvény és csúzos bántalmaknál, de legkiváltkép
átalános test s ideggyengülések ellen a legnyomatékosbban ajánlhatók. A maláta-fürdők
használata által már is a legmeglepőbb eredmények érettek el.
A t. cz. f'ürdővendégeknek egy tágas váróterem, melyben a legolvasottabb hirlapok
valamint az ujonan telepitett árnydtís és pihenő padokkal ellátott fürdőkert —
Folyó évi junius 1-én elsö huzása találhatók,
kilátással a Duna folyamára
rendelkezésére áll.
A fürdőkhözi juthatás a főutezán vagy a Dunaparton történhet, s mindkét oldalo;
a cs. kir. ausztriai
1 alig pár száz lépésnyi távolságra esik a császárfurdőtöl.
1864-dik évi
|
1 elsö osztályu maláta fürdő ára ruhával és szolgálattal együtt 1 ft. -- kr.
Előfizeti s utján 6 fürdő . . . •
5
1 másod osztályu maláta fürdő ára
80
Elöfizetés utján 6 fürdő
. 4
1 Dunaviz kád-fürdő ára egyenkint
— " 40 !'

Ezen sorsjegyek eladása minden államban törvényesen meg van engedve. A kölcsön főnyereményei : 20-szor 250,000,
10-szer 2iO,000,60-szor20l»,000, 81-szer
150,000, 20-szor 50,000, 20-szor 25 000
121-szer 20,000, 90-szer 15,000 I71'-szer
10,000, 352-srer 5,000, 432-szér 2 0 0 0
783-szor 1000, 1350-szer 500, 5540-szer
400 forint, — továbbá kisebb nyeremé
nyékben : 200, 195, 190, 185, 180 115
170. 165, 160,155,150,145, 140 forint!

Ezerszeresen megpróbált s czélszerüség tekintetéből a legjobbnak elismert

Stein J á n o s n á l K o l o z s v á r t t megjelent, s általa minden könyvárusnál kapható
kivált képen : Grill Károly (ezelött G e i b e l A.) könyvkereskedésében Pesten,
Kristóf-tér 4-ik szám alatt:

Az összegek, ausztriai pénzjegyek
vagy szelvényekben is beküldhetők.
Hivatalos tervek valamint sorshuzási
lajstromok ingyért. J P ^ ~ A levelezés
német nyelven történendő. 655(6 — 9)

TARTALOM.
©Nap-

(Főnyeremény
200,000 ft.)

M.-Frankfurtban, Seháfergasse Nr. 1,
nachst der Zeil.

(Vész J . A. tanártól Budán.)
Világos.
Sfttét.
1. P e 7 - d 8
F e 6 - lép
2. V e i — e 7
tetszés szerint.
3. V e 7 - h 4 f mat.
Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp Jóaisef.
Pécsett : Rittkay János. — Budán : Medgyesi Ödön.
Nagy- Váradon : Pál Rezső. — Eperjesen : Brósz Károly.
— Nagy-Emőkén : F. P. J. — Miskolczon : Bizony Ákos. —
Debreczenben : Zagyva Imre. — Szajkó/alván : Hartmann
József. — Jász-Kiséren : Galambos László (a« előbbit is).
— Pesten: Cselkó György.
Rövid értesítések. Többeknek. A 224. számu indiai
feladványunk sokkal vitézebbül tartja magát, mint előregondoltuk. Többen próbálkoztak már vele, de csak nem
akar hódolni. Ujra ajánljuk mindazok figyelmébe, kiktől
már megfejtését vettük. — K.-Sz.-Miklós : B. K. Addig is,
mig magánuton mindkettőre nézve bővebb tudósitást nyújtanánk, fölemiitjük, hogy a régi alakban Sötét részéről
l . B — d 8 é s 2 . H — d 5 : a gátoló lépések. — Veszprém:
anyja és testvérei még életben vannak s ezek az egyenes
•* (A Sellyei elsö hetivásár jövedelme) mely örökösök : minden további vérrokonság kipuhatolása szük- P. J. A megfejtés helyes. Küldjük üdvözletünket.
— A mult számbeli 227. sz. feladványra vonatkozólag
az alkalommal a helypénzekből begyült, s melyet
fölemiitjük, hogynehány példányban e 5-önVil. Bástya áll
nagylelkűleg a szűkölködőknek ajánlottak föl,
•) Kéretnek a lapok t. cz. szerkesztői e felszólítás szi- Világos Futár helyett. Kik történetesen ily példányt kaptak volna, a könnyen észrevehető csere kijavítását kérjük.
ves közlésére.
gsszesen 100 ft. 60 kr volt.

HETI NAPTÁR,

Hirdetések a Vasárnapi Ujság 19-ik számához 1864.

Wiener-Neustadt, nov. 10-én 1868.

Herczeg A u e r s p e r g

mag- és növény-kereskedésükben Pesten,
„a zöld koszoruhoz."
589 ( 3 - 3 )
Egy hármas menetű

gőzmalom,

mely franczia kövekkel s tisztitókkal jól fel
van szerelve, olcsó árért eladandó. Bővebb
értesitést ad a tulajdonos nagy-diófa-uteza
2-ik sz. a. Pesten.
563(5-6)

Agcrjély vagy villamos delejzés

és a hozzá igényelt szerek által a legmakacsabb kül- és belsö nyavalyák gyors és erél e s gyógyítása eszközölfetik P e s t e n ,
stáczió-uteza 25 ik szám.
Ugyanott a titkos szervek és makaoükütegek legbiztosabb véd- és gyógyszerét
— az ismert ovonyát— is megrendelhetni.
Csomagja 1 ft. a. é. — Ugy az aranyér és
önszeplözés példányok darabját 1 ft.20kr.

595(2-4)

Dr. Malatides.

Óvás,

Rokon és baráti körökből legujabban és
ismételve azon tudósitás jutott értésemre,
hogy nehány iparlovag, kiknek neveit még
most nem akarom a nyilvánosság elé bocsátani, rosz és haszontalan gyártmányaikat,
saját és az egész művelt világ előtt jelesnek
elismert cs. kir. szab. „Anatherin'--szájvizem gyanánt „Anatelin" nevezet alatt bocsátják áruba; ezen visszaélések meggátlása
tekintetéből bátor vagyok, a t cz. fogyasztóközönséget üvegcséim függvényeire, azok
külalakjára s kúpjaira, melyek minta által
s a hamisítások ellen bélyeggel védve vannak, uzi'imel tisztelettel figyelmeztetni s az
előjöhető hamisításokat ezután is tudomásomra juttatni. Ismételt esetekben nem
fogok azzal megelégedni, hogy ezen czim
bitorlók ellen a fennálló (örvények szigorságához folyamodjam, hanem azok neveit,
hogy az oly gyakran tévutra vezetett közönség valahára láthassa, kik azon madarak, kik más tollával magukat feldisziteni
nem átulják, — kíméletlenül nyilvánosan
pelengérre tetndem.
577 ^2 6)

KOIIUUI.

fogorvos és szabadalom-tulajdonos,
Stadt, Bognergasse Nr 2.
]gft&- A raktárak léteznek PESTEN : Török József gyógyszerész urnál, királyutcza V-ik szám alatt, — Aradon : Probst F. J., — B.-Gyarmaton : Omazta T., —
Debreczenben : Bignio J., — Eperjesen : Zsembery, — Esztergomban : Bierbrauer
J. C , — Isper : Flamm L., - Kassán : Novelli A , — Kolozsvártt : Wolf J., —
Miskolczon . Spuller A., — IV.-Kanizsán : Feszelhofer J . és Rosenfeld J.,
Pápán:
és idült, sulyos ntóbajai ellen, több évi
Bermüller J.,
Pozsonyban : Seherz F., — Rimaszombatban : Hamaliár A., •— tüpnsztalás s a világhirü H i c o r d
Szegszárdon : Gutter A , — Sopronban : Pachhofer L. uraknál.
(.egykori párisi tanárának) tanmódja
után,siker biztositása mellett readel
Egy palaczk ára 1 ft. 40 kr.
SUGÁR orvostudor. — Lakása fűrdóutcza 3-ik szám, a József-tér sarkán.
Két palaczknál kevesebb nem rendelhető meg, a pakolásért 30 kr. számittatik.
- Elfogad l l órától l-ig. JVoket
A főraktár Kwizda F. J.-nál Kornenbnrgban. — Raktár átvétele végett a
3-tól 4-ig.
428 (15-24)
t. cz. gyógyszerész és kereskedő urak közvetlen a készítő K w i z d a F. J á n o s h o z
Megkereshető levél által is.
fordulhatnak.
529 (2—3)

ITitkos

betegségek

BÖHMÉSKÁNYA

a csász. kir. szabadalmazott tiszavidéki vasut ijzlet-bevételeinek •
B <i

I üti-podgyász,
Utazók !
száma
1864. SE üzletben levö vonalak hossza
78'/, mérföld
április havában
Január l-töl mártius végeig . . . .
Összesen

.

.

j

gyorsés teheráru

Személyszállításért

mázsa | font
S6418
78990

495554
1331532

115408

1827087

ft.

85216
183284
02 | 268501
49
53

é t e 1
Áru k é r t
i;
i
1
j Podgyász
Teheráru
, és gyorsáru

i kr. i

ft.

15
94

4327
9847

09

14175

József-tér 10-ik szám alatt,

V

ajánlják

1

dusan ellátott

ft.

| kr.

ft.

kr.

33
68

136150
396889

53
16

225694
590021

01
78

"Öl"

533039

69

815715

79

|kr.

minden évszakra

Összesen

legujabb bel- és külföldi
599
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HOB-LAFFECTEDR

1863. az üzleti vonalak hossza 7 8 Vi
mérföld
A.prilis havában
Január l-töl mártius végeig . . . .

• i

•

i

•

itali

ll
1

ke! .ann

ll

Un

nlll 1

(Franczia- s Oroszországban és Ausztriában,
egyedül elismert) tulajdonságairól kellő fel35622
307188
33
37
82240
4100
76
58
104738
191079
81
világositást nyujt a minden könyvárusnál és
956983
10
194349
23
86820
10432
76
98
495340
290558
99
ügynököknél kapható ily czimü röpirat -4
összesen . .
122442 1264171
43
276589
14533
60
74
395297
80
686420
„Brochure über die vegetabilische Heilmethode des Dr. Boyveau-Laffecteur."
1
f
E röpirat szerint a minden országok leg612 (1)
A cs. kir. szab. tiszavidéki vasut igazgatósága.
első orvosai áltat ajánlott ROB, töményitett
növényi szörp, az Ízlésre nézve igen kellemes s könnyen bevehető szer. Számos kórházban és jótékonysági egyletben haszdí
nálatban van az. A szárcsagyökérből készült
;©
•ti
hashajtó szörpöt (S)'rup Sarsaparilla) stb.
0
•
fölülmulja, s egyszersmind helyetteí s n > messze
sit-i a halmájolajat (Leberthran), az anti4í á l
•*
í
1 £
ícorbuticus szörpöt, valamint a hamiblagot
SH
!
ff
••0
e
is (Jod-Kalium).
N
s
M5
E vértisztitó növényi szörp csak akkor
e c
1 ,£^
ha ezen aláírással van ellátva : „6i*cs. * í valódi,
1
j§
randeau de St. Gervais." Alaposan cs
e
PÍ*
i > •ee S [ rövid idő alatt minden egyéb merkuriális
B
C
anyagok használata nélkül, gyógyit ujabb
•••
«
•M
ia se
N
és elévült ragályos nyavalyákat. A Rob!
a
í
V
Laffecteur a hajdani királyi gyógyászati
i a C
társulat s egy királyi rendelvény által
1850-ben Belgiumban elismertetett. Ujabb
időben a Rob eladhatási és hirdetési joga
még az egész orosz birodalomban is engedélyeztetett.
A fvügynökök nevei :
Figyelmeztetés. Tapasztalván, hogy a Seidlitz-porok szóról szóra az enyéim után nyomtatott, sőt a közönség ámitása
Aagsbnrgban
Kiesling J. Baden-B»denvédett hamisitott névaláírásommal ellátott használati utasitványokkal adatnak el, s e végett a külső alak hasonlatosságánál fo^va
saját gyártmányommal könnyen felcseréltethetnek; ezen hamisítványok megvételétől mindenkit azon megjegyzéssel óvok, miszerint ben Stehle. Bécsben Fritz testvérek, Wil,,az általam készitett Seldíttz-por minden katnlyája megkülönböztetésül hasonló készítményektől saját iparjegyem és helm Ferencz és társa, Moll, Steiahauser,
aláírásommal van ellátva; és minden egyes adag fehér papir-bnrkolatán ismer jelűi vlznvomasban „Moll's Seidlitz- Ö Felsége gyógyszerésze. Berlinben Grunzig és Ludwig illatszerészek. Brémában
Pnlver" latható."
Stoffregen, Hoffschlager utóda. Brodiban
Franzos. Bukarestben Steege, König. DrezÁra egy bepecsételt eredeti katiilyának 1 ft. 25 kr. - Használati utasitás minden nyelven.
dában Salomon gyógytára Majnái Frankfurtban Frieschen J M. Hamburgban
E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert házi-szerek között GotthelfV. Hannoverában Schneider. Jastagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél syban Lochmann. Krakkóban Moledzinski.
levö hálairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok rflfízöít szorulásoknál, emészthetetlenségnél és gyomorhévnél; Lipcsében Taschner M. Lublón Wareski.
továbbá görcsök, vese- és ideges bajokban, szivdoboisnsna!, Idegesség okozta főfájásnál, vér-todulásnál, csnzos fogfajda- Mainzban Galetto D., Schleppe Moszkiomnal. végül hysterlára, búkórra és hazamos hányásra bajiamnál stb., a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb vában Grosswaldt fúszerész. Odcssában,
gydgyhatást eredményezték. — Az ez érte'embeni igenis kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéről. Koebler. Pesten Török József főügynök,
kik, miután nálok minden, gyakran alíopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü házi szerhez Wágner. Prágában Proskowetz József.
folyamodtak, és ebben rongált egészséítöknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gvógyszert meglelek — Ez elismerő- Sz.-Pétervárott nagybani eladás a gyógyiratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei • szerészek raktárában. Temesvárott Pecher
gazdák, tanárok és hivatalnokok, sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének ii képviselvék, kiknek J. E. gysz. Varsóban Sokolowskí, Mroazelőtt még a leghirbedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségök csupán csak a Seidlitz- zowski, Gallé füszerészek.
poroknak rendes használata által állíttatott helyre.
^ P " A központi raktár létezik Párisban,
dr. G i r a n d e a u de St, Gervais-nél, rue.
Richer, nro. 1:. — Hamisitások ellen óvás
tétetik. Mind';-, előforduló esetekben a szalag elkérendő, melylyel a dugasz boritva
T Ö R Ö K J Ó Z S E F gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt. van, cs melyen az aláirás: Girandeau St. GervaÍ8 találtatik.
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Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben

PESTEN

A főraktár létezik

S T E l f t B A C H J Ó Z 8 B F ur kereskedésében, gránátos-utczában.

A

Ezen czégek alatt szintén megrendelhető:

573 (4—6)

vizgyógyiniézet.
a norvégiai „Bergen" városból való valódi Dorsch-májhalzsir-olaj is. budai
Alulirt tulajdonos a szerencse kedvezÁr* egy nagyobb üvegnek I ft. 80 k r , egy kisebbnek f ft. a. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmarkommal és kimeritő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltet
alőtt vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosb májhalzsir-faj a
Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem
vonatott, hanem a bepecsételt üvegekben levö folyadék egészen épen és azon állapotban van. miként az közvetlenül a
természet által nyojtatott. — E valódi Dorseh-májhalzsir-olaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer
a mell- és tüdő-bajokban, serophnlns és rachltis, köszvény és csúz, idült bőrkiütés, szemgynladás, ideg- és több más
bajokban alkalmaztatik.
»».«.» —
.
* ^
- -RX I.
» í f | I f
A
gyógyszerész B é c s b e n ,
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i V U J J U L í / ! . . , ^ u m Storch", Tuchlauben.

A frankfurti penz-sorsjáték

elsö nyeremény-húzása
1864-ik évi május 25. <\s 26-án,

200,000, 100,000, 50,000, 30,000, 25,000, 2-szer 20,000, 2-szer 15,000,
12,000, 2-szer 10,000 stb. forint nyereménynyel.
Egy egész eredeti sorsjegy ára 5 ujft, — fél sorsjegyé 2 ft. 50 kr., — egy
negyedé 1 ft. 30 kr.
Minden megrendelések, legyenek azok bármi csekély mérvűek, a leggyorsabban
teljesittetnek; játéktervek és sorshuzisi lajstromok ingyért szolgáltatnak ki
588 (5—5)

ifjabb Lindbeimer Jakabnál
majnai Frankfurtban. .

ménye által oly helyzetbe jővén, hogy jutányosabb árszabály mellett is fenntarthatja
intézetét, jelenti : hogy ezután a szoba minőségéhez képest a betegek szállásért, fürdőkért és orvosi ápolásért naponkint 2 ftot,
1 ftot, vagy 80 krt fizetendnek.
Továbbá figyelmeztetem t. ügyfeleimet
és a betegeket, hogy május elején kezdve
előre való bejelentés után intézetemben
folytonosan kapható lesz savó és kecskete

i-

Dr. S i k l ó s y .

Valódi Pagliano-Syrup,

Girolamo

P a g l i a n o flórenczi professortól egyenesen ideszállitva,
különböző mennyiségben kapható:

a magyarországi főraktárban TÖRÖK JOZSEF
gyógyszerész urnál Pesten, király-utcza 7. szám alatt.

Egy eredeti üvegcse ára 2 ft. — Postán küldve 20 krral több
Az ismételadók igen kedvező engedményben részesülnek.
E szörp tisztítja a vért, eloszlatja a megromlott nedveket, megritkitja és megjavítja
azokat, következésképen mindazok, kik e szörpöt havonkint két napon át használják, jó
egészségnek örvendnek. E szörp sok oly betegséget meggyógyít, melynél az orvosi szer
csekély javulást eszközölt.
604 (2—12)|J

Az áíalánosan elismert valódi s^egészen frisen érkezett

SCHNEEBIRGI NÖVENY-ALLOP
mell- s tüdőbetegek

számára,

továbbá : rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodás
torokgyuladások s nehéz légzés ellen, — egészen fris minőségben kapható •

P O P P J. G., gyakorlati fogorvos,

!\tTiii:iu\-szi.iuzi;
cs. k. osztr. szab. és első amerikai s angol kiz. szabad.

Bécsben, ezelött Tuchlauben 557. sz.
PESTER!: Török József gyógyszerész urnál a király-utezában, - Thalmeyer A. és
társa, - Oszetszky F., - Schirk J., - és Gerhardt A. uraknál
8VDAIV: Schwarzmeyer J. gyógyszerész urnál.
a takarék-pénztár átellenében.
Aradon : Probst F. J.
„ ^ U l i a y Kgy.
j. Kormflczőn : Draskóczy
J.
S.-Sz-Györgyőn : Ötvös P.
Astodon : Sperlagh J. gy. ! Karolyfehérvár : FischerE.
fP^"*
Egy
üvegcse
ára 1 ft. 40 kr., — göngyölés 20 kr. " ^ 8
gyógysz.
Baján : Klenautz J.
'• Kabinban : Stojánovics
Sopron : Voga és RuppKapható P e s t városa minden gyógyszertárában, valamint minden
Brassóban: Gyertyánfy, Fa- Kan-Se.-Miklós : Stoits A
recht.
bick és Jekelius gysz.
' Lőcsén : Lehrer S. J. gysz 8.-A.-üjhelyen: Deutsch J.
illatszer-kereskedésben.
Battonyán : Bignio K.
: Lublón : Krivácsy gyógysz' Sastyénban : Mücke A. gy.
Cs. kir. legfelsőbb szab.
Belgrádon Nicolacovicstest. Lugoson : Arnold J.
Selmeczen : Breymann.
Bessterccén : Dietrich és Médiáson : Breiner K.
Segesvár : Misselbacher J.
Fleischer
| Mosonban : Pranter J. gysz. Serajevoban:GyulekaN G.
Ára 1 ft, 2 3 kr.
Bonyhádon: Kramolin J. gy, Minkolrion : Spuller J.
Sziszeken : Kubányi F
Brassóban : Fabick Ed
„ „ . . „ . , t * ; „.eistonosnics A.
jMitrovlcz:Kerstonoshics
A. Szombathelyen :" MitterBroodban : Valentovics gy. Mohács : Pyrker Gyula gy.
mayer gysz.
Mh
Csáktornyán : Kárász A. j Marosvásárhely
: Jeney gv Székesfehérvar : Say R
Az odvas-fogak saját tílmorására. — Ára 3 ft. 10 kr.
Csúzoü : Borsay F gySz.
| Munkácsén : Gröttier L
gyógysz.
Debreczenben : GöltlN. gy. Mohácson • Kógel D
Siklóson : Nyers S gysz
Deesen : Krémer S
; Nagybányán : Horacsek J Szathmaron : Juracsko D
Dettan : Braunmuller J. gy. Nezsiderben : Fuchs J.
Szent- Miklóson: Haluschka
Papirtokban. — Ára 63 krajczár ausztr. érték.
DeTecserben : Hoffmann B. | Nyitrán : dr Láng E
P. gysz.
Minthogy
szájvizem
évek
hosszu
során a foeak- s t7ú\rá^ah^ „ • •.i
Eszéken : Kawilovicz g y s z . ; IVyiregyháEán: Hönsch Ede Szarvason : Réthy V.
kitünőbb épségben tartó szernek bizonyult b e ' ? mint " t e Z 7 ^ y T * T l l l
Eperjesen : Zsembery Ig n . I gysz"
Szentesen: Eissdorfer G. gy magasb uraságok al al egyiránt használtatik, nevezetesen pedig nalytekintéfvü orvli
Érsekujvár :ConlegnerIgn. I Nagy-Bec8kereken:Nedelés Prohaszka Gyula.
egyezségek részéröl számtalan bizonyítványok által - e sz-rnfk jefessége i g a z o S
g
: Wessely gysz.
kovics és Haidegger.
Temesrar : Kraul és Both s tekintve hogy Anatlienn-szajv-izem az utolsó nagy világkiállitáson is E t e t e t t
Esíéken : Thürner fiai és Nagy-Kanizsáa : Welisch
gyógysz.
s Angolországban kir. nagybr.tannm szabadalommal láttatott el, - , » h a S á s o k
Dessátby gyógysz
és Lovack gyógysz.
Tokajban : Krotzer A. gy ellen védve lőn s Amerikában s hasonló kitüntetés . rendkivüli kedveltségben r^zesTt
Uyórött : Brunner F.
Nasty Karoly : Schöberl C. Tordán : Welits ég Wolf
tetett s » birodalom több előkelö hírlap, levelezések által megismertetett, - annálfogva
Gyulán : Lukács gysz
s
a
Nagy-Kikin : Komka A. J. Tatán : Niertit F. gysz
annak további dicséretét fölöslegesnek tartom
Uaczfeld : Hagelschmidt V. Nagyváradon : Janky A.
Tor ök - SzeBt-Mlklós : PilHátszegen : Mátesy B. gysz Nagyszombatban : Pantotlösz M.
Ipolyságon : Mikulási T.
schek R. gyógysz.
Trencsénben : Simon A. gy.
.lánosháeán : Kuna gysz.
Orosházán : Vangyel M.
Vnghvártt : Telendy gysz.
Jolsván : Maleter gysz.
Pancsován : Graffgysz.
és özv. Benesch P
uraknál
Kaposvartt: Schröder J. gy. Pécsett : Kunz Nándor.
Újvidéken : Schreiber F.
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Almás: Beck M. — A.-Kufoin :T«roler s
Kőszegen : Strehle gysz.
Posegán : Balogh gyógysz. Varannón : Elizár gysz.
ger, Krieshaber, Pyra, Deutsch N. — IVagyArad
:
Probst
F.
J.,
Szarka
gysz
,Tones
é
Károlyvártt : Benich J.
Patnokon : Szepessy gysz. Veszprém : Fremmei.
Freyberger. — Ar.-Maróth : Pfeiffer J. — Kanizsa : Feselhőfer J , Wellesch. RosenKis-Mártonban : Kodolányi Pozsonyban: Schneeberger Váczon : Tragor A.
feld A., Braun. — \ -Sz.-Miklós : Napholtz
Baja : Michitsch és Herzog J., HerzfeldW. gysz.
Varazsdon
:
Halter
gysz.
gysz. és Spatay A.
— N.-Szeben : Zöhrer, Müller gysz.,
és Dussil gysz.
fiai.
—
B.-Csaba
:
Laczay
J.
gyógysz.
—
Verseczen : Herzog gysz.
Kassán • Eschwig E.
Steiner A. — IV.-Károly : Jelinek gysz —
Rosnyon
Posch J. gysz.
y n : Pos
gy
B.-Gyarmath:
Sipler
testv.
—
Besztercze:
Késmárk: GenersichC.es A. Rimaszombat
N.-Enyed : Obert gysz. - N -Kikinda:
Hamaliár Zimony : Ivanovics és fia.
Dietrich és Fleischer.— Balásfalva : Kov- Komka A. J. -- Nyitra : Lapossy L. gysz.,
Kalatnán: Mégay Gyula.
Kecskeméten : Papp M.
gyógysz.
gygys
rig
T.
—
Bellóvar
:
Klebovics
gyógysz.
—
Zombor : Stein fia Márk.
Karánsebesen: Weber A. gy. Rnmán
á : Milutinovitz S.
Bonyhád : Kramolin gysz. — Belgrád: Láng A. F. gysz. — Nyíregyháza : Reich
Károlyfehérvártt : Fischer Rékason : Boromi K. gysz. Zsám^okrét : Neumann M. Szekulics gyógysz. — Böszörmény : Lányi és Pavkovics. — N.-Bánya : Papp S. gysz.
Zentán : Wuits testvérek
Ed. gyógysz.
Szászváros : Sándor R. gy.
gyógysz. — Brood : Angelo D , Ciial. — — Nagy-Szombat : Píützner, Smolka gy.
uraknál.
Kolozsvártt : Megay C. M. Szabadkán: HofbauerI.gy.
Brassó : Fábik gysz., Antren G. és társa, — Nagy-Kőrös : Kögl B. — Ó-Zsólyom.
Jekelius gysz. — B.-Knbin : Stojánovics J Szalay L gysz. — Oravicza : Schnabel J
Egy üveg ára 1 forint 26 krajczár.
— Orosháza : Szekani István — P é c s .
— Beszterczebánya : GedulyA. gyógysz., Zsolnai W. Z., Gifbor J gysz. - P a k s '
Eiserth A , Novák F.T.,Göllner gy., Pusch- Flórián János. — Pancsova : Graff gysz., :
mann F — Buziás : Rajnáid J. — Baán:
kitünő szer : gyomorfájás, rögzött hasszorulás, mellgörcsök, fejköszvény s vértolulás Buix Val. — i'songrád : Groszman J. Nikolics és unokaöcs. — Pápa : Tsehepen G. — Posega : Balogh L. gyógysz. —
ellen, csúzos és köszvényes bajokban stb. — Ára 50 kr.
— Csáktornya : Kárász A. — Csákóvá: Pozsony : írgaloaasak gysz , Weinstabl T).
A főraktár létezik Bittner Gyula gyógyszerésznél Gloggnitzban. Wojnovits D B — C^sacza : Eichwald M. Schneeberger, Pisztory gysz., Groszmann,y
Debreczen : Beszlár gysz , Csanak J., Henricy gy. — Petrinia : Schmidt. — Pér
~^=~ Az Allop igen hideg és szellös helyet igényel.
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Borsos F. gyógysz. — Deés : Kremer. — tervásár : Anselmi A gysz., Orondke A —
Déva : Popper M — Detta : Büchler J. - Putnok : Szepessy. — Pétervárad : DeoErzsébetváros : Schmidt A — Eperjes: datto gyógyszer. — Hesieza : Brada E. —
Zsembery J. — E^er : irgalmasok gyógysz., Rosnyó : Feymann A — Rima-Szombat:
Weszelyi gysz. — Eszék : Horning, Kalli- ILiinaliár E. és Kretschmár CM. — Rózsawoda E. S„ Turner fiai, Karjolovic-i gysz. hegy : Kuffler B., Makovitzky testv. —•
Esztergom : Szew.ntsitz M , Bierbrauer J. lt ll Ilia : Bogdanovich J., Mílutinovieh. —
— Érsekujvár: Fogd, Novák gyógysz. — Szászvaros : Leonhard gysz , Quir, ValenFélegyháza: Hoffer gysz. — Fürstenfeldi finovic.— Szabadka : Milkó S., HideghT.
kaphatók:
Feyel F gysz., Glina, Haulik G. gyógysz. — — Sopron : Rupprecht, Pachhofer, £<ler,
Fehértemplom : B >sitz, Popovits és tárca. Voga gysz. — Sastyén : Miske A. gysz. —
— Gyöngyös : Kern gysz.. Koeziánovieh Segesvár: Misselbacher J. B.fia ésTeutsch,
gysz. — Gyula : Winkler E F. és Örley Demián D. — Selmccz : Dimark J. E —
Kjari-raktárihaii Pesten, 3 korona utcza 7-ik szám alaft.
gysz. — Győr : Kindermann. — Háczfeld: Siklós : Deutsch M. — Sziszek : WakenHölgyek
számára:
Schnur J.,Telbisz — Hőgyész : Rausz. — reiter és Dürich. — Szombathely : Pach1 pár kommod-czipő, kelméből
— ft. 80 kr.
Holics : Popper E. K. — Halas : Novák hofer, Pillék, Rudolf A gysz. —Sz.-Fehér„ chagrin kommod-czipő
1 „ —
J. R. gysz. — II -M.-Vásárhely : Wagner vár : Legmunn .f. G., Oblatt és Braun gy.
,i everlasting-félczipő
1 ,, 20
K. gysz. — Igló : Tirschner G. gyógysz. —
,. everlasting, bársony- vagy bőr-topánka, sarok
Ipolyságit : Sartorius gyógysz. - Jászbe- — S'íasz-Régen : Traugott és Wachner. —
1 ,
, .
nélkül
. . 1 „ 80
rény : Uitz gysz. — J.-Aiokszállás : Major Szathmár: Weisz J—Szeged : Kovács M.,
KovácsJ gysz.ésLemsovics. — Szegszárd:
;ysz—Jolsva : Maleter A. gysz. — Jaska: Novieur. —• Szentes : Prohaszka és Eise v S S n " / > ^ á r ' O n 3 r - V a g y b ő r t ° P á n k a árokkal . "
2 „ )dy
K.
gyógysz.
—Krenz(Horvátország):
„ everiastinff. bársony- vagy bőrtopánka sarokkal s ruganyhuzattal . 2 „ 40
dorffer gysz. - §zékegyház : Neustadl L.
Breyer J. és fia. — Karánscbes : Stoise- — Szige'th : Ráth J. — Szolnok : SchefU r a k
s z á m á r a :
vits. — Kolozsvár : Wolf J., Khudy gysz., csik Istv. gysi. — Sz -Miklós : Mikó M.
Karvazy J - Komárom : Czigler és fia, — Siklós : Nyers A. gysz , Deutsch M. —
1 pár börtopány ruganyhuzattal
2 ft. 80 kr.
Belloní. —Kis-Márton : Kodelányi J.gysz. Szarvas : Neustadtl L-, Deutsch A. — Sz.-*
1 „ borjubőr-topány szegélylyel
3 „ 80
• Kőszeg : Kuttel gysz.,Strehlen F.gysz. Udvarhely:BeczásyImre — Sz -Somly©:
1 „ borjubőr-topány kettős talppal
4 „ 20
— Kassa : Imry, Es :hwig, Quirsfeld. — Társa J , Ruska Ignácz. — S-A.-Ujhely:
1 „ zergebőr-topány
3 „ 80
Kalocsa : Be,r L. — Kaposvár : Kohn J., Reichard B., Deutsch J. — Szikszó : Aich1 „ kordován-csizma
5 ft,, 6 ft. és 7 „ —
Kégl gysz., — Karolyfehérvár . Rusz J., mann J. — Szenitz : Ustnay A. — Temes1 „ borjubőr-csizma . . . . . . . . . . 8 „ —
Wágner és Sándor gysz — Károly vár: vár: Ro*h L., Jáner gy.,Kraul, SchlagerK.,
Wf^A. pénzösszeg beküldése mellett, valamint postai utánMeder gysz., Bénik — Késmárk : Gener- Rauch. Becher J. g-ySií — Tokaj : Kröczer
vétellel a megrendelt lábbelik pontosan és gyorsan eszközölsich gysz — Kecskemét : Machleia gys', A. gysz. — Torda : Wolf J. gysz. — Tata :
tetnek; a pakolásért 20 kr. számittatik.
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— Keszthely : Singer M. — Kaproneza: Niertitt F. gysz. — Trencsén : Kulka J.,
Werti gysz. — Kis Hér : Brindi G. gysz. Simon A. g_y»*.
Titel: Georgievics T. és
— Kula : Radányi B. — Lengyeltóti: társa. — l'jvidék : Schreiber J., Grosinger
Simon J. és fiai. — Lőcse : Hermann G. S., gyógysz. — Uj-Verbász: SingerH. és társa.
Barcs. — Losoncz : Bódy J. G., Geduly A. — Unghvár : Polák F. — Uj-6radiska:
gysz. — Lugos : Schieszler F., Kronetter Dieners D gysz.— Uj-Becse : WeliacherJ.
gysz. — Léva : Bolemann E gyógvsz. •— — Vásárhely : Nehrer. — Verőcze : DeMi a nők legfőbb ir
.
•"Lippa : Bánn J. gysz. — M.-Ovár : Czeb.
a i s z e
ezt megtagadta, én a z
' — kétségenkivül a szép, tiszta arcz. — Kitől a természet — Makó : Ocsoffzky S.. Weil M. - Ma- metrovich J. A. és Milutinovich. — Vukoa n
y i r a elrutito
külni, és arczának fiatalság*
"
' szeplőtől májfoltoktól, meg akar mene- laczka : Röhnich gysz. — Mar.-Vásár- var : Stanits T., Kirchbaum gysz. — Vameg a párisi orvosi akadem ^ " ^ r u g a l m a s s á g á t vissza akarja szerezni, az kisértse hely : Fogarasy D., Bucher. — Mediásch : razsd : Halter gysz — Versetz : Guist M.,
Berger testv., Herzog gysz. —Veszprém:
c z é l s z e T Ü n e k
országban közhasználatúvá lett
ismert, és egész Angol- és Franczia- Folbert gysz. — Miskolcz : Böszörményi Meyer és Tuszkau, Guthnrd T. — Zágráb:
gysz, Spuller, Szabó gysz — Mitrovitz: Mihi? G.. Jakics A , Horac.ek és Pepolns
Zeisberger gyógysz. — Mellács : Kögl A., gysz. — Zimony : Trctschik gysz. — IvaAnber, Klüger. — Mnnkács : Tóth K. — novics J. A. — Zala-Egerszeg : Handler
Moór: Begna A. gyógysz. — M.-Sziget : Istrán, Stern S. — Zenta : Parivodic/. —
Kibling P. — M -Brod : Novák. - Nagy- Zilah : Weiss gysz. — Zombor : Povics R.
e
L
e
Várad : Huzella M., Jánky J., Knorr F. — Heindlkofer R., Milassensz gyógy-— Z r
F. váczi-utcza 19-ik szám,' - Molltl
i
J
'**?'
?
"
"•"inar J., váczi-utcza 20-ik szám,
Nagy Becskerek : Kellner gysz., Haideglatna : Megay G. A.
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most : Stadt, Bogncrgasse 2-dik szám alatt,

FOG-ÓLOM.

Növényi fogpor.

Wilhelm Ferencz egészségi alma-bora és alma-eczetje

Ölcsó IJábbelik
TEMESVÁRY GUSZTÁV

M

Nincs többé szeplő!

LILIACÉE PARISIENNE

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten megjelent,
s általa minden hiteles könyvárusnál, Pesten : Kalil Jlór-nál,
Budán : Nágel és Wischáii-nál kapható :

Marom fontos vélemény

JÉZUS ELETE
felett.

Különféle theologiai szempontból fejtegetve.
ELTESTER II. potsdami lelkész, VAN OSTERZEE S. J . utrechti hit'.udor és tanár
és ifjabb CUQUEKEL ATIIANÁÍÍ párisi lelkész által;
magyarra forditotta

Nyolczadrét. 168 lap. Ára 80 kr.

Postán bérnientescu küldve 1 forint a. é.
Renan „Jézus élete" illetékes és illetéktelen birák részéről
oly különbözöleg itéltetett meg, hogy egyátalában nem lehet csudálni, ha az olvasó-közönségnek, a mely a könyvet oly kitünő
részvéttel fogadta, a müíelöli véleménye igen nagy részben határozatlan és ingatag. Jelen füzet, távol attól, hogy a gondolkodó
olvasó itéletének irányt akarna adni, csupán a bövebb megvilágo
sitás érdekében közli három nevezetes hittudósnak alaposan és
tudományosan kifejtett nézeteit. Meggyőződésünk szerint e munka
érdekét különösen az emeli, hogy az elsö két értekezésben két
különböző theologiai irány képviselője, mindenik saját iránya
szempontjából szól Renan müvéről, s egyik a rationalismus, a
másik pedig a suprauaturalismus fegyvereivel harczol. A harmadik, ifj. Coquerel Athanáz, párisi lelkész által irt bírálatnak
közrebocsátása által pedig különösen azért véltünk a közönségnek
kedves szolgálatot tenni, mivel az ifju lelkész épen ezen irása által
keveredett harczba a franczia protestantismus egy részével, s
ezen irat volt különösen oka annak, hogy Guizot inditványára
párisi lelkészi állomását el kellé hagynia. Különböző illetékes
vélemények meghallgatása mindenesetre csak elősegítheti valamely
mü feletti Ítéletünk tisztaságát, s leginkább felmenthet azon
vádtól, hogy egyoldalulag s elfogultan il éltünk.

Bárkányi gyógyfürdő megnyitása.
Baranyavármegye e kies fekvésü fürdője, mely Pécstől 2 órányira, a villányindóállomástól 2'/j órányira fekszik, folyó év május 1-én megnyittatik, s a fürdő idény
tart september lü-ig.
Természeti hőfoka 36—89° R., s alkatrészeire nézve tartozik az égvényes
konyhasós-kénes vizek osztályába, földi olaj- és jódtartalommal.
Alkatrészei e szerencsés vegyülete s e természeti hőfok következtében az életmüvezetességbe legnagyobb roncsolást s dulásokat okozó betegségeknek azok, mikbe a szó
szoros értelmében csodahatást gyakorol e fürdő, s melyek következtében hazánk első
rangu gyógyvizei sirába méltán számittatik.
E betegségek pedig e következendők : mindennemü 8 foku csuzós és köszvényes bfültalniak, alhasi pangások, máj-, lép- fodormirigy-keményedések, aranyéri
bajok, makacs idült bőrbetegségek, görvélykór minden alakja, húgy-hólyag bántalmai,
havi tisztulás rendetlenségei, jelentkezzék akár bő, akár kevés mennyiségben, akár
görcsökkel; fehérfolyás s ettől föltételezett magtalanság, erőmüvi sérelmek után
támadt sebek, fekélyek, makacs lábfekélyek, higanykór stb.
Továbbá, a mi a gyógyulás másik lényeges föltételét — a szórakozást — illeti,
minden el van követve, hogy a fürdővendc'g a lehető kényelmet föltalálja.
A fürdőépület mellett egy 82 holdból álló sétány van, hol naponkint négy óra
hosszat az egész fiirdőidény alatt a kedvelt bajai 10 tagból álló népzene-társaság villanyozza fel a beteg levert kedélyét.
A posta naponkint mind fölfelé, mind iefelé közlekedik Siklóssal, honnét naponkint
jön s megy gyalogposta Harkányba.
A diszes társalgó terem mindig nyitva van a vendégek társalgása összejövetelére,
hol Vasárnaponkint ez egész fürdő-idény alatt délutáni 4—8 óráig rögtönzött táncmulatság tartatik; ezenfelül 4 zártkörű tánczvigalom tartatik, ugymint: pünkösd-hétfőn,
Péter és Pál napján, Anna-napkor és augusztus Ifi-én.
Az éttermet az idén a kornyékben pontosságáról ismeretes Brenner Márton vette
kiValporól, ki iparkodni fog a vendégek minden méltányos igényeit kielégiteni.
Ar élelem igen olcsó. A 44 jól bútorozott szobával ellátott fürdő-épületben egy
»zoba egy ágygyal naponkint földszint 85 kr., az emeletben 42 kr., két ágygyal 5-'! kr.,
az emeletben 6:i kr., ágyi-ruha nélkül. Ágyi-ruhával együtt egy szoba földszint 58 kr.,
az emeletben 63 kr. egy ágygyal, két ágygyal földszint 88 kr., az emeletben 1 ft. ő ujkr.
Délben az étteremben table d'hote szerint történik az étkezés, s az öt tálból álló
l»ble d'hote ára K4 ujkr.
Aluürt fúrdóorvos az egész nyáron át Harkányban tartózkodván, és a csekély
tehetségét igénybe vevőknek egész készséggel ad orvosi tanácsokat, mind a fürdést, mind
az élelmet illetőleg.
C3"* A fúrdiü-pénztárnál kapható a „Harkányi fürdő" czimü könyvecske alulírottól, mely il fürdő haását s mikénti használatát leirja.
Siklós (Baranyában), április 13-án 1864.
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Dr. Boros Antal,

Tizenegyedik évfolyam.

20-ik szám.

Folyó évi május 25. és 26-án

nagy állani - nyeremény- sorshuzás,

200.00U, 100,000, 50,000, 30,000, 25,000, 20,000, 15,000, 12,000, 10,000,
6010, 5000 stb. forint főnyereménynyel ezüetpénzben.
Egy egész sorsjegy ára 6 ft — Fél sorsjegyé 3 ft. — Negyed sorsjegyé 1 ft. 50 kr.
ausztr. ért., mely összegek alulírotthoz intézendök. — Játéktervek és sorshuzási lajstromok ingyért szolgáltatnak ki.
„*
, .
.
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Schöffer Karoly

álladalmi értékpapírok kereskedése mainai Frankfurtban.

I

14,811 sorsjegy, egy millió 385,430 ft. nyereraéiiynyel.
fPF~ Csak 1 forint 30 krajczár "5pH
az ára ausztriai bankjegyekben vagy levélmarkokban az állam által biztositott

uj nyeremény - sorshuzás
egy eredeti negyedrészlet-sorsjegyének.
Legközelebbi huzás folyó évi május 25. és 26-án.

Pest, május 15-én 1864.

Főnyeremények ezüstpénzben:

200,000, 150,000, 130,000,120.000, 115,000, 110,000, 104,000,
100,000, 50,000 stb. forint.
Az eddig fennálló állam-sorsjátékok közt, melyek a legnagyobb nyereménytőkék kisorsolá.-ával vannak felruházva, a résztvevőknek — miután m nden sorsjegy
nyereményén kivül, még egy ingyen-sorsjegyben részesittetik, — minden tekintetben a legbiztosabb előnyt nyujtja. A nyeremények és szabad sorsjegyek biztos
kiszolgáltatása végett, az illetők közvetlen az alulirt fóeladási hivatalhoz, mely által
csaknem az összes főösszegek nyérettek meg — fordulhatnak.
Egész eredeti részlet-sorsjegyek 5 fíjával. Fél eredeti részlet-sorsjegyek 2 ft. 50 krral a. é. mindenkor készen taülhatók, s a pénzösszeg beküldése
mellett bérmentesen eszközöltetnek
nn*
•* w-i »-»»--r»-v ^ » •»-.
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Elöfizetési föltételek 1864-dik évre
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok egyfltt: Egész évre 10 ft. Fél >vreftft.
Csnpán Vasaraapi Ujság : Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft
Csupnu Politikai
Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft

Zeyk

SELLE RUDOLF

(3-6)

Üzlet-átvétel.
Alulirottnak van szerencséje ezennel alázatos tisztelettel jelenteni, miszerint
ó a Lipót-városban, József-téren 12-ik szám alatt, több év óta fennálló,

„A SZERECSENHEZ"

czimzett fűszerkereskedést megvette, és azt folyó évi április 1 én ténylegesen át
is vette.
Szilárd jellemű kereskedőnek kötelességeit ugy, mint kötelezettségeit szorosan
ismervén, melyek különösen az igazságos, gyors és előzékeny szolgálatkészségben
állanak; ennélfogva bátorkodom a nagyérdemű közönségnek jól rendezett

czukor-, kávé-, rizs- srhiuii-raktáramat,
nemkülönben mindennemü

1 1,

ásványvizek főraktárát

Édeskuty L.

•• •*:••: Í V i f j r ;

•

Az alulirt

mérleg- és súlyinérték-gyárosok

bátorkodnak a t. cz. közönség a üzlet-barátaikkal ezennel tisztelettel tudatni, hogy

Heksch Sándor F. urnál Pesten,
3 koiona-utcza 7-ik "szám,

ttyör&y-naptól fogva 2 Sas-utcza íií-ik szám)

FIÓKRAKTÁRT

nyitottak, s remélik, hogy az eddig irántuk tanusitott bizalmat a' nagyérdemű közönség
ez uj vállalatra is átruházandja. Különösen ajánljuk a 1-gujabb javítások szerint készült
tizedmérlegeket (Decimalwagen) 5 évi jótállás mellett; franczia balanee-mérleg
gyóg) szerész, fűszer, mészáros, mérleg, állványos mérleg, aranymüves és levélmérlegeket
és mindezekhez tartozó súlyokat.
Pesti raktárunk ezeket a legjutányosabb áron adja és a t. rendelményeknek a leggyorsabban felel meg, a t. cz. közönség és ügyfeleik kegyébe ajánlják magukat.
Bécs, 1864. télutó 2-án,
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W á g n e r W . és társa,

mérleg- és súlymérték-gyárosok.
harkányi fürdő-orvos.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomtatja Landerer ét fleckeoa»t, egyetem-utcza 4. siám alatt Pesten, 1851.

Károly.

-Ittig ^hazánk Királyhágón innen esö
Született Zeyk Károly 1810 november
nagyobb felében közéletünk utóbbi rövid 19-én; három jeles testvér között a közintermezzója alatt elismerést érdemlő ifjabb bülső. Apja a tudományáról és ritka humatehetségek tüntek föl, addig tul, Erdélyben nitásáról ismeretes kormányszéki tanácsos,
folyvást azok visznek irányadó szerepet, fiait kitünö nevelésben részesitette. Zeyk
kiknek bölcseségét és jellemét már az 1848 Károly otthon kezdve tanulását, később a
előtti időkben megtanulta tisztelni és kö- maros-vásárhelyi főiskola igen jeles növenvetni a nemzedék, és a kik a tapasztalás déke lett, hol különösen a mathematikai
által gyarapodva és közbecsülésben emel- tudományokban nem közönséges előmenekedve, a mellett pedig az idővel is folyvást telt tanusitott. Tanulmányai bevégzése után
lépést tartva, a közbizalomra ma is ép oly az akkori szokás szerint összes tantárgyaijoggal tarthatnak igényt, mint ezelött évti- ból átalános vizsgát tett fényes eredményzedekkel. S ha sajnálni lehet talán, hogy az nyel, s joggyakorlat végett két évet töltött
idök mostohasága miatt kevés
,
ujabb nevezetes hajtásnak örvendhetünk, de ezt ugyanez itt
emlitett körülményből nagyon is
meg lehet magyarázni; s ma is a
legszebb reményekkel lehetünk

központi föoladási hivatala által mainai Frankfurtban.

^'"''

^
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1868. november l-töl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit «or ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában : Hansenstein ea Vogler. — M. Frankfurt ban : Otto Mollirn és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppetik Alajos, — és Pesten : a kertéttz-gtízdnttzMi ügynökség is, Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatái után 30 ujkr.
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férfiakat látunk a nemzet élén,
mmtMikő Imre, Teleki Domokos,
Remény Ferencz, Haynald Lajos,
Jósika Lajos, Vér Farkas és többek közt — a kiről épen most
akarunk'.szólani — Zeyk Károly.
Zeyk nem utolsó helyet foglal el Erdély közéletének nem
rég múltjában, a zöld asztalnál,
a társadalmi élet terén, az egyházban és a közgazdaság mezejen. Itt ö első föllépésétől fogva
mindenütt szószóló, zászlótartó,
vezető és mester. Jeles mint szónok és politikus, becsült és kitüntetett mint polgár, hasznos az
egyházban, és mint gazda, elsőrendü példa.
A
^eykek egy régi hunyadmegyei nemes családból származnak, melynek egyik tagja már
A8?
TB n á P ° l v i hadjáratában
résztvett 8 magát vitézül viselte,
ez az oüevelekben
Í,96A
7 U l e l ö - E g y más ős
1526-ban Zapolvánaí csapatvezére volt; ennek fia Mihály változtatta a
Zayek nevet Zeykre és vette fel a reformatus vallást. A többiek, ki Báthory István,
ki Bocskai 3 mások alatt mind vezérek, várkapitányok és főtisztek voltak és a legujabb
időkig az ország első hivatalaiban forogtak,
de azért az igaz magyar typust állandóan
megtartották.

ZEYK

KÁROLY.

leányát, és nyilvános pályáját e megye gyűlésein kezdte meg, előbb Wesselényi Miklós
vezetése, majd Kemény Dénes, Szász Károly
és Zeyk József kalauzolása mellett. íly auspiciumok alatt nem lesz meglepő, ha a kiváló képességű ifju gyors léptekkel haladott elő a hatás és népszerüség ösvényén, s
már 1837-ben, mint a központi Kolozsmegye
követe jelenik meg az országgyülésen, melyben atyja Zeyk Dániel és vele államférfiul és
szónoki tekintetben versenyző testvére, a
derék Zeyk József hasonló minőséggel vettek részt. Atyja főhivatalát már előbb, az
1834-ki országgyülés feloszlatása
s Esztei Ferdinánd főherczeg küldetése alkalmával letette volt.
Tehetségeinek azonban késöbb nyilott valódi pálya, midőn
Magyarország példájára a meddő
sérelmi politika itt is háttérbe
szorulván, az 184%-ki országgyülésen először, reformeszmék
kerültek szőnyegre. Az urbér szabályozását jelesen az idő gyors
kifejlésre ösztönző jelszava s a
meglevő viszonyok mindinkább
érezhető tarthatlansága, az égető
kérdések közé emelték. S e miatt
sokan azok sorából, kik még
1834-ben oly élesen szólaltak föl
közjogi és igazgatási kérdésekben, kiváltságaikról és előjogaikról lemondani vonakodva, most
a maradók táborához szegődtek,
s nehezebbé tették a küzdelmet
azon emelkedett lelkületü kis
csoportnak, mely a haza jóllétét
önzetlen megtagadással egyesek
érdekeinek elébe téve, állhatatosan megmaradt a haladás, reform
zászlója alatt. E hivek között két
hosszu országgyülésen keresztül
egyik legbátrabb és határozottan
szabadelvü harezos volt Zeyk
Károly s nem kisebb erélylyel és
hatással müködött ez időszakban
a megyegyüléseken is, melyeknek sorjábani látogatása a vezérszerepet vivő tekintélyek részéröl még folyvást divatban
volt. Nem egy kivivott üdvös eredmény tulajdonitható az ő hathatós befolyásának.

Maros-Vásárhelyit a királyi táblán, innen
pedig Bécsbe ment az udvari kanczelláriához
fogalmazónak.
1835-ben már visszatért a hazába, s az
e tájt mozgalmasabbá vált politikai élet
folyama csakhamar a cselekvés mezejére soA mily erős volt több elvtársával együtt
dorta. 1836-ban nőül vette b. Kemény Ju- a kigondolásban, biztos, sőt — ha kell —
ditot, az alsófehérmegyei főispáni helyettes merész az alkalmazásban, ép oly kevese
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