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1 vidékben kereskedő és iparos urakhoz
Hogy a hazai föváros s a gyors közlekedési vonaloktól távoleső vidékek lakó

.sainak, kik elött a márványmüvek megszerzése részint akadályosnak, részint lehetet-
lennek mutatkozott, e tekintetben könnyü eszközlési mód szolgáltassák, legközelebb egj
díszesen kiállitott „Műalbumot" fogok "közrebocsátani, mely emlékszobrok. síremlé-
kek, templomszerelvények s épitkezési mű>ek bő tartalmu s változatos mintarajzait
foglalván magában, az ország minden népesebb városában és helységében megbizandó
ügynöknél, egy-egy példányban a t. cz. közönség szabad használatára fog nyitott könyv
gyanánt szolgálni, melyből a kivánt s a választott mintarajz szerinti mű, az albumho
mellékelt árszabályzat után, mindenütt h< lyben megrendelhető.

Ennek folytán van szerencsém mindazon vidékbeli t. cz. kereskedő s iparos urakat,
kik ez ügynökségre vállalkozni hajlandók, — ezennel bizalmasan felszólítani, miszerin
ebbeli szándékukat levél által velem mielőbb közölni sziveskedjenek, hogy a kölcsönö
•viszony föltételei meghatároztathassanak. — Kelt Pesten, 1864. junius 12-én.

Gerenday Antal,
658 (3—8) első Orsz. szab. márvány-mügyár tulajdonos.

Lególcsóbb politikai napilap.
W0T Elöfizetési fölhívás * • !

MAGYAR SAJTÓ
politikai napilap

1864-diki második félévi folyamára.
A „Magyar Sajíó" politikai napilap feladatául tűzte, hogy necsak a világ poli

likai mozgalmainak hű ismertetője s magyarázója legyen, hanem e mellett az élet és
társadalom, az irodalom, tudomány cs müvészet minden nevezetest) eseményét is
— különösen a hazánkat közelebbről érdeklöket— folytonos figyelemmel kisérje. E czélt
részint önálló czikkek és eredeti levelezések, részint nagyobb tárczaczikkek, kisebb köz-
lemények és tudósitások által igyekszik elérni. Az olvasó-közönség eddigi tapaszta-
lataira hivatkozunk, mely folyton növekedő részvétével mindinkább méltányolni látszik
a „Magyar Sajtó" eddigi magatartását s bevallott politikai irányát, mi mellett e lap
nemcsak tudósításainak sokoldalasága és változatossága, hanem a közlés gyorsa-
sága által is minden más lappal kiállja a versenyt, sőt kül- és belföldi lapok által igen
gyakran forrásul is használtatik.

Legyen szabad, a „Magyar Sajtót" az uj félév közeledtével ujolag a t. cz.
közönség figyelmébe ajánlani. — Pest, junius elején 1864.

Heckenast fíusztáv, Pákh Albert,
kiadó-tulajdonos. a „Magyar Sajtó" felelős szerkesztője.

ELÖFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.
Postán küldve:

Évnegyedre (julius—szeptember) .1 ft. 50 kr.
Félévre (julius—deczember) 7 „ — „

Buda-Pesten házhoi hordva :
Évnegyedre (julius—szeptember) . . 3 „
Félévre (julius—deczember) O „
Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-példánynyal szolgálunk.

A pénzeslevelek bérmentes küldése kéretik.
C^~ Tájékozás végett a régi czimszelvények szives beküldését kérjük.

A Magyar Sajtó kiadó-hivatala.

üeckeHast Gusztav könyvkiadó-hivatala
ban megjelent, s általa minden hiteles
könyvárusnál, P e s t e n : Eggenberger Fer-
dinánd, B u d á n : Nágel és Wischán-nál

kapható:

A székesfehérvári

ÁSATÁSOK
Irta

eredménye.

Henszlmann ímre.
Nagy negyedrét. (226 lap.) — Borítékba

füzve 5 ft. (3-8)

RUTTKAY VILMOS
ajánlja mindennemü

k a l a p j a i t ,
ugymint : fekete és szürke posztó, szürke
gyapjú vadászatra való, florenzi és ve'enczei
szalma, s az elismert jó amerikai gyökér-
kalapokat nagy választékban; ugyszintén

a legujabb
férfi-divatezikkeit

a legjutányosabb áron.
Vidéki megrendelések gyorsan és ponto-

san teljesittetnek.
WW Raktár: IIatvani-utcza,a„Zrinyi"

mellett Pesten. 663 (3-3)

Haszonbérlet. '*
Nagy-Kun-Karczag közbirtokossága 3750

hold 1200 D-tal számitott, részint szántó-,
részint kaszálló- és közlegelői területét,
egészben, vagy 500—200 holdas rátákra
felosztva, f. évi szent Mihály-naptól kezdve
9 egymásutáni évre árverés utján folyó évi

j julius 23-ik, szükség esetében augusztus
' hó 17-re kitüzött határnapokon haszon-
bérbe kiadni elhatározván. Bérleni kivánok
az árverésre tisztelettel meghivatnak. —
A bérleti föltételek a városházánál előlege-
sen megtekinthetők. 674 (2—3)

Karczag, junius 20-án 1864.

N.-K.-Karczag közbirtokossága.

B Ö H M E S K A N Y A
József-tér 10-ik szám alatt,

ajánlják

minden évszakra
dusan ellátott

legujabb bel- és külföldi

divatáruikat. L
5 9 9

Ölcsó lábbelik
kaphatók:

TEMESVÁRY GUSZTÁV
gj ári-raktárában Pesten, 3 korona utcza 7-ik szám alatt.

Hölgyek számára:
1 par kommod-czipő, kelméből — ft. 80 kr.
1 „ chagrin kommod-czipő 1

everlasting-félczipő 1
everlasting, bársony- vagy bör-topánka, sarok

nélkül i
bársony - vagy bőrtopánka ?arokkal 2
ársony- vagy bőrtopánka sarokkal s ruganyhuzattal . 2

U r a k s z á m á r a :

20

80

40'

1 pár bórtopány ruganyhuzattal 2 ft. 80 kr-
1 ., borjubőr-topány szegélylyel 3 „ 80
1 ,, borjubőr-topány kettős talppal 4 ,, 20
1 „ zergebör-topány 3 j , 80
1 „ kordován-csizma 5 ft, 6 ft. és 7 „ —
1 „ borjubőr-csizma 8

^ pénzösszeg beküldése mellett,valamint postai után-
vétellel a megrendelt lábbelik pontosan és gyorsan eszközöl-
tetnek; a pakolásért 20 kr. számittatik. " 669 (8 3)

Elöfizetési fölhívás * S J

Vasárnapi Újságé, Politikai Újdonságok
1864-ki második félévi folyamára.

(a Vasárnapi Ujság és Pol i t ikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva)
Félévre (julius- deczember) 5 forint.

Csupán Vasárnapi Ujság:
Félévre (julius —deczember)

Csupán Politikai Újdonságok:
3 forint. Félévre (julius-deciember) . . 3 forint.

Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-peldánynyal szolgálunk.
JP*~ A pémes levelek bérmentes küldése kéretik. *"*@

Tájékozás végett kérjük a régi czimszelvények szives megküldését.

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala.
(Pesten, egyetem-uteza 4-ik szám.)

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

Pest, julius 10-én 1864.

Elöfizetési föltételek 1864-dik
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft - t snp

Újdonságok : Egész évre 6 ft Fél évre 3 ft.

Fél évre 5 ft.
Politikai

Hirdetési dijak, a Vasárnapi l ' jság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. novem-
ber 1 -töfkezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatií. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szá-
mára hirdetmények elfogad, Hamburg és Altonában : Haasenstein és Vogler. — M. Frankfurt-
ban • Otto Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos, — és Pesten : a ker-
tész-gazdászati ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás ntán 30 ujkr.

Annyi meghiusult remény és csalatkozás
után végre egy ember, a ki e ritka és diszes
nevet : „magyar szobrász," megérdemli.

Alexy 1823-ban született Poprád szepesi
városban szegény szüléktől, s gyermekkorá-
ban a müvészetben csak annyira mehetett,
a mennyire őt Kézsmárkon az akkori nyil-
vános rajztanár vezethette. S ez valóban
nem volt nagy haladás. Azonban veleszüle-
tett hajlama s ügyessége annyira pótolta az
oktatás hiányait, hogy már 15 éves korában
Bécsben megjelenvén egy müvével, mely
egy palaköbe késsel faragott emberfőt ábrá-
zolt, az „ornamental előké-
szitő iskola" akkori nagy-
hirü igazgatója, Klieber,
rögtön tanítványául fo-
gadta.

A következő évben a
képzőmüvésze t i akadé-
miába vétetett fel, hol a
reggeli és esteli órákban
tanulmányait folytatván, a
nap egyéb részeiben diszit-
ményi gyári munkák ké-
szitésével volt kénytelen
élelméről gondoskodni. Ez
utóbbiakat is oly ügyesen
állitá elő, hogy Klieber
nyilvánosan dicsérte meg
érte, mihez az akkor Bécs-
ben tartózkodott külföldi
jeles szobrászok, Rauch és
Marchesi serkentései já-
rultak. — Ennek követke-
zése lőn, hogy Alexy 1841-
oen, éjjel-nappal folytatott
munka után, két müvel
lépett föl ; egy, természet
után mintázott életnagy-
ságu mellszoborral és Vik-
toria angol királynő lovas
szobrocskájával. Mindkét
mü a bécsi kiállításba elfo-
gadtatván, különösen az
utóbbi oly figyelmet ger-
jesztett fiattl szobrászunk iránt, hogy abból
számos bronz-példányra kapott megren-
delést. _ F ö

Ez utóbbi körülmény annyira megjavitá
anyagi helyzetét, hogy már most saját
ihlete szerint működhetvén, 1841-töl 1848-ig
szakadatlanul mint kiállító jelent meg a
bécsi mütárlaton. Ez időszakban készité

A I e x y Ií á r o 1 y.
„Faust és Margit" s „Egmont és Klára"
csoportozatait, Goethe költeményei után,
melyek elsejét Hügel báró, másikát Metter-
nich herczegné vette meg. Károly főherczeg,
Frigyes fia életnagyságu szobrának elkészí-
tésével bizta meg; s midőn a bécsi hölgyek
Liszt Ferenczet egy emlékművel tisztelték
meg, ezen emlékhez Alexy készité a három
genius s Beethoven, Weber és Schubert
mellszobrocskáit.

Ekkor történt, hogy Hügel báró, a mü-
vészet egyik buzgó pártolója, egy 16 had-
vezérből álló csoportozat (suite) készítésére

ALEXY KÁROLY.

szólítá fel, mely a XV-ik században kezdőd-
vén, egész korunkig terjedt.

Alexy e bronzban készült müvét 18 tel-
jes és több egyes példányban adta el. Két
teljes példányt a porosz király rendelt meg,
s midőn ezek Berlinbe érkeztek, az ottani
müvészeti lapok oly méltánylattal szó-
lottak rólok, hogy hazánkfiának müvészi

neve Németországban azóta meg lett ál-
lapítva.

Alexy 1843-ban müutazást tett Német-
országban s fél évig tanulmányozá az ottani
gyüjtemények műkincseit s látogatá a leg-
kitünőbb szobrászati műtermeket. Hirneves
szobrászok mindenütt kitüntetéssel fogad-
ták, s igy Rietschel és Haehnel Drezdában,
Rauch és Kiss Berlinben, Burgschmiedt
Nürnbergben és Schwanthaler Münchenben.

Visszaérkezvén Bécsbe, „Mátyás király
szobrát" fejezte be, melyek vázlatát már
elébb készité, s azt a bécsi kiállitás bezárta

után az 1844-ki pozsonyi
országgyűlésre hozta le.
Emlékezünk még azon lel-
kesedésre, melylyel e mü-
vet akkor, Zsedényi szó-
noklata után fogadták, a
pozsonyi „Századunk" s
más magyar lapok czik-
keire, melyek az alig 20
éves magyar szobrászt di-
cséreteikkel elhalmozák. E
kis szobor eredetijét Hor-
váth, öntött párját pedig
gr. Batthyány Kázmér vette
meg, az utóbbi mü az
1849-i bombázás alkalmá-
val veszett el.

A következő évben
Alexy, Mária Teréziának
a cs. udvar által megren-
delt bronz szobrával fog-
lalkozott. Ennek egy pél-
dánya 184 8 ban szintén
Pestre került, de itt ké-

• söbb Eltz báró vette meg
s a külföldre vitte. —
Ugyanekkor készült el,
Barabás közbenjárására
Hegedűs Sámuel erdélyi ta-
nár és jeles hitszónok élet-
nagyságu bronz mellszobra
is, mely 1847-ben a kolozs-
vári ref. főiskola könyvtá-

rában állíttatott fel. — 1847-ben deczem-
ber végén Alexy Pozsonyba jött, hogy ott
Lonovics érsek s több jeles hazafi mellszob-
rait elkészítse. Lonovicsé el is készült, de
az 1848. évi események a többieknek még
megkezdését sem engedték.

Ezek gátolták meg István főherczeg
nádor mellszobrának elkészülését is, mely-

el
l

Tizenegyedik évfolyam.28-ik szám.
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nek befejezésére Alexy 1848-i májusban hi-
vatott meg.

A bekövetkezett nehéz idök sulyát Bécs-
ben Alexy is érezte. Szép reményei teljesen
megsemmisültek. Az akkori megváltozott
viszonyok között Magyarországon müvé-
szeti munkálkodásról nem is álmodhat-
ván, 1852-ben csekély pénzösszeggel s nem
nagy reményekkel London felé vette ut-
ját. Sem magas pártfogókkal, sem ajánló-
levelekkel nem birt, a melyek nélkül igen
nehéz a boldogulás Angliában. Az elsö év-
ben roppant nehézségekkel is kellett küz-
deni művészünknek Londonban, mig a kris-
tálypalotában kiállitott Raphael ésFomarina
mellszobraival s a keletindiai háborura vo-
natkozó csoportozataival, sikerült végre az el-
ismerést kivívnia.

Ekkor kezdődtek nála a megrendelések
több síremlékre. Az elsőt Alexy aHighgate-
féle temetöhely katakombjai számára már-
ványból készité. A mü egy fiatal korában
elhalt leány emlékét volt örökítendő. íiz
eszmét igen gyöngéden sikerült jellemeznie
agy emelkedő kecsteli genius által, ki letört
rózsát szőrit kebléhez s a Psyehét jelentő
lepkékkel van környezve. — A második sír-
emlék, melyet Alexy Angliában készitett,
egy Máltában meghalt Collnet nevü angol
ezredes családja által rendeltetett meg. Az
emlék pariai márványból készült, kolosszális
szoborral s dombormüvekkel, kettős pél-
dányban, melyek egyikét Máltába szállitot-
ták, másika Angliában a család birtokában
maradt. Angliában léte utolsó éveiben szob-
rászunk Ellesmere gróf Bridgewaterhouse
nevü palotájának termét diszité több már-
ványcsoportozattal 8 medaillonnal.

A ki az angol magábazárt életet ismeri,
és tudja, mennyire féltik hirnevöket Lon-
donban a képzőmüvészek, mint törekesznek
kizárni évi kiállításaikból az idegen müve-
ket ; a ki emlékszik, hogy a két londoni vi-
lágkiállitáson, hol a teljes kizárás lehetetlen
volt, a müvészet osztályát legalább a pályá-
zattól zárták el 8 kiállított tárgyai számára
semmi dijat vagy kitüntetést nem rendel-
tek, csakhogy az angol müvészet az idegen
által háttérbe ne szorittassék; a ki mind ezt
meggondolja : az kétségtelenül nagy érde-
méül fogja relróni Alexynak, hogy mindvé
gig nem támaszkodhatván magasabb párt-
fogásra, egyedül müvei által vivott ki állást
és elismerést Londonban, még pedig oly sze-
rencsés eredménynyel, hogy több esetben,
midőn megrendelői megelégedésök bizony-
ságát akarták adni, a kialkudott összeg-
nél nagyobb tiszteletdijat fizettek szobrá-
szunknak.

1861-ben Pestre jött Alexy, hogy gróf
Batthyány Lajosné számára ennek boldogult
férje kolosszális mellszobrát készítse el. —
Ez időben készült el a pesti nagyszerü uj
redoute-épület terve, s a városi épitészeti bi-
zottság épen ekkor tárgyalta az épület
nagy oszlopainak szobrokkal való díszítését.
Egy másik szobrászunk, Dunajszky vázlatát
már birta a bizottság, de most Alexyt is
felszólította ily vázlat készítésére. E mü
egy rövid hét alatt elkészülvén, annyira
megnyerte a bizottság tetszését, hogy azt
nemcsak egyhangulag elfogadta, hanem
Alexyvel tüstént szerződésre is lépett

E szoborcsoportozatok az uj redoute-épü-
let homlokzatán mult héten végre teljesen
elkészültek s a müvek, melyek szakértők
itélete szerint teljesen sikerültek, most egyik
fódiszét képezik a fővárosnak. (Lapunk mai
számában e szoborcsoportozat közül kettő-
nek rajzát mutatjuk be; a jövö számban kö-
zöljük a másik kettőt, a magyarázó szöveg-
gel együtt.)

Nem hallgathatjuk itt el azon körül-
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ményt, hogy Alexy ;J fentebbi szobrászati
munkát sokkal csekélyebb dijért vállalta el,
mint a minőt szobrásztársa követelt; azon-
ban ezt azon reményben tette, hogy az épi-
tészeti bizottság öt az épület többi szobrá-
szati munkáival is meg fogja tisztelni, a
mit akkor meg is igértek neki. Azonban
közbejövén a városi képviselőség s a bizott-
ságok feloszlatása, a redoute-épitészeti uj
bizottság nem látta szükségesnek, elődének
igéretét teljesiteni. De hogy ez igen sajná-
latos feledékenység volt, arról mindenki
meggyőződhetik, a ki a redoute-épületen
Alexy 16 alakját a felette levőkkel összeha-
sonlítja, melyek más müvész kezéböl kerültek.

• • * * ;

C s u k á t I* é t e r.
(1566.)

Kevés otthon a mulatság, szomoru a nóta:
János Zsigmond Belgrád alá ment látogatóba.

Belgrád alatt török hadak, fényes agák, bégek,
Az örömben mulatságban dehogy lelnek véget.

Harczijáték, bajvivások napi renden sorban,
Szóval tettel vetekednek mind a két táborban.

Szóval tettel jogát, magát de egyik sem hagyja,
Mit kölcsönvesz, kamatostól százszor visszaadja.

Ime most is egy nagy török állott ki középre,
S fennyen büszkén kiabál a magyarok sergére.

Fennyen büszkén, gyávaságuk szemeikre hányja,
S két nagy kezét, egész testét büszkén veti hányja.

Hej magyarok, jó magyarok, ki lesz olyan bátor,
A ki nem fél, nem is retteg töröknek karától?

János Zsigmond nézi nézi, szorongva is várja,
Lesz-e legény sergében, ki a sarat megállja.

Lesz-e legény? hogy ne volna! ott van Csukát
Péter,

A csatában, baj vívásban, tiz legénynyei ér fel.
Ki is állott, nem várt soká, Csukát Péter véle,
T e t t e l akart felelni a török beszédére.

„No szép öcsém, nyujtózhatnál?" szól a török
fennyen,

S a két bajnok összemegy, hogy ott birokra
menjen.

S a csont ropog a két bajnok kézszoritására,
S a föld mozog, fel-feldobog lábaik nyomára

Csukát Pétert a nagy török levegőbe kapja,
S pehelykepen nagy kevélyen könnyedén forgatja.

Ámde egyszer Csukát Péter megfogja keményen,
S másik perczczel rajta térdel az izzó fövényen.

És a sereg köröskörül, mint az ár felzajdul :
Éljen, éljen Csukát Péter! hangzik fel a zajbul.

János Zsigmond meg a győztest magához hivatta,
És emlékül hősi bérül Bajomvárát adta.

Fejér Barna.

Két hónap Morvaországban.
(Folytatás.)

Tovább, a Hanna-vidék felé folytattam
utamat. — E vidék nevét a Hanna folyótól
vette, a Hanna lakói pedig ettől a kanak ne-
vet. A mondott folyó a felülmulhatlan ma-
gyar sportsman, Sándor gróf birtokához tar-
tozó Kojetein falu alatt körülbelől oly széles
lehet, mint Jászberény alatt a Zagyva.

Ollmütz környékén németek is laknak,
kik a sléziai, nem igen zengzetes dialectust
beszélik, kivéve a délnek s keletnek esö
részt, melynek lakói egy oldalon Brünnig, a
másikon Tlumaesovig hanákok. Brünntől le-
felé ismét németek laknak; Tlumacsovtól
pedig a magyar határig tótok. A hanákok
szintén szlávok, de nyelvük, öltözetük s
szokásaik a tótokétól nagyon eltérnek. Egy-
átalában Morvaországban sokkal több a
szláv a németnél, s a népség, 19 protestáns
községet s a városokban — kivált Bizentz,

Gája és Strakoniczban — tömegesen lakó
zsidókat kivéve, a római katholika vallást
követi. A Hradisch környékén lakó tótok
viselete tisztán magyaros; ök e viseletet
még akkor vették fel, mikor Morvaország-
nak e része Magyarországhoz tartozott, s ez
náluk magyarabb mint hazánk sok vidé-
kének lakóinál, mert mig nálunk a nép ke-
vés kivétellel posztógombos dolmányt, mánd-
lit visel, söt az Alföld tősgyökeres magyar
mezővárosaiban (pl. Jász-Berényben és Apá-
tiban, Czegléden, Kőrösön, Kecskeméten
stb.) a mult évtizedben az ifjuság holmi csí-
kos és koczkás u. n. bonjour-ók&t kapott fel
s öltött a sürün ránezolt gatya fölé : addig
a morvaországi tót zsinóros mellényt s dol-
mányt, magyar nadrágot s pozsonymegyei
tótéhoz hasonló kis karimás, csucsos, meny-
köháritónak csufolt kalapot visel; mely
azonban eredetileg szintén magyar föveg s
hasonló a régi csákós süveghez. Némely
helységben Neutitsehein környékén szláv
ajku nép lakik, kiket itt oláhoknak neveznek
s egyik mezővárosuk neve is : Wallachisch-
Mezrics (Oláh-Mezrics). Hogy mikép s mi-
kor kerültek ide, arról biztos adatokat nem
tudtam szerezni. Némelyek azt állitják, hogy
Mátyás király seregétől elpártolt s itt meg-
telepedett oláhok ivadékai volnának; mások
szerint eredetileg is szlávok voltak s oláhok-
nak csak azért keresztelték el őket, mert ere-
detileg nem a nyugati, hanem a keleti ritust
követték, s ez utóbbbi állitás előttem annyi-
ból bir is hitellel, mert hazánkban is ta-
pasztaltam, hogy Fejérmegyében az ercsii,
illyr nyelven beszélő római katholikusok a
battai n. e. görög vallásuakat, kik pedig
szintén illyr ek : oláhoknak (olászi) nevezik.
Hogy azonban e morvaországi u. n. oláhok,
hazánkból származtak oda; ezt nem vonom
kérdésbe, mert szokásaik, melyeket csak
Magyarországból hozhattak, minő péld. az
áldomás-ivás, s ruházatuk is ezt minden
kétségen kivül helyezi. Öket ugyanis a fenn-
emlitett tótoktól az egész Hannavidék vá-
lasztja, s öltözetük mégis nemcsak hogy a
hanákokétól s németekétől eltér, hanem egé-
szen magyaros. — A férfiak, kik mellesleg
mondva, gyönyörü szálas termetü, erős
egészséges emberek, kék nadrágot s magyar
szabásu pitykés dolmányt, a nök piros vállat
(mit korbulkának neveznek,) piros harisnyát
s itt-ott piros czipőt is viselnek.

Neutitsehein környékén laknak a morva-
országi németajku protestánsok is, kik álli-
tólag ÍI lützemi csata után (nov. 16. 1632.),
miután Gusztáv Adolf elestével, bár hadai
itt győztesek voltak, a protestantismus
ügyei mégis sokat vesztettek — Bajor- és
Szászországból menekültek ide.

Neutitsehein csekély kis város, de ipara,
főleg posztóban, élénk és nevezetes. Az egész
föld kerekségén elterjedt könnyü kocsikat,
az u. n. neutitschankákat egy ide való ke-
rékgyártó kezdte késziteni; s a felülmúlha-
tatlan Laudon, kitöl még ama furfangos
hadvezér, nagy Frigyes is rettegett, oly-
annyira, hogy még az udvari ebédnél sem
akart vele szemközt, hanem inkább mellette
ülni, állitván, hogy sokkal biztosabbnak
érzi magát, ha Laudon mellette, semmint ha
vele szemben áll; a világhirü Laudon is itt
vesztette, pedig elég prózaikus módon éle-
tét, melyet annyi golyó nem mert bántani.
Ö ugyanis késő este érkezvén a városi ven-
déglőbe, miután a vendéglős neki egyébbel
nem szolgálhatott, csak turósajttal (Quarg)
— melyet Morvaországban, de különösen
Ollmützben kitünően tudnak késziteni, —
gyomrát ezzel megterhelvén, éjjel görcsökbe
esett, s reggelig meghalt. E szomoru ese-
mény után Laudon életnagyságu pléhre fes-
tett képét a kapu fölé függesztették ki, s a szo-

bában a hely fólött, hol ágya állott, kis tábla
van e felirattal : „Hier starb Laudon." (Itt
halt meg Laudon.) — E szoba most csapszék,
s mikor ott voltam, két kóbor drótos tót pá-
linkázott a helyen, hol hajdan e nagy biro-
dalom legnagyobb hadvezére adta ki hős
lelkét! — Pedig a morvák különben nem
szokták történeti emlékeiket elhanyagolni.

Térjünk azonban ismét a Hannavidékre
vissza, miután mondtam, hogy Ollmützböl
erre folytattam utamat. E vidék Morvaor-
szágnak minden tekintetben — de különösen
ránk magyarokra nézve nemcsak mint legkö-
zelebbi szomszédság, hanem mint hajdan ha-
zánkhoz tartozó s történelmileg is nevezete-
sebb része. Ollmütztöl mintegy 2 l/% mérföld-
nyire fekszik Brodek. Itt kezdődik a tulaj-
donképeni Hannavidék. A hanákság józan
és szorgalmas nép; nejeik nemcsak arezban
és termetben valóságos netovábbjai az em-
beri szépségnek, hanem igen erkölcsösek is.
Ha valaki csak némi árnyával a pajzánkodás-
nak közeledik hozzájuk, azonnal óvást tesz-
nek ellene, mondván,: „ale ciho!"(de csende-
sen ám!). Egy ismerősöm a bredeki vendég-
lőben a csinos pinezérnönek dévajkodásból
megcsípte piros orczáját. — Rögtön kapott ö
is viszonzásul valamit orczájára, de nem csí-
pést 8 bár csattanót, de nem csókot.

A nök viselete csinos, és különösen fejü-
ket kötik be kendövei oly módon, mely
arezuk szépségét még inkább kiemeli. A fér-
fiak viselete nem épen festői, de ök maguk
is a nőkhöz arányban épen nem csinos kül-
sejüek. Öltözetükben legfeltűnőbb a veres
juhbörböl készült, csupán térdig érő nadrág-
mely a monda szerint azért oly rövid, mert
midőn az angyal és az ördög fogadásból, az
előbbi a magyar, az utóbbi a hanák számára
nadrágot varrtak; az angyal sürűen aprózta
az öltéseket, mig az ördög oly hosszu ezér-
nát füzött tűjébe, hogy minden öltés után
az udvarra kellett szaladnia, ha a szálat a
lyukon végig akarta huzni. Az angyal nad-
rágja e módon hamar elkészült, az ördög
pedig, ki még csak a térdekig varrta meg a
magáét, hogy a fogadást el ne veszítse, kapta
a baltát, elvágta a két alsó szart, ezekkel
saját egyik ujját is, s az ő vérétől lett aztán
a hanák nadrágjának oly sötét, haragosvörös
szine. — Ilyféle monda számtalan kering a
hanák nép ajkán, s majdnem valamennyiben
az angyal és az ördög, s a kabalistikus 7, 9,
13, 77 számok viszik a főszerepet.

A Hannavidék terményekben oly igen
gazdag, hogy sokan kis Bánságnak nevezik.
Különösen sok és jeles búzája s répája van;
mindennemü gyümölcse, bora, sok hala, s
főleg vadja, mely utóbbiból a holeschaui fog-
lyok a leghíresebbek. A Hannában fekszik
Uabenschütz falu, melynek lakói Európában
a legjobb spárgát termesztik, s Franczia- és
Angolországig kereskednek vele. Szénben is
gazdag e vidék; nem messze Brünntől, Ro-
szitzovnál van az u. n. „Segen Gottes Grube"
(Isten áldás bányája), mely oly roppant
széntelepeket tartalmaz, hogy csupán ennek
kedveért Brünntől Roszitzovig külön vaspá-
lyát épitettek. A Hannavidéken Magyaror-
szag határán fekszik Luchacsovicz is, mely
grói berényi birtoka, s ásványvizéről, für-
dőiről es gyönyörü faültetvényeiről isme-
retes. J

Brodekről Preraunak, Mostczenisnek,
Tlumacsovnak Ungrisch-Hradisch felé foly-
tattam az utat. Sok kisebb-nag-obb falun
mentem keresztül, hol a házak kürtőiből
mindenütt sürü füstgomolyok emelkedtek,
s émelyítő szilvalekvár szaga bántotta orro-
mat. Kérdezvén ennek okát, megtudtam s
csakhamar láttam is, hogy itt öszszel min-
den háznál befalazott óriási katlanokban,
homéri mennyiségben főzik ezen zagyvalé-
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kot s azután fazekakat töltvén meg vele, min-
denfelé szétküldik.

Prerau és Hradisch között fekszik igen
regényesen Napagedl, Stockau grófnak, Hor-
vátország volt bánja gr. Jellachich ipának
nagyszerü kastélyával.

Hradisch és Wesseli közt, egyik oldalán
a Morva folyótól, a másikon hegyektől kö-
rítve terül el a Hlavenka (koponyás) nevü
nagy terjedelmü legelő, s ez azon ütközet-
ről nevezetes, melyet itt 1278-ban Ottokár
cseh király ellen Habsburgi Rudolf császár
és szövetségese Kun László magyar király
vivtak. Tudjuk, hogy a László kormányával
Magyarországon támadt zavarokat felhasz-
náló Ottokár, Budamér pozsonyi várpa-
rancsnok árulásától segítve, Pozsonyt elfog-
lalta, s bár e várat késöbb el is vesztette,
1273-ban, miután sógorát László udvaránál
megölték, csak ismét az országba rontott s
pusztítva Komáromig nyomult előre. A gő-
gös Ottokár a császári koronára vágyott,
de midőn 1273-ban Németország Rudolfot
választotta e méltóságra, a cseh király
Lászlóval békét akart kötni, ez azonban in-
kább Rudolf mellé állt, ki öt Ottokár ellen
szövetségre szólitotta fel. A szövetség létre
is jött s László Rudolffal 1276-ban Ottokár
ellen indulván, elvesztett várait ismét, visz-
szanyerte E háborut békekötés követte,
melynek feltételeit azonban Ottokár meg
nem tartván, a harcz 1278-ban ujra kitört s a
fennemlitett csatában Ottokár halálával vég-
ződött.

A csata véres volt és sokáig tar-
tott; Rudolf seregének zászlóját egy 100
éves aggastyán vitte elöl, kit, midőn ereje
elhagyta, a Liechtenstein herczegek egyik
őse váltott fel. „Der Haslawer waz an der
dewtschen tail Panyrfilhrer, der wol hundert
jar alt waz, dem doch min er chrancheit wil-
len nam die Panyr Herr Ilainreich Liech-
tenstain"- olvassuk a németek részéről Ha-
gennál (Pertz kiadásában T. III. p. 1091.)

László királyról ugyancsak Hagen u. o
igy ir : „Chunig Ladislau den Jungen
(László 1278-ban 16 éves volt) führten die
Ungern auf ainen berg ob dem plán, do
er wol mö'cht sehen und hören den Streit :
wan der Ungern gewonhait ist, daz der Chü-
nigmit sein selbsleib nicht sol vechten; (azaz:
„Az ifju László királyt a magyarok a sík-
ság fölött egy hegyre vezették, hogy innét
jól láthassa és hallhassa a viadalt : mert a
magyaroknál szokás, hogy a király maga
viadalba soha se bocsátkozzék * ) . "

László fivérei : Endre (kinek a László és
Rudolf közt kötött szerződésben Rudolf
Clementina nevü leánya volt hitvesül igérve)
és Salamon, az ország számos nemesével
küzdöttek a síkon. Magyarország zászlaját
Renold de genere Bastech hordta (In quo
quidem exercitu ipso die Comes Renoldus,

filius Renoldi, bandérium Régis tenuit viri-
liter et potenter, de genere Bastech oriundus
etc. Lásd : az egykoru Kézainál, cap. 5.) s a
magyarok itt oly mészárlást vittek véghez
Ottokár harczosai közt, hogy ismét egy má-
sik német krónikás róluk ezt irja :

„Von Ungern ich nie gehört
Weder vor noch seid
Die ye chomen in streit
So mendleich wern gewesen
Sy beleibent ungezalt
Die sy Unger velhen nieder,
Sy druckhten hin herwider,
In dem Streit hertichleich,
Als sy daz Frankchreich
Hieten vechten gelernt."

(Horneck Chr. Austr. 155.)

*) Ez utóbbi állitás nagyon téves, mert ha a magyar
királyok a csatába nem mentek, nem tudjuk,: hogy veszt-
hette volna I. Endre a Tiszánál, I. Ulászló Várnánál, I I .
Lajos pedig a mohácsi csatában életét.

Az ö vitézségük döntötte jóra a csatát,
melyben, mint már emlitettük, Ottokár éle-
tét vesztvén, a Habsburgház legveszedel-
mesebb ellenségétől szabadult meg, s hatal-
mát állandóan megállapitotta.

A Morva partján fekvő csatatér pedig
a Hlavenka nevet onnét vette, mert ha rajta
itt-ott a gyepet feltörik, még most is néha ko-
ponyákat s csontokat szántanak ki.

Ismét egygyel többet láttam itt azon
helyek közül, melyek felett kiolthatlan
fényben ragyogva, lebeg az ősi dicsőség
szelleme s melyek láttára mindig Berzsenyi
kérdése támadt fel akarva, nemakarva lel-
kemben : Mi a magyar most?

Nemsokára a hradischi rosz kövezeten
döczögött szekerem; azután a téren levö
„Medve" fogadóban tettem le fáradt maga-
mat ideiglenes nyugalomra, élvezendő ama
nyugalmat ideig óráig, melynek örök tar-
tamára a kezdetben emlitett bécsi lap oly
kiváló udvariassággal, csakhogy bécsi szo-
kás szerint kissé nagyon is anticipando, ál-
dást békességet kivánni szíveskedett.

Hradisch Morvaország legrégibb váro-
sainak egyike, s Ostrauval és Broddal az
„ungarisch" melléknevet onnét nyerte,
mert e városok hajdanában hazánkhoz tar-
toztak Itt a városi plébános és esperessel,
Morvaország legidősebb papjával, főtiszte-
lendő Kirschner Ignácz urral volt szeren-
csém megismerkedni, ki már 70 éves pres-
byter, közel van a száz évhez, de még oly
teljes erővel bir, hogy a kirándulásokban,
melyeket egyik rokonával mindennap tet-
tünk, több izben ö is résztvett A főtiszte-
lendö ur a magyarok iránt, kikkel a szom-
széd Pozsony, Nyitra ésTrencsénmegyékben,
de főleg Szakolczán sokszorosan érintkezik,
különös előszeretetet táplál, s mint többször
emlité, csupán azt sajnálja, hogy ama tős-
gyökeres magyarokat, kiknek nemzeti eledele
a töpörtüs turós galuska, s kik oly emberül
ülik meg a nyerget, a mint ő ezt Wesseliben
a huszároknál látta, — hogy ezeket ott a
Duna s Tisza partján meglátogatnia ily
hosszu életben ideje nem akadt.

Hradischban történt rajtam azon tréfás
eset, hogy a vendéglő pinezérje — nem tu-
dom, sarkantyus csizmámnak és sinóros ru-
hámnak, vagy máskép martialis külsőmnek
köszönheti* m-e ezt a nagy kitüntetést? —
mindig Pane Feldwebel-nek, őrmester urnak
nevezett s bár mennyit mondtam is neki,
hogy nem vagyok katona, s azon egy
kivétellel, hogy a pinezérség nemes mester-
ségéhez nem értek, csak olyan polgári em-
ber vagyok, mint ö : mindig csak Tamáské-
pen csóválta fejét s maradtam pán feldwebel,
mindaddig, mig számlám kifizetése után a
kezébe nyomott borravaló pán lieutenant-tá
nem rukkoltatott elö.

Hradischból a többi közt Buchlowitzra
is kirándultunk, mely a magyarországi gróf
Berchtold család egyik tagjának, gr. Berch-
told Zsigmondnak. A falu mögött az erdőben
igen regényesen fekszik a régi, Buchlau
nevü vár, melyet még állitólag Krisztus
előtt a markomanok épi-tettek.

A markomanok a régi germán népnek
egyik törzsét képezték, s némelyek szerint
itt a Kelet és Észak ellen a határokat őriz-
ték, a minthogy markomanen csakugyan is
annyit jelent, mint határemberek; de Morva-
ország is határtartomány (Afarfcgrafschaft)
volt sokáig utánuk s fejedelme napjainkban
is határgróf, Markgraf. Söt igen valószinü,
hogy a Máhren név is eredetileg Marken
volt. — Caesar (De Bello Gallico) a marko-
manokat többször emliti.

A buchlaui várat a hozzá tartozó birto-
kokkal késöbb a templariusok nyerték;

il
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ezektől a gróf Zierotin család vette át s mi-
dőn e család egyik ivadéka a forradalomban
való részvéte miatt elvesztette, a Zastrziz-
lekre, később a Peterswaldokra, végre mos-
tani tulajdonosára szállott. — A vár, da-
czára roppant régiségének, még most is
lakható állapotban van. — E vidéken fek-
szik Wellehrad is, báró Sina kastélyával.

Hradischról a többi közt a fővárosba
Brünnbe is átrándultunk, mely onnét mint-
egy 8 mérföldnyire esik. Szép város, s min-
denesetre legnagyobb nevezetessége a Spiel-
berg sziklavara, mely történelmileg is figye-
lemreméltó. E vá-
rat Mátyás kirá-
lyunk 1468-ban, mi-
után Podiebrad fia,
Victorin,elöle ügyes
hadi csellel megme
nekült— ostrom alá
vette, mely ostrom
azonban nagy ba-
jokkal járván, Má-
tyás végét be nem
várván, a bevételt
Kinizsyre s Magyar
Balázsra bizta. De
a munka most még
hosszabban haladt
8 Mátyás a jövö év
elején visszatérvén,
seregét még mindig
a vár alatt találta,
melyet azután még-
is sikerült beven
nie. — Nem messze
Brünntül, a cseh ha-
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ezen rémét az árnyékvilágból kipusztitja,
ha életben hagyják s szabadságát is vissza-
adják.

A hatóság ezen ajánlatot szivesen vette
s pedig annyival inkább, mert a brünni ha-
jadonok, főleg a szőkék, a veszélyes candi-
datiótól rettegvén, nyakrafőre siettek a sár-
kány gyomrába utat nyitó egyetlen sine
qua non-tól mihamarább megszabadulni. —
Wachmann tehát pár napig egymásután
csalétkül kitett eleven borjukkal ingerelte a
fenevad étvágyát, mire ez negyed napra a
borjut csakugyan fel is falta, ötöd napon

nek a „Die beiden Grasel" czimü, nem épeit
klasszikai remekségü, regényhez szolgálta-
tott anyagot. (v<sg«

Alexy szoborcsoportozata. I. (A pesti uj redoute-épület oszlopain.)

társzélen fekszik Iglau, szorgalmas iparosok
városa, hol Mátyás 1471-ben azon oklevelet
hirdette ki, melyben a pápa az ö cseh király-
lyá választatását megerősitette.

Br ünn-nek püspöki széke is van s a püspök
nagyszerü palotája az u.n. Petersbergen áll.

A városházán van egy közönséges fake-
rék, mely már több száz éves s onnét neve-
zetes, hogy lételét egy igen sajátságos foga-
dásnak köszöni. —
Egy faluban ugyan-
is, mely Brünntöl 5
mérföldnyire esik,
egy 85 éves pa-
raszt ember foga-
dott, hogy reggel,
napkölte után, ki-
megy az erdőbe, ott
egy fát levág, e fá-
ból kereket csinál,
a kereket a városba
guritja, eladja, az
árát eliszsza s nap-
nyugtakor ismét
otthon lesz. A 85
éves ember mind
ezt reggeltől estig
csakugyan megtet-
te s ennek emlékére,
mely eset minden-
esetre roppant te-
vékenységi képes-
séget tanusit, a ke-

azonban dermedt borját tett eléje, melynek
beleit gondosan kiszedvén, azok helyére
oltatlan meszet dugott. A fenevad ezt is el-
nyelte, s midőn aztán gyomrában a mész
ernyedni kezdett, szörnyü szomj uságba esvén
hét kut vizét az utolsó cseppig kiitta s meg-
pukkadt.

Én nagyon hiszékeny arczczal hallgat-
tam a városi poroszlót, ki nekem a brünni

A „Tokaj-hegyaljai album"-ból.
I. Tarczal.

A fönnebbi czim alatt még ez év folytán egy
diszesen kiállitott és nagyérdekü művel fog gyara-
podni irodalmunk. Azt mondanék, szőlőszeti szak-
irodalmunk, ha ily szűk takaróban megférne a gaz-
dag tartalom. Igaz ugyan, hogy főleg a hegyaljai
bortermelés érdekében, sőt épensa hegyaljai bormí-
velő-egylet megbizásából készült a munka, mind-

azonáltal sokkal töb-
bet fog nyujtani, mint
a mennyit szőlőszeti
szakmunkától rende-
sen várni szoktunk.
Ezt igazolnunk kőny-
nyü lesz, — de mond-
juk el előbb, hogy a
könyv kiadója id. báro
Vay Miklós, társulati
elnök, 8 hogy a szö-
veget több ország-
szerte ismert hazai tu-
dós, nevezetesen Szabó
József és Preisz Mór
egyetemi tanárok, to-
vábbá az egylet nagy-
érdemű titkára Szabó
Kár., azonkivül Szabó
Dávid, MezőssyLászló
8 más hegyaljai szőlő-
birtokosok és tapasz-
talt szakférfiak közre-
működése mellett szer-
keszti Török István
egyesületi tag.

És már most az
illetők szívességéből

lapozgassunk egy kissé a szöveg eddig elkészült
anyagában, melyből legelőször is azt érijük meg,
hogy a munka czélja megismertetni a műveltebb
országok népeivel Tokaj Hegyalját, mint vidékét a
világhirü tokajit termő szőlőhegyeknek; megis-
mertetni, hogy mennyi szépség- és nagyszerűség-
gel alkotta a természet a barkirály számára eme
székhelyet, melyen trónol; s egyszersmind bebi-
zonyítani, hogy e hegyvidék, ugy államgazda-
dasági, mint kereskedelmi szempontból is nem

csekély fontosságu, s
területének elegendő

Alexy szoboresoportozata. II. (A pesti uj redoute-épület oszlopain.)

reket a városházán eltették. — Ezt csak
azért emlitettem fel, hogy bebizonyitsam,
miszerint a morvák, emlékeiket még efféle
csekélységekben is megbecsülik. — Van
ugyan ott egy kitömött krokodil is, melyből
a monda sárkányt (Lindwurm) csinált. E
sárkány a Brünn melletti erdőben lakott, s
egyebet sem evett — az ördögtől született —
csak csupa szőke szüzeket s ezeket is a leg-
javából válogatta. Voit azonban ugyanakkor
a Spielbergen (mely mOst is fogház) egy
Theodosius Wachmann nevü halálra itélt
rab, ki arra vállalkozott, hogy a szüzek

szőke szépségek e sajnálatos veszedelmét
festette, s még csak nem is emlitettem, hogy
már pár évvel ezelőtt ugyanezen esetről
hallottam Brassóban, csakhogy ott a hős a
Czenk hegyén lakott, a szüzesség feltételét
még azzal toldta meg, hogy szász legyen,
hogy ez nem borjún, hanem bárányon s
egyátalán sokkal regényesebb halállal mult
ki, mint a brünni. — Nem messze Brünntöl
van egy Klobuk nevü falu, mely az által lett
híressé, hogy itt fogták el ama hírhedett
rablót: Graselt, kinek rémséges története az
ismeretes bécsi regényirónak pápá Bauerlé-

a szőlő-
mivelés azon fejlett-
sége által, mely száza-
dos tapasztalatok 8 a
czélszerü utáni kitartó
törekvés érleltek meg,
megérdemli s méltán
igénybe veheti legtá-
gasb körökben is a
közfigyelmet.

Czélja továbbá
felmutatni azon ter-
mészeti , szellemi és
kézi erőket, melyeken
a termelés czélszerü-
eége s biztossága alap-
szik; megismertetni a
létező közlekedési esz-
közöket, s azon egyéb
körülményeket, me-
lyek a hegyaljai borok
kereskedési forgalom-
ba hozatalára oly ked-
vezőek.

Megismerteti vég-
re Tokaj-Hegyalját

nemcsak ugymint vidéket egészben, hanem egyes
részeiben, városaiban, hegyvcnalaiban, folyóiban s
egyéb részletes szépségeiben; megismerteti végre
népességi, földirati, égalji, talajismei, föld és
vegytani tekintetben.

íly mindenre kiterjedő figyelem és teljesség
mellett a munka ezentul kutforrása lesz minden a
Hegyaljára vonatkozó adatoknak, s hogy e vidék
az olvasó elé minél nagyobb hűséggel varázsol-
tassék : hathatós előnyéül szolgálnak az album-
ban adott egyes tájképek is, melyeknek szemlé-
lése a képzeletnek mintegy testet szolgáltatva, az
olvasó előtt könnyebben s igézőbben kibontako-
zik a megismertetésre kitüzött alak.

E tájképeket Keleti Gusztáv hazánkfiának

müvészi ónja természet után rajzolta, ki azon-
ban némileg korlátolva lőn feladatának azon
iránya által, hogy a pontok megválasztásában nem
annyira a természet festői szépségeit, hanem in-
kább a városok és szőlőfekvések jelességeit kellett
tekintetbe vennie. Mindazáltal sikeresen oldotta
meg feladatát, s e képek közül egynehánynyal,
melyek az albumnak kőrajz mellékletét képezik,
fatnetszeti másolatban előleges mutatványul la-
punk hasábjain is fog találkozni az olvasó.

A mai számunkban közlött ilyen rajz Tarczal
városa képét adja délről, a vasuti töltés dombjá-
ról fölvéve, A városka a tokaji hegy délnyugati
oldala alatt fekszik. Lakosainak száma 3802; —
határa 9258, szőleje 904 holdat tesz. Neve erede-
téről némi emlitést tesz Béla király névtelen
jegyzője, a magyarok tetteiről irt könyvében el-
mondva, hogy midőo a9-ik század végével a hon-
foglaló ősök az ország északkeleti részén, a mos-
tani Beregmegye határán bejöttek, Munkácson és
Ungváron keresztül a Bodrog folyóig, s onnan
a Tiszáig hatoltak, Árpád felszólítása foly-
tán Turzoll s két bajnoktársa felszáguldottak
a magas hegytetőre, mely jelenleg a tokaj -tarcza-
lirak neveztetik. Itt egy oldalon a beláthatlan
terjedelmü síkságot, más oldalon Hegyalja fensé-
ges hegysorait s vidékét megpillantván : elragad-
tatással siettek Árpádhoz e hasznos és nagyszerü
felfedezést
hirül vien-
dők. Anony-
mus ugyan
csak e Tur-
zoll nevü vi-
téznek tulaj-
donítja az
első tokaji
földvár épít-
tetését is, mi-
után Árpád
kijövet köz-
ben tapasz-
talt vitézsé-
geért aTakta
vize melletti
térséget a
Bodrognak
Tiszába öm-
léseig neki
ajándékozta.

277

mégis a föld története, habár megmérhetlen d5-
fcözöket foglal magában,fővonalaiban egyszerü és
könnyen megfejthető, mihelyt az alapfóltétek is-
meretesek, melyek által megállapittatik. Ezen
alapföltétek két ismeretes és hatalmas természet-
erőben nyugszanak, nyilvánításaikat kicsinyben
szemünk és kezünk alatt napokint vizsgáljuk; ér-
tem a tűz és viz hatalmát. A föld képződésének
történelme ezen két ellenes hatalom titáni har-
czainak eredménye, mely hatalmaknak a tudomá-
nyos műszótárban a neptun és vulkán melléknév
jutott. (Neptun a rómaiaknál a tenger, Vulkán a
tűz istene volt.) Ezen megnevezéseket ujabb idő-
ben tűzeredetü (pyrogen) és vizeredetü (hydrogen)
jobb megjelölésekkel cserélték fel, mert a föld
minden kőzete vagy tűz- vagy vizeredetü. (A tűz-
eredetüeket tömegre nézve sokkal felülmúlják a
vizeredetüek.)

A föld képződését hosszabb ideig egyedül a
viz tevékenységének tulajdonították. Ezen isko-
lának, az ugynevezett neptunistáknak ellenében
a vulkánisták állottak, kik mindent a tűz hatásá-
nak magyaráztak. Egy jobb belátás bebizonyitá,
miszerint az igazság a kettő között áll, és hogy
tűz és viz egyenlően osztozik a föld uralmában.
Ezen uralomban a viz a mindig rontó, a tűz
mindig fölépítő kútfő. Ha a viznek engedjük a
földfeletti egyeduralmat, ugy az lassankint ennek

Aképeken
kivül a To-
kaj - hegyal -
jai albumhoz
«gy jeles tér-
teép is lesz
mellékelve,
mely szokat-
lanul nagy
naérvben(egy
hüvelyk =
800 öl) és
ritka érthe-
tőséggel fog-
ja könnyiteni
a hegyek és
völgyek, vizek és rónák, az erdők és szőlők, végre
a földtani nevezetességek áttekintését. A szöveg
végre négy nyelven, azaz magyarul németül, an-
golul és francziául nyomatik hasábosán egymás
mellett, — mindezen pazar törekvéseknek kell
hogy sikerük legyen; lehetetlennek tartjuk, hogy
a társulat a maga elé tüzött szép feladatot e mun-
kában szerencsésen meg ne oldaná s a könyv
megjelenésének a külfölddel szemközt legalább is
azon hatása és eredménye lesz, hogy szétlebbenti
némileg azon fátyolt, mely a tokaji bor termesz-
tését eddigelé Európa nagy részében oly titoksze-
ruen takará.

Rajzolta Keleti Gusztáv. (Lásd : a „Tokaj-hegyaljai album" cz. czikket.)

A földkéreg csodái.
Közli Kollonicz Láizló.

A legnagyobb történelmi mű, melyet Isten
maga hatalmas vonalakban kitervezett, a föld
kérge. Ezen énási könyv egyes lapjait azon réte-
gek képezik, melyek a vizek ölébe egymásután
rakodtak le és vulkáni erők által a mélységből
felemeltettek,

Csak nehány évtized mult még el, hogy az
ember megkisérté azon képjeleket megfejteni, á
melyekben bolygónk multja nyilvánul, és igy
könnyen érthető, hogy ily nehéz tanulmányozás-
nál igazság és tévedés vajmi sokszor találkozik,

Tarczal a Hegyalján

felszínét mindenütt 10,000 láb mély tengerré
változtatná át, és a földön minden magasabb
életet lehetlenné tenne. A lég és szénsavval ter-
helt viz egyre rágódik a földfelületének egyenet-
lenségein s iparkodik ezeket kiegyengetni, mely
törekvés roppant időközök alatt még a legkemé-
nyebb szikláknál és legmagasabb hegyeknél is
bizonyára sikerülne, ha a folyékony izzó földben-
nék szünetlen ellenhatása, az ezt környező héj
elleni igyekezetet meg nem hiúsítaná. Nincs a
földnek oly képződménye, mely az idő ezen rá-
gódó fogának hosszabb időre ellent állhatott volna.
De a mit a viz leront, azt a tűz könnyüséggel
annyival magasabbra és hatalmasabbra állitja fel.

A földtudósok a csillag- és földtan tényeire
támaszkodva csaknem egyetemesen elfogadják,
miszerint a föld, mint minden világtest, kezdet-
ben páraszinü ködtömegből álló roppant léggolyó
volt, mely lassankint sűrűsödött, és e mellett oly
foku melegséget fejlesztett, mely annak minden
alkrészét tűzfolyó tömeggé változtatni képes volt.
Azon időben, mely oly távolban fekszik a miénk-
től, hogy a képzelemnek legmerészebb szárnya-
lata sem képes a bennünket tőle elválasztó rop-

minden képzeleten felül borzasztó pusztaságnak
lehetett azon határtalan izzó tenger, mely tűz
hullámait egyik sarktól a másikig hempelygette,
a nélkül, hogy az egész uton magán kivül mást
láthatott volna. Mindig és örökké visszatükrőd-
zött a sötét-vörös hullámokban az irtóztató tűz-
nek viszfénye, melynek egyetlen tanuja a Min-
denható szeme volt; mert minden élet a földről
számüzve vala, mely egészen a szervetlen termé-
szet physikai és vegytani törvényeinek átengedve
maradt.

Mig igy a tüzes tömeg az óriási világtenger-
ben körzőit (melynek hömérséke a fagyponton
alól 60 foknál alacsonyabbra vétetik), lassankint
szükségkép meg kellett hűlnie. A hideg-világ-
térbeni kisugárzás következtében megmerevedett
és megkeményült ezzen izzó golyó legfelsőbb fö-
dénye, a környező vizpáratömeg mint viz részleg
lecsapódott, és megkezdődik most a yégnélküli
harcz a fel-és alvilág hatalmasságai között a mind-
kettőjöket elválasztó földfelszínének birtoklásá-
ért A földkérgének ugynevezett ősképződményei
fölött, melyek azon első merevedési-kéregre üle-
pedve látszanak lenni, a viznek egyengető ereje
földréteget földrétegre rak le, mig alatta az örö-
kös tűzkemencze tovább ég és időről időre izzó
bennékéből iszonyu tömegeket a földszinre kiönt.
Mig a hidegülő földkéreg azon átalános törvény

következté-
ben, melynek
minden ki-
hűlő test alá-
vetett, magát
fo lyékony
magja fölött
összehúzza,
benne hasa-
dékok, repe-
dékek, tát-
ványok tá-
madoak, me-
lyek üregei-
be, ama fo-
lyékony tö-
meg tolul és
mindegyre
ismételt lö-
kések által a
felette fekvő
föld- és kő-
zetrétegeket
szétszakaszt-
ja , megvál-
toztatja, íöl-
éa összevisz-
szadobja, el-
árasztja stb.
Igy alakul-
nak hegyek
és völgyek,
szóval mind
azon egye-
netlenségei a
föld felszíné-
nek , melye-
ken, alig szü-
letve, a viz

pánt mélységet áthidalni, az Oczeánnak minden
(késöbbi) vize gőzalakban volt a léggel vegyítve
és az összegömölyődött mag körül sürü gőzlég-
környt képezett, melyen keresztül a napnak egy
éltető sugara sem hathatott. Mily képe a rémitő,

régi pusztítását azonnal ujra kezdi és folytatja.
A föld ezen keményedési kérge, a me-

lyen folytonosan oly hatalmas erők dúlnak
és épitenek és mely az emberi nemnek lakhe-
lyül rendeltetett, az idő folyamata alatt meg-
hűlés és más körülmények következtében mind-
inkább vastagult és hatalmasabb lett, de a föld
vastagságáhozi arányban még mindig oly jelen-
téktelen, hogy nagyságát a tojáshéj vastagságá-
nak annak bennékéhezi arányához hasonlíthatni.
A szilárd földréteg vastagságát nagy valószinű-
séggel 50 mérföldre, vagy a földküllő tizenheted
részére becsülik. (Nehány földtudós csak 20 mér-
földnyi vastagságot vesz fel.)

Minden mi él, e szerint egy iszonyu, soha el
nem alvó tűzkemencze (az ugynevezett központi
tűz) vékony borítékján jár és kel, melynek ké-
ménye és biztosító-szelepje Humboldt Sándor
szavai szerint, a füstölgő, tüzokádó (vulkán) he-
gyek. Minden vulkán csatorna, mely a föld belse-
jében levő központi tűzzel közvetlen összekötte-
tésben áll. E mellett bizonyítanak a meleg források
és a födrengések. A soha nem nyugvó földingá-
sok, melyek gyakran egy pillanatban egész váro-
sokat elsülyesztnek vagy a tenger által elmosat-
nak, nem ritkán az egész földfelületnek V,?

 vaSJ
y,3 részén felül egyszerre elterjednek és ily ki-
terjedés által kétségtelenül bebizonyitják a mély
és mozgó fóldbennékbőli eredetöket. Néha meg-
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nyilnak a roppant tűzgolyó lágyékai ily földren-
gések alkalmakor éí hasadékok támadását enge-
dik, melyek tüzet, hamut és izzó tömegeket
hánynak ki, a mint 1843-ban Gvuadelupon tör-
tént, hol egyezerre 6000 ember lett ily esemény
áldozata.

A vulkanizmus javára további bizonyságot
szolgáltat a hőmérő (thermometer). Ha valahol a
hőmérő csak 4 lábnjira vitetik a föld szine alá,
ugy az nem mutatja többé a naponkinti mérsék
Táftozását, hanem csupán csak az évit. Ellenben
60 láb mélységben a hőmérő mindenütt és állan-
dóan egyenlő mérséket mutat a nélkül, hogy a
legforróbb nyár, vagy a legkeményebb tél válto-
zási idézhetne elő. Ezt a föld melegének nevezzük,
mert a naptól független. Ha ezen ponttól 120
lábbal mélyebbre megyünk, ugy a százfoku hév-
mérő egy fokkal emelkedik és igy minden további
120 (130) lábnál. Ha tehát a melegség növekedése
a mélyebb ismeretlen részekben is egyaránt halad,
ugy már 8 mérfóldnyi mélységben a föld melegsé-
gének 1800 fokunak (Cels. sz.), következőleg oly
nagynak kell lenni, hogy a vas elolvad; 12 mér-
föld mélységben közel 2700 foku melegség ural-
kodnék, melynél minden előttünk ismeretes test
tüzes folyékony. Ezen kiszámítás, ha mindjárt
nem is minden egyea tételében hibátlan, mégis
nagy mértékben valószinűséggel bir ; mert semmi
esetre fem bizonyos, hogy a hőség a központig
folyvást növekedik, sőt inkább elfogadható, hogy
a föld bizonyos természeti melegséggel bir, mint
például ?z állati test, mely folülete szintén hide-
gebb mint a belseje és hol a melegség növekvése
szintén helyet talál, mennél mélyebbre hatolunk
a bőrön át a testbe, csakugyan bizonyos fokig
növekszik a hőség, mig a vérhőséget, mely mint-
egy 37 — 38 fokot tesz, elérte és azonfelül tovább
nem emelkedik.

A vulkanizmus tehát a fóldalakulás leghatal-
masabb indelve és a kőzetek nagysága és számos-
sága, melyek keletkezésűket neki köszönhetik, és
fiutól (Plutus az alvilág gazdagságának istene)
vagy tömkőzeteknek, jegeczes vagy nem réteges
kőzeteknek is neveztetnek, mert jegeczes, szabály-
talan szerkezetük által lényegesen különböznek
a vizből lerakodott vagy réteges kőzetektől, ará-
nyon kivül állanak ezen utóbbi kőzetnemek sok-
kal kisebb számosságához é< vastagságához. De
a vulkánizmus nem egyedüli indelve amaz átala-
kulásnak. A vulkáni és neptuni erőkön kivül a
földkéreg felépitéeéhez járult és járul még igen
lényeges módban a növény és ál'atország, mely
kettőnek köszönhetik egész hegyrendazerek és
földrétegek keletkezésöket. Gondoljunk az egy-
kori lápokból és erdőségekből származott turfa-,
barnaszén- és kőszéntelepekre, a tengerpartok
fehér krétaszikláira, melyek csak egyedül rop-
pant számosságu, kicsiny, gombostűfej nagyságu
állatocskák müvei; végre a csodálatos burány
állatokra, melyek egész szigeteket, gyakran je-
lentékes terjelemmel épitenek fel a tengerből.

A vulkanizmus tehát a mint a mondottakból
kiviláglik, a legkivált képi indok és rugó a fóld-
képződési folyamatokban ea az általa létre hozott
kőzetképződmények sokkal felülhaladják a töb-
bieket számosságra és vastagságra, de azért más-
részt a neptuni vagy vizerő által eredett kőzetek
sokkal nagyobb fokban megérdemlik szorgos fi-
gyelmünket, mert ezek nekünk szintugy sajátos
mivoltuk mint még inkább a bennök levő éd már
emlitett szerves lények számtalan maradványai
által sokkal gazdagabb és érdekesebb anyagot
nyujtanak a földrétegek ismeretéhez mint a
tömkőzetek. Ezen maradványok csak is egyedül
a réteges (ülep) kőzetekben léteznek, mig a vul-
káni kőzetek soha ily maradványoknak még a
legkisebb nyomait sem engedik felfödözni.

Ezen tény nekünk eldönthetlen bizonyitékot
szolgáltat a felől, hogy a föld történelmében oly
időköz volt, melyben a földön egy szerves lény
sem létezett és létezhetett, hol midőn a gyakori
forradalmak és harczok után végre a vizek a föl-
szinen szétterjedtek, különösen borzasztó ősten-
ger emelkedett és sülyedett, zajlott és dühöngött.
Sehol nem verődik parthoz; egy állat, egy növény
srm terem ea tenyészik ölében, egy madár sem re-
pül iajta át. — „A föld" a mint ezt a szent okmá-
nyok is elbeszélik „puszta és üres volt" és csak
„Isten szelleme lengett a vizek fölött." De azalatt
a gondviselésnek rejtekben müködő keze szünet-
len foglalatos, mindenben más rendet behozni. A
földkéreg a haladó meghűlés következtében mind-
inkább megvastagul, hasadékjai, melyek összehú-
zódása által támadnak, szorosabbak lesznek és a
kibuzogó tömegek már jelentékeny magasságra
hágnak, Fölemelkednek az elaő szigetek az Oczeán

öléből; megtörténik az első elválás a szárazföld
és tenger között. Azonközben szintugy a vizek-
ben, mint a légkörnyben nevezetes változások
történtek. Mennél inkább visszavonul a bolygó
hősége a fölszinről, annál több vizenyős pára csa-
pódik le; az Oczeán, mely noha területének egy-
részét az ujon keletkezett földnek kénytelen át-
engedni, azért mégis mélységben nyer és a tiszta
lég a mindent életre keltő nap sugárival itt a hul-
lám taraját, ott a csupasz sziklát világitja meg.

Igy különözik el magukat mindinkább az
elébb vad zürzavaros rendetlenségbe össze-visz-
szahányt elemek — millió, meg millió év léphetett
rajtok át, mig fölébredt az életnek eddig szendergő
ereje. Növények és állatok támadnak (az elsö csi-
rák valószinüleg az Oczeán ölében) és pedig kez-
detben a legegyszerűbb alakosban és kevéssé szá-
mos fajokban. Az egész ugynevezett ösállati szak-
ban (palJiozoische Periode) a növények és állatok
alakjaik nagy egyszerűsége és egymásközti meg-
egyezősége által tünnek ki. A kőszénszak roppant
erdeiből, melyek az egész földön elterültek, csak
mintegy 750 növényfajt ismerünk, mig ma magá-
ban Európában 10,000 fajt számlálunk és az egész
földön jelenleg élők és eddig felfödözettek száma
közel 100,000-re becsülhető. Az alak- különféle-
ség ezen hiánya kipótoltatott az ősvilági növény-
és állatország Özöne és bőtenyészete által; a bŐ-
tenyészet a belsö földmelegség által sokkal emel-
kedettebb mérsék és a nedves, sok meleg vizpá-
rával megtelt légkörny következménye látszik
lenni. Az övek (zónák) mai különbségét nem is-
merte az ősvilág; a napmelegség befolyása a föld-
melegsége ellenében erőtlen gyönge volt és ugy
látszik, a föld akkor egész fölszinen egyenletesen
meleg és termékeny forróövű égaljjal birt. Azért
találjuk a föld ölében oly helyeken is a természet
tulbuja özönének jeleit, a hol most csak a legsze-
gényebb szervi élet teng. A mellett különösen ne-
vezetes és megjegyzésre méltó tény, hogy mind
azon alakok közöl, melyek a földképződés legko-
rábbi szakában létező szervekhez tartoztak, a mai
korig egyik sem tartotta fenn magát. Az ős állati
szak minden szerves lénye kihalt és a most élő
növény- és állatfajokból egyik sem létezett akkor.
A mellett az ősvilág szervei gyakran oly csodá-
latos, idegenszerű., mesés, szörnyalakokat mutat-
nak, melyekhez mostanságban alig vagyunk ké-
pesek példákkal < lŐállani. . (Folytatása követk.)

Képek a székelyföldről.
I. A borvizesek.

Erdélyben trónol a savanyú-vizek — erdé-
lyiesen borviz — királya, a mondanom is folösle
ges, hogy a gyergyói magaslatok egyikét foglalta
el tirilakul. — Ez a világhirü viz Erdélynek oly
számos természeti adománya közöl egy, s a ki
borát ennek szivrázó részecskéjével vegyitette, az
bátran felhagy a czigelkával, cseviczével, előpataíii,
korondival, s minden más bel- és külföldi sava
nyuviz italával, ha módjában áll, vagy orvosi
meghagyásból nem kénytelen más forrást hasz-
nálni. Távol legyen tőlem, hogy a borszéki sava-
nyuviz bonczoláeát tárgyaljam, melyhez nem sokat
értek; csupán azt kivánom besúgni, hogy a ki a
valódi borszéki viz lankadtságverő élvezetét
óhajtja, az a viz lerakodását vegye szemlére, s
válaszsza azon üvegeket, melyeknek fenekén szür-
kés sárga ülepedést lát, és ha szerét teheti, gyer-
gyói embertől vásáróljon, mert ekkor legkevésbbé
tarthat a hamisítástól. Óvszerül használják ugyan
már most, a három év óta Borszékben kiadott
igazolási utalványt, s az üvegek szájára ,,Man-
dell & comp" nyomott bélyeget, valamint a duga-
szon a B. B. jegyet; de mindez a tapasztalatlan
vásárlót a tévedéstől nem ótalmazza eléggé, s
akárhányszor eladják az atyafiak — főkép a bi-
barczfalvi vizet, hogy a hcmoródit s másokat
mellőzzük — borszéki viz helyett. Jelenben ugy
kaptak ki a dolgon, hogy a szájára nyomott,
Mandell nevével bélyegzett ólom-papir-ragaszt
— ha ép — egy krajczáron megvásárolják a fo-
gadósoktól. Csalunk, hogy csalattassunk. — Nem
egyszer történt már, hogy az ily gondos korcs-
máros vette meg a töle kirült borítékok alá rej-
tett bibarczfalvi (alias ribanczvizet) folyadékot,
a ki mások rászedésére kezet nyujtott, s aztán —
rajt'maradván a telt üvegek, — kárpálódik.

A borszéki savanyuvizzel szélesen elágazó
keresetet üinek a gyergyóiak közül különösen a
ditróiak, szárhegyiek, sőt a sz.-miklósiak is; a
marosszékiek közöl főkép a csókfalviak, sz.-istvá-
niak, átorfáiak, s makfalviak; de ezek már vegyi-

tik. Továbbá a kibédiek, sóváradiak. Más hely-
ségbeliek kevesebb gondot forditanak a pénzszer-
zés ezen ágára, sőt az udvarbelyezékiek közöl
nemrég léptek ezen pályára.

Mig i mostani haszonbérlő nem fejlesztett
ki ekkora ipart, s mig az utak járhatlanabbak
voltak, addig a legvállalkozóbb s legmódosabb
gazda sem volt képes egy nyáron 6—8 útnál töb-
bet végezni, de már ma minden időben töltött
üvegekhez jutván, némely szekeres tizenkét
izben is megteszi kora tavasztól késő őszig ezen
fáradalmas utat két kisded, alig 12% markos lo-
vával fakó szekerén, melynek rendes terhe 225 —
250 üveg, a melyeket ő ugy bepólál vasalatlan
kfrekü, lőcs nélküli szekerébe a négy deszkada-
rab közé az ernyő alá, hogy azokon ülhetni, áll-
hatni, járhatni. — Kerekét nem vasaztatja, mert
szerinte a kövezett utakat nem állja ki annyira,
mint a fakó, melynek falait, ha vásik, egy óra
alatt ujjal cseréli föl, vagy 12 krért fölcserél-
teti. *) °'

Minthogy pinczében hatásából a borszéki sa-
vanyuviz télben sem vészit, legczélszerübb az első
szállitmány bevásárlása késő őszön, vagy kora ta-
vaszon, mert ezen szakokban M.-Vásárhelytt5—7
o. é. kr., Kolozsvárott, Fehérvárott, Szebenben
8—10 kr; de a hő napokban már kétszeres árra
emelkedik. — A szállíttató ne adjon előpénzt a
szállítónak, hanem attól fogadjon el egy-két forin-
tot, a ki az által leköti magát, hogy a kikötött
napra a kialkudt üvegeket elszállítja.

Hogy meddig szállitják a terhet, azt a kelen-
dőség határozza. Láthatni Aradon, Temesvárit,
N.-Váradon, Debreczenben is vállalkozókat. —
Egyszer, m. e. 20 év előtt, Zarándmegyében ittam
borszéki vizet, de ott még az ezüst korban is egy
ezüst huszas volt egy üveg víznek az ára. Ugyan-
azon évek egyikében, — ha jól emlékszem — gr.
R. F—né egy e. sz. gy. i. fogadósának megren-
delte, hogy Bécsbe két szekér eredeti vizet dö-
czögteseen fel, s Oláh András uram nem vévé
tréfára a dolgot, maga hajtott föl két szekerével,
s fizetett a grófné az üveg darabjáért egy váltó
forintot, beleértve a szétrepedteket is, mert a hő
napokban — noha a szekér tartalmát gyékény-
ernyő tartja árnyékban — csaknem minden tizea-
kettedik üveg széthányja magát, főkép ha a töl-
tésnél azonnal bedugaszoltatik, a miért azoknak*
pár percznyi csillapulási időt kell engedni. —
Emlékszem, mikor hazaérkezett Oláh András
mily kedélyesen beszélte, hogy őt Bécsben soha
sem látott szekerével hogy megbámulták! És
mennyire megörvendeztette a grófnét s annak
bécsi vendégei közöl azokat, kik éltökben akkor
ízlelték először a pezsgő szikrázó tartalmát. Már
ma a gőzerő oda is szállit; valamint Romániába is
nagy mérvű megrendelések tétetnek.

íly előzménnyel kinálkozó, s ily tág körű
kereskedés melleU a borvizesek belviazonyaival is-
meretlen idegen azt gondolja, hogy ők honn mind-
nyájan tökepénzesek, vagy terjedelmes birtokúak.
Epén az ellenkezőt kell hinni, mert a birtokosab-
bak ezen nyugtalan vállalkozásranem ajánlkoznak.
A borvizes nyári élete hasonlit az osztováta (szö-
vőszék) nyüstjéhez, a kora tavasz, mint a késő ősz,
a z éj> ugy a nappal, eső, derű utban találja. Vagy
borvizet szállit, vagy eladván már, haza tér, vagy
Borszékbe, vagy más he!y->ég savanyu forrásához
szekerezik, honn a mezei munkát, annak ideje
alatt neje, és háztája végzi. Aztán az utazó igen
jól tudja, mibe kerül egy, a mértföldeket tizével,
husz—harminczával számitó utazás, bármily fös-
vényen tétessék is meg az : a zabnak, szénának
mindenütt s mindig magas ára van; a készletben
egy kis tőke fekszik, az üveg darabja 9 kr. s azok-
ból — mint említem, — csaknem minden tizedi-
ket kárul vallja; utazása alatt hozzá szokik a
munkátlansághoz, és a házinál zsirosb élelmezés-
hez, a mit a test fenntartása is igénybe vesz. Leg-
biztosb kilátással néz szembe a vagyonosbulással
az, kinek felserdült-fia van, ki az atya helyett
Borszéket megjárja, s azalatt honn a családfő a
mezei munka körül végez, s csak a kész, megra-
kott szekérrel indul meg, honn hagyván maga
helyett a fiát. De mint érintem, köztük is a birtok-
talanabbak közöl vállalkoznak inkább s némelyi-
ken kitartás mellett — ha az utban, mint házi
körében a legszigorubb nélkülözést fejti ki —
némi láttatja csak lesz az iparkodásnak.

Itt nem hagyhatom érintetlen az atyafiak di-
cséretére, hogy hajlandóbbak a takarékoságra,
mint a pazarlásra, kivevén a lakház belsejét, és a
ruházatot, a melylyel Erdély minden más nemzetét
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*) íly borrizes szekér rajzát közölte a V, U. ez idei
11-ik száma.

— a szászokat kivéve — és minden vidékbelit jó-
val felülmúlnak. Leggyakoribb eset köztük az,
ho»y igen korlátolt birtokukra maró kamat mel-
lett kölcsönözvén, a tőkét derült kilátás rémé jyé-
ben a vállalatra szükséges kellékekbe fektetik s
aztán a derűt ború váltván fel, következik a le-
kötött birtok örökre elvesztése. 1848. előtt csak
zálog maradt, joga levén magának, ugy utódainak
sőt rokonainak, véreinek a jelzálog visszaváltá-
sára; de biz ma már oda vesz a birtok, ha tulaj-
donosa nem képes fizetni. Köztük a Sz. János
napja a válságos nap, mint más vidéken a Sz.
György, vagy a Sz. Mihály és Jakab napok, ju-
nius 24-ke levén itt a rendszeres fizetési határnap.
Lehet most Makfalván, s azt követő szikely vásá-
rokban olcsó, de elhurczolt lovakat vásárolni,
melyek ha semmi áron sem keltek el, ősszel a
bőrükkel fizetnek, csekélyebb levén értékük, hogy
sem a kitelelést megérdemelnék. Alkalmasint a
borviz-szállitó lóról került ezen dal :

Nincsen széna, nincsen abrak,
Kedves lovam, nem tarthatlak.
Édes gazdám! ne csapj agyon,
Kitelelek az ugaron.

Ha remény mutatkozik, hogy a kiszellőzte-
tPttlóép tagokkal megy be a télbe, s kiheveri ta-
vasz ótai fáradalmait, istáíóba köttetik, s télen át
tüzi fát szállitnak velök a közelebb fekvő vára-
sokba. Ezen fennebbi megjegyzés csak a szegé-
nyebb állapotúak lovaira vonatkozik, levén a te-
hetősbsknek fiatal, jóltartott, makranczos vérű
tátosaik, melyek — mintha két fejü sárkányt fé-
keznél, egész télen felbogozott farkkal, ugyiram-
lanak, hogy szinte kedve jön a gyalog utazónak a
szekér derekába felférkőzni, hanem aztán már kö-
vetkezik a porczogók — és csontok ösazekoczog-
tatása. A mely gazda, lovával a fennebbi pár sor-
ban beszélgetett, abból lesz örökre gyalogszeres;
legfölebb — emlékezvén régiekről, — valamely
módosabb gazdával, csekély bérért egy egy utat
végez : köztük a pénznek nagy becse van.

Borszékbe indulván a gazda, a háztól tarisz-
nyái. Mig ott a haszonbér csekélyebb mennyiség
volt s a kezelés máskép járta, addig gyümölcsöt
s az ott legkeresettebb korai ugorkát vinni, —
hogy átaluk hamarább töltéshez juthassanak —
eljnem mulasztották. Da az már ma fölösleggé vált.
Egyet — ha szerét tehetik — nem felednek honn:
a vadalma eczetet, mely borvizzel vegyítve, a rosz
borral főlér, s ebből hazáig két három üveggel
el is fogyasztnak, levén hona az ily eczet kupája
3—5 kr; de ha egyszer az országot nyakukba öl-
tötték, a jó bort is megiszszák a laczi-pecsenyére.
Az üvegeknek valamely lerakodóra helyezésében
sajátságos kezelési modoruk van, melyet csak a
gyakorlat utánozhat, egyszerre t. i. 20—25 telt
üveget emelnek be, tizet a nyakukból két oldalról
lógó abrakos tarisznyában, s ti.enöt darabot kot
karjukkal mellükhöz szoritva.

Miután a borvizes megmenekült a tehertől,
közibe sujt két paripájának (használatra ez a ke-
resettebb, s három fogatú borvizes csak kivétel-
kép látható), s hajt hazafelé, mintha szemük se
volna; követik a társak; egy magára ritkán indul

íiv ^ a 8 z e m b e találkoznál ezammogva terhet
szállítókkal, azokat pár szóval utasítják, s azzal
tovább nyargalnak.

•Nyáron az erdő-szent-györgyi utvonalon
nappal, mint éjjel ezen döczögtetők sohsem hiány-
zanak. Képzeld nyájas olvasó - ha nem laktál
ezen regényes vidéken — a hangyákat rajzásuk-
f,or; fJgy v°nat vágtatva kelet felé tart, s másik
lépésben nyugatra huzódik.

II. Ingyen vásárlók.
t "*" Székelyföld némely helységében is akad-

nak olyanok, kik pénznélkül szeretik a vásárt
reicsapni; - madártávból hasonlíthatók a londoni
iparlovagokhoz,kikről annyi rege kering. Tizedek
i l g j 7 0 r l a t b a n v a n a Kie-Küküllő mellett pár
neiysegben : hogy bizonyos nők minden sokadal-
mat (országos vásárt), a m i ottan gyakori, meg-

Í S a f ' \ k ü l ö n ö « e n az örmények és tótok ki-
tüzik czélul. A kelmére egykettő hatal-

_ Szereti-e komámasszony e z en végből?
- M á r , m i é r t ™s* keed ily tarka-barkát?

Nem illet a vénasszonyt.
Más szin 8 másnemü kelmék bontatnak M

mig a pudlin kelmehalmaz emelkedik. Szemes
jártas legyen a kereskedő, hogy kárát'ne vallja
készségének, mert a válogatás közt járatlanságá-
nak egy-egy vég eltűnésével fizeti meg az árát.
Kire a kereskedők közöl személyismeretre tehettek

szert, azok kezük egy intésével távoltartják az ily
vásárosokat. Történik, hogy néha egy vásárból
60—80 fc. áru szállítmányt czipelnek haza, s itt
következik a sajátságos kirakat, mert vásárosok
— kik megérkeztükre várnak — nem hiányoznak.
Da nem egyszer sülnek föl, s akkor kalandos vál-
lalatukért börtönnel lakolnak, a mely pihenési
pontot egy sajátságos elégtétel szokott megelőzni,
a tetten fogottat t. i. az elfogó jól megsingezi
avval a /\ alaku cserfa-singgel, s aztán bocsátja;
következik most a szomszéd sátorbeli, aztán a
harmadik, negyedik, mig a fegyencz a sátrak
legutolsójáig botorkál; a legszélső a nyilasból
visszatereli, s ismét kényszerittetik végig heve-
nyészni a falkint összevert sátrak sorát, mig a
szemlélő nyílásból — a bámészkodó vásárosok
gunyja közt — ujabb menekvési kísérletet tesz.
Végre többszöri séta vagy tetszése szerint ügetés,
szaladás közt megtevén a térmegutat, országos
megpántoltatás után, a diadalmasok hahotája közt
vagy szabadon bocsáttatik, vagy az illető ható-
ságnak átadatik, a mely aztán cselekszik annyit,
hogy a vásár végeztéig zár alatt tartja, s csak an-
nak elteltével bocsátja szabadon, hogy a közelebbi
vásáron — ha egészsége engedi — más ruházatban
ismét kisértse meg a szerencsét.

Nem egyszer láttam a gyermekkorom lakta
helységben vérmes szemekkel, foltos pofával ha-
zatérő íly kalandornőket. H i sikerül a vállalko-
zás, a teheremelésre férjeiket is felhívják; de
mindaddig ezek a csempészetben részt nem vesz-
nek, és ha veretest szenvedtek, van honn a pálin-
kának fogyasztása! mely a daganatokon kivül
— búfeledni — belőli használatra patakzik. Né-
mely vállalkozóbb szellemü czigány is utánozza
ezen keresetmódot; de őt szine — mely elüt az
ily meglehetősen fólpiperézett, s kezüket az ujj első
izéig mindig kötött pamut keztyüben viselő nőktől
— az amazonoktól azonnal megkülönbözteti, s
elárultatván igy, a megközelítés nehézzé válik:
rendszerint már első kísérletnél rajtvesztik s raj-
tuk ia az elégtétel az érintett sajátságos modor-
ban hajtatik végre. Ök tehát másnemü iparra
utalvák, melyek közt főbb szerepet játszik a ta-
risznya-, zseb- és tüsző-metszés.

III. A vadméh-vadász.
Láttam a székelyek közt— s következtetem,

hogy más hasonló alkotásu vidéken is honos, a
mézszerzésnek ezen neme — vadméhre vadászókat.
Rajzás idején, ugy augusztus utó és september
első napjaiban, föllegtelen időben kimegy a méh-
vadász a helységtől távol, a minden hegyet, hal-
mot borító térségek valamelyikére, s ott a földbe
czövekel mintegy öles rudat, melynek felső vé-
gében egy fatányéron cseréptanyér áll, s ab-
ban egy darab lép tele friss mézzel; a földre
diófa-revet helyez, melyről azt tartja, hogy
füstjét a méh kedveli. Ezután várakozik, mig
a lépre méh ereszkedett, a mely telesziván hó-
lyagcsáját, utra megy, s ha nem falubeli, csak-
hamar társaságban tér vissza. Ezen társaság a
lépnek esik, a vadász pedig a lakmázókat liszt-
tel, vagy finom hamuval beporozza. Most követ-
kezik azon álláspont, midő;i a vadász bal térdére
ereszkedve, jobb szemére tenyeréből látcsőt alkal-
maz, s a távozók röptét a légben hihetetlen tá-
volba elkíséri, aztán a csalétket fazekába rejti,
baltáját balkarára akasztja, pipára gyujt — me-
lyet eddig gondosan nélkülözött — a diófa-tap-
lóból, s azon táj felé indul, melyet megbélyegzett
méhei maguk elé vettek. Többször sikerül az
odúkban a zsákmány fölfedezése, 8 néha éven-
kint 10—l* íly tanyát kutat ki a vadász, melye-
ket jól megjegyezvén, kisasszony-napkor végre
birtokába ejti. .___ Sz. A.

H a j v á s á r 1 ó k.
A tizenkilenczedik század első tizedeiben a

hajvásárlás Thüringiában, Hassiában, Westphália
egy részében, s a bajor királyság határszélein
nagyon lábra kapott. A haj vásárlók egy társasá-
got alakítottak, mely ismét több osztályt foglalt
magában. Többnyire erős, szépnövésü férfiakból
állt, igen sokat adtak arra, hogy köztük a szigoru
rend fenntartassék, a társaságban sohasem tola-
kodók, inkább komolyak s hallgatagok és kerül-
nek minden nyilvános szóváltást vagy czivako-
dást, miért is őket mindenütt tisztelik és szivesen
látják. A vendéglős, kinél huzamosb ideig tar-
tózkodnak, nem félti pénzét, mert a haj vásárló
elutazása előtt felnyitja jegyzőkönyvét, melybe
minden csekélységet feljegyzett, hivja a vendég-
lőst, s ez tudja, hogy becsületes emberrel van

dolga. Kereskedési nyelvül maguk között a hol-
landi szójárást használják, melybe még, hogy
érthetlenebbé tegyék más egyéb szójárást is ke-
vernek. Kereskedésükben fáradhatlanok, e nagyon
lelkesülnek értté, a miért is se rosz idő, se meleg,
se hideg nem riasztja őket attól vissza.

A különféle osztályok tagjai, onnan veszik
nevüket, a mint főraktáruk egyik vagy másik vá-
rosban van. Igy raktáraik : Heiligenstadt, Dín-
gelstedt, Mellrichstadt, Salzungen és Fritzlarban
vannak; többnyire rokonságban vannak egymás-
sal, s ha valamelyik közülök elhal, ezen városok-
ból pótolják, s ha ezen üzletre határozta el magát,
mi rendesen 15—16 éves korában történik, köte-
lezi magát hogy a társaságnak hat évig fog szol-
gálni, 8 ezen idő alatt egy öregebb pajtással jár,
ki az üzleti nyelvet érti, az utakon jártas s már
kellő ügyességgel bir, mindaddig, mig az üzlet
önálló vitelét rá lehet bizni, s csak nagyon ritkán
küldetik valaki vissza hazájába. Azon hat évig,
mig szolgálati ideje tart, hazájába mennie nem
szabad, annak elforgása után pedig mint [egyen-
jogú tag a szolgálati hat évre járó bérével mint
tőkepénzzel a társaságba lép s megengedtetik,
hogy koronkint hazájában látogatásokat tehessen.

A hajvásárlás részint tarka kendők becseré-
lése, részint készpénzért történik. Az üzérek a
vásárlásnál leginkább a haj hosszúsága és finom-
ságára, ritkán színére vannnk tekintettel. Raktá-
raikban azután a haj szin és finomság szerint
osztályoztatik, megtisztittatván beolajoztatik, te-
vinél mintegy két ujjnyi szélességben összekötte-
tik, s jól elhelyezve Európa, sőt Amerika nagyobb
városaiba szerteszét küldetik.

Máinap ezen üzlet ugyan már nem oly jöve-
delmező, mint századunk első tizedeiben volt;
Akkor a hajvásárlók is vidámabbak voltak, és
sokszor heteket töltöttek egymással mulatozva,
de most fukarkodik idejével, mert ha üzleténél
nyerni akar valamit, nagy utakat kell tennie, s
különösen a forgalmon kivül eső hegyi helysé-
gekbe, miután a sikon s völgyben fekvő élénkebb
faluk s városkákban, hol fejkötők s kalapok a
divatból kimentek, nem igen talál vállalkozókra,
kik üzletéhez zsákmányt szolgáltatnának. — Ha
a hajvásárló megöregedett, szülőhelyére, hol idő-
közben házat vett és családot alapitott, vissza-
vonul, s kis gazdaságát ezentul maga folytatja.

A haj vásárlás leginkább a szegény osztályt
sujtotta, mert szegény nők és lányok szükségle-
teik által kényszerítve valának gyakran szép ha-
jukat, utolsó éküket, csekély áron a hajvásárlók
ollója alá bocsátani, s megfosztva a női legszebb
dísztől, gyakran a legvidámabb lány is, ki azelött
enyelegve játszadozott fürtökben leomló arany-
hajaival, bús komorságba esett, s könyes sze-
mekkel gondolt a sors szigorára, mely oly szűk
anyagi körülmények közé helyezé, hogy ezek
némi enyhitésére a természet önként adta ado-
mányától kellett megválnia. Legtöbbször esett
oly lány áldozatul, kinek öreg, már munkaképte-
lan szülei voltak, kiknek eltartása végett minden
lehető utat megkisérlett, s még ez utolsó^lépés-
től sem rettent vissza. A. B.

Egyveleg.
** (Ritka múmia.) Havre de Graceban saját-

ságos tárgy van szemlére kitéve. Ez egy múmia,
vagy inkább kővé vált emberi test, melyet az afri-
kai parton egy guano-szigeten találtak. Egy da-
rab fába e szavak vannak vésve „Christopher De-
lano 1421." A hulla 40 méter vastagságú guano-
réteg alatt találtatott, melyet több mint 400 év
halmozott össze. A múmia fogai épek, szintén
haja is, melyekből következtetni lehet, hogy az
illető a kaukázusi fajhoz tartozott. Alkalmasint
tengerész volt, kit lándsaszurással öltek meg,
legalább vállán szúrás nyomai láthatók, és vala-
melyik társa temethette el a szigetre, mely akkor
is oly elhagyott volt, mint ma. E hulla a guanó
hatásáról az emberi testre érdekes tanulmányo-
zásra szolgáltat tárgyat.

** (Pekingi lóversenyek.) China fővárosa az
idén látta az első lóversenyeket, melyek a császári
paloták egyikéhez közel egy tó kiszárított medré-
ben roppant sikerrel tartattak. Jobb helyet ennél
választani sem lehetett, mert a meder magas part-
jairól jól láthatta a néző-közönség, melynek szá-
mát 50,000-re teszik. Az udvaron s a chinai mj-
nisztereken kivül több európai követség tagja is
volt jelen s a versenyek a chinaiak és európaiak
közös megelégedésére folytak le.

M
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Irodalom és művészet.
** (Diszes szobormüvek a nemzeti muzeum

számára). Reményi Ede Rómában a hires dán
szobrász Thorvaldsen többrendbeli rémes dom-
bormüvét szcrzé meg azon hazafiui szándékkal,
hogy azokat a nemzeti muzeumnak ajándékozza.
Öt darab ezek közül az üdvözítő életéből van me-
ritve. A hatodik az ó-testamentumból Tóbiást
tünteti elő azon pillanatban, midőn apjának sze-
mevilágát a hal mája által visszaadja. Ennek ere-
detije Pisában van felállitva a hires szemész
Vacca tanár sirja felett. ReméDyi pédánya Thor-
valdsen által magán az eredeti márványon ala-
kitva készült. A hetedik dombormü-csoportozat
a mythologiából Ámort tünteti elő, a mint anyjá-
hoz fut sirva, mert a darázs, melyet egy leszakí-
tott rózsán lelt, ujját megcsípte. Anyja feddi őt,
hogy miért nyult a rózsához. — A szállitmányban,
melyet Reményi a tengeren Triest felé már utnak
inditott, a dombormüvek mellett nem kevésbbé ér-
dekes Thorvaldsen mellszobra, magától a nagy
mestertől mintázva; továbbá Liszt mellszobra Sax
Bernáttól; 8 ugyancsak ezen Rómában müködő
szobrásztól még külön Liszt ábrázatja, magán az
élőn alakítva.

** (Megjelent jogtudományi munkák.) Hecke-
nast Gusztáv kiadásában a napokban jelent meg
Mackeldey „Római jogának'1 Ill-ik kötete, melyet
a dr. Fritz által tetemesen javított és bővített
kiadás után magyarra fordítottak Báttaszéki La-
jos, Lőw Tóbiás és Wagner Géza. Mackeldey e
müve különösen tanulók számára megbecsülhe-
tetlen, mert tiszta világos előadásán kivül oly
rendszert követ, mely szerint az előadás folya-
mában soha nem hoz elő oly jogi fogalmakat, me-
lyet azonnal ne ismertetne, vagy már előbb nem
ismertetett volna, s igy mindenki által könnyen
érthető. A jelen harmadik kötet a különös rész
második felét: a családjogot és örökjogot tárgyalja.
— Ugyancsak Heckenastnál megjelent „külön
függelék az ideiglenes törvénykezési szabályok-
hoz." Az 1862-iki dec. 12. s 20, ugy az 1864. febr.
29-ikén kibocsátott bélyeg és illetékszabályok, az
összes pótrendeletekkel s felvilágosító jegyzetek-
kel kisérve. Ára 1 ft.

** (A magyar nyelv nagy szótárából) uj füzet
jelent meg, mely a második kötet utolsó s a har-
madik kötet első részét képezi. A második kötet
111 iven az E-től a H. betűig terjed és összesen
24,262 czikkből áll. A harmadik kötetből e leg-
ujabb füzetben 5 iv van. A borítékon az akadémiai
titoknok ujra figyelmezteti a közönséget, hogy
kinek a szótárt illetőleg valamely észrevétele
volna, sziveskedjék ezt az akadémiai nyelvtudo-
mányi bizottság jegyzőjéhez, Hunfalvy Pálhoz
beküldeni, hogy az illető megjegyzések, ha kellő
alappal birnak, használtassanak.

Egyház és iskola.
** (A czenki uj templom fölépitése,) mely gr.

Széchenyi István utolsó rendelkezése volt, az
elhunyt özvegyének gondoskodása mellett már
be van végezve. A diszes egyház fölszentelése
aug. 20-ra Szent-István ünnepére van kitüzve.
Az egyházi szertartást Simor János győri püspök
6 mga fogja vezetni.

** (A pesti izraelita leányiskola és leányne-
velés) ügyében egy izraelita jóindulatú felszóla-
lást tesz a „P. N"-ban, különösen a magyarosodás
érdekében. Szerinte az izraeliták az utóbbi négy
év alatt sokat tettek már a magyarosodás terén, de
a nők, a leendő családanyák magyarosítását, a mi
pedig a jövő nemzedékre legnagyobb fontosságu,
csak kevéssé mozditották elő. Pesten az izraelita
leánytanodának mindeddig csak három osztálya
van, ugy hogy a szülék, kik gyermekeiknek ma-
gasabb nevelést akarnak adni, kénytelenek őket
vagy a háznál vagy magán-intézetekben nevel-
tetni, s hogy minő nevelésben részesülhetnek ott,
különösen a magyar nyelvet illetőleg, kitetszik
abból, hogy ez intézetekben többnyire a német
nyelv uralkodik s a magyarra alig jut hetenkint
2—3 óra; a társalgás pedig minden inkább, csak
magyar nem; mert a németnek tökéletes megta-
nulásán kivül a leányoknak meg kell tanulni ok-
vetetlen francziául, angolul, néha olaszul is, de
hogy a nemzeti nyelvet megtanulják, az az it-
teni leánynöveldéknek csak alárendelt, mellékes
gondja. Á hazafi-érzéssel irt czikk e baj ellen, és
különösen a magyarosodás terjesztése tekinteté-

T A R H Á Z.
ből, a helybeli izraelita leánytanodának egy ily
nagy városhoz és szükségleteihez méltó nagyob-
bitáeát köti szivére a község elöljáróságának.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
f (A szobránczi versenyszántás eredménye.)

A mult hó végén Szobránczon tartott verseny-
szántásra 19 eke jelent meg : 16 két ökrös 2 négy
ökrös és 1 egy lovas fogatú. A versenyzők közt
állásukra nézve négy gazda s tizenöt béres volt.
A hosszas szárazság által becserepesedett földön
is a szántás szép sikerrel ment, s az első dijakat
a következők nyerték : 2 arany s 5 ezüst ftot Ma-
gyar János (4 tulokkal. Vidats-ekével,) Ibrányi
Lajos bérese Jenkéről; 2 ar. 8 3 ftot Ondila
György Ibrányi Lajos bérese Jenkéről Vidacs-
ekével; 1 ar. 2 ez. ftot Óság Mihály Csuha Sán-
dor bérese Császlóczról, otiaui vasekével; 1 ar.
2 ezüst ftot Hurcsán Mihály gróf Sztáray Béla
bérese Vajnatináról, remetei vasekével. Apróbb
dijakat nyertek még : Punykó Mihály béres
Császlóczról, ottani vasekével; Rusznyák Mihály
Iváncsy bérese Tibáról; Nádasdy Mihály, gr.
Apponyi György bérese Bezőről, nagy-mihályi
vasekével; Tóth József béres Császlóczról; Rizsik
Mihály Fekete Vincze bérese Szobránczról Vidacs-
ekével; Tarhovíczky Mihály béres, faekével; Bi-
hari András gazda Keresztről, faekével; Száda
Sándor béres Császlóczról, vasekével; Szvonyik
János béres Bezőről, vasekével; Maros János cseh
bevándorolt Tibáról, egy-lovas cseh vasekével
Bihari János gazda Keresztről faekével. Még
ezenfelül Szücs János gazda Keresztről, faekével,
2 ft. díjazásban részesült.

/ (A gomborka-termesztöknek.) A gomborka-
aratás nagyrészt be levén már fejezve, a gom-
borka-rostákat illetőleg Czérna István ur irja,
hogy fölszólitására csak két rostakészitő je-
lentkezett; nagy levén azonban a kérdezősködők
száma, a rostakészitésre vonatkozólag válaszolja,
hogy czélszerü rostát bármely rostás készíthet, ha
egy pár szem gomborkát tájékozás végett neki
megmutatnak.

Köziiitézetek, egyletek.
** (A magyar tudományos akadémia) meny-

nyiségtani s természettudományi osztályának
júl. 4-ikén tartott ülésében Poór Imre, a legkö-
zelebbi nagygyűlésen választott lev. tag foglalta
el székét. Értekezésében, melynek czime: „Ada-
tok a természet orvosi czélszerüeégéről" muto-
gatja, hogy minden vidék megtermi az otthonos
betegségek gyógyszereit, s orvostársait buzditja
a hazai gyógyszerek használatára. — Ezután
Balla Károly lev. tag szólott a föld delejességé-
ről s mikénti forgásáról, mint a légmozgalmak
alapjáról. — Végül a titkári közlemények után
Toldy Ferencz egy nyilatkozatot olvasott föl,
mely ezerint a mult ülés alkalmával a Corvina
ügyében kinevezett bizottság három tagja kilépé-
sét jelenti. Ez ügy az archaeologiai bizottsághoz
tétetiK át.

** (A magyar kir. természettudományi társu-
lat) júl. 13-án szerdán d. u. 5 órakor a magyar
akadémia termében közgyülést tartand, melynek
tárgyai a következők lesznek : 1) elnöki jelentés,
2) az alapszabályok módosítása, 3) titkári jelen-
tés, 4) tagokválagztása.

** (A magyar képzőmüvészeti társulat) vá-
lasztmánya felkéri a hazai művészeket, hogy a
legközelebbi kisorsolásra szánt műveiket folyó
julius hó végeig küldjék be, mert az emlitett ha-
táridő letelte után beérkező művek csak már az
azután következő harmadik sorsolásra fognak
bocsáttatni.

** (A „Pannonia" gőzmalom-társulatnak) jún.
30-ikán tartott rendkivüli közgyülésében elhatá
rozták, hogy az alaptőke 200,000 fttal fog sza
porittatni. E czélra 200 db. 1000 ftos részvény
adatik ki, egyelőre azonban csak 100 dbot bocsá-
tanak ki. A társulat nagy kiterjedésben kezdte
meg üzletét s a gőzmalom építésének költségei
75,000 fttal többet tesznek, mint a mennyi előleg
tervezve volt.

Közlekedés.
f (A kanizsa-pécsi vasut) építését nemso-

kára megkezdik, s a kanizsa-eszéki vonal tervéve
is foglalkoznak. Igy Kanizsa nemsokára öt vas-
pálya-hálózat központja leend.

a* (A szegedi hajóhidat,) melyet az ár elso-
dort , kijavítva iemét megnyitották a közleke-
désnek.

/ (Leszállított vitelbér.) A déli vasut- és a
dunagőzhajózási társulat, az orvosok és természet-
vizsgálók gyűlésére utazóknak az illető árakat fe-
lényire szállitott a le.

Balesetek, elemi csapások.
** (Az „Ördög pilulái"-nak tisztelöi)bizonjOB

'horini Zsigmond vezérlete alatt a napokban kéj-
utazást rendeztek Bécsbe, magyar hírlapíróknak
tdván ki magukat. E czimbitorlás ellen csekély
ehetségünk szerint mi is opponálunk. Különben

Pesten a mult héten egyéb szerencsétlenség nem
történt.

** (Villám-csapás.) A mint nekünk irják,
Szabolcsmegye Bogáth községe határában jún.
28-ikán éjjel a villám egy karámba csapott, a hol
300 darab juh éjszakázott. A villám pusztítása
oly nagy volt, hogy 170 darab juh és két ju-

ászeb leteritve élettelen maradt. A juhászt is
meglegyintette, azonban nem életveszélyesen.

** (Sáskák a Bánságban.) A Bega-csatorna
ájékán sáskák pusztítanak. Bács-Bodroghmegye

némely vidékein szintén ellesték a vetéseket, &
pusztításukra indult lakosok Ó-Becsén és Petro-
voszellón egy hét alatt 143 véka sáskát pusztí-
tottak el.

Mi ujság?
** (Azon mahagonifa-kiildemény,) melylyel1

László Károly és Nemegyei B. hazánkfiai Mexi-
kóból a magyar akadémiának kedveskedtek; s
melyről annak idejében emlitést tettünk : e na-
pokban Pestre érkezett. Az egész szállitmány 49-
mázsa, s belőle az akadémia termei diszes maha-
góni butorokat nyernek.

** (Két féllábu tánezos) versenyez jelenleg
Pesten. Donato versenytársát, Corradinit Molnár
nyerte meg s szerepelteti a budai népszinházban.
A közönség döntse el, melyiknek táncza bájolóbb.

** (A pesti uj kuria-épület) ügye egyidőre
megakadt, s szó van róla, hogy azt más telekre
épitsék, miután a szükséges házkisajátitások igen
tetemes összegbe kerülnének. Ugyanis a Kovács-
házból egy darabot semmiesetre át nem enged-
nek, hacsak az egészet meg nem veszik; továbbá
a Jüttner-házért 80,000, a Krick-házért 60,000,
a Miksics-házért 47,000, végre a Czikkó-házért
55,000 ftot kérnek a tulajdonosok.

** (Xantus János) már Hollandba érkezett,
honnan rövid időn hazánkba tér vissza.

— (Simonyi Antal,) legrégibb fényképé-
szeink egyike, saját házában (Aldunasor 31.
sz. a.) tökéletesen fölszerelve, a minden igénynek
megfelelő, kényelemmel ellátott uj fényirdát nyi-
tott meg, fenntartván a könség kényelméért, a
lehető legjobb karban, személyes vezetése alatt
váczi utcza I-ső szám alatti régi fényirdáját is.
— Simonyi és fényképeit, ugy hiszszük, régeb-
ben ismeri olvasó-közönségünk, hogysem aján-
lani szükségesnek tartanok; hirdetési rovatunk-
ban bővebben van leirva ez uj intézet, azért
csak az árak csekélységére figyelmeztetjük a kö-
zönséget.

** (Huszáros észjárás.) Egy alföldi magyar
városban nem rég mulatságos eset történt. Leve-
let hozott a postás Taliánországból, melyet egy
ott levő magyar huszár irt kedves feleségének, s
gyöngéd meglepetésül ^aját arczképe helyett
egyik pajtása fotografiáját küldé el. Pénze ugy-
mond nincs, hogy magát lefestesse, azért pajtásá-
tól kért egy képet kölcsön, mert hisz az mindegy;
annak a dolmánya épen ugy ki van zsinórozva, a
sarkantyúja épen oly fényes, a bajusza is ki van
pödörve, s minthogy az is huszár, épen oly nyalka;
az arezvonás pedig ugy sem oly fontos dolog. És
a szerető nő Örül a gyöngéd megemlékezésnek.

** (Magyar zenetársulat külföldön.) Baláza
Kálmán debreczeni zenetársulata jelenleg Borosz-
lóban mulattatja a burkusokat; azonban mint
egyik ismerősének irja, az ott mutatkozó csekély
jövedelem miatt két hóra Varsóba megy 8 már
szerződést is kötött egy szállcda-tulaidonossal, ki
egész ellátást, ingyenszállást és 3—4 frtnyi napi
dijat ajánlott minden egyes tagnak. Balázs Kál-
mán társulata jelenleg 19 tagból áll. A tagok kö-
zül 5-en nejüket is magukkal vitték, világot látniy
de ezek megunván a barangoló életet, haza jöttek,
azt tartván, hogy jobb itthon.
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Melléklet a Vasárnapi Ujság 28-ik számához 1864.
** (Ép romai sirokat) találtak Budán a ha-

jógyári szigeten, 8 tudományos bizottság ment a
napokban azok megvizsgálására.

** (Egy U3 forráskutató.) Richard abbénak
versenytársa akadt Orosdi Béla zólyomi mérnök-
ben, ki, a mint irják, a föld mélyében levő forrá-
sokat ritka pontossággal tudja kijelölni; igy
nemrég Hevesmegyében több forrást kutatott
föl, melyek az ásatások után használhatóknak
bizonyultak be.

** (Öngyilkosság.) A napokban Csányon egy
közbirtokos, pisztolylyal agyonlőtte magát, ön-
gyilkossága okául azt állitják, hogy külföldi uta-
zásában, Homburgban a játékbankhoz tévedt, hol
nemcsak pénzét elvesztette, de még adósságot is
hagyott hátra. Nehány nap előtt hazaérkezvén,
anyját homburgi adóssága kifizetésére kérte, 8
bár óhajtása teljesült, tévedését mégis annyira
szivére vette, hogy életének véget vetett.

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

Az alföldi szilkölködök számára : Veszprém-
Palotáról Junász János és Hörl Antal 1 ft.

Az eddigi közleményekkel együtt a fennebbi
czélra e lapokhoz beküldetett összesen 1701 ft.
98 kr., 250 frank, 65 db. cs. arany és egy darab
100 pftos erd. urb. kötelezvény.

Nemzeti szinház.
Júl. l-töl júl. 31-ig szünidő miatt a szinház

zárva van.
Kiulai népszinház.

Júl. 1. A szinház zárva volt.
Júl. 2. „Tiz leány és egy férj sem." Operette

1 felv. Zenéje Souppétől. Ezt követte a „Dajka"
Operette 1 felv. Offenbachtől. Ez utóbbi dalmű-
vel Bognár Vilma és Bokor J. kezdek meg ven-
dégszereplésüket, szép számu közönség jelenlé-
tében.

Júl. 3—4. „Dunanan apó és fia utazása."
Operette 3 felv. Offenbachtól.

Júl. 5 — 6. „Choujieuri ur otthon lesz." Ope-
rette 1 felv. Ezt követte „Egy óra egy házaspár
életéből" Vigj. 1 felv. Francziából ford. Jósika
Kálmán.

Júl. 7. „Genoféva." Bohózatos vigdalmű 4
felvonásban, 8 képlettel. Zenéjét szerz. Offenbach.

Szerkesztői mondanivaló.
7237. Rozsnyó. Sz E. A küldemény által egy régi

óhajtásunk teljesült. Annálinkább örvendünk, hogy e kéz-
ből jutottunk birtokába. Az ajánlott két rajz egyikét
(az o-i gyárat) már birjuk ugyan, de összehasonlitás vé-
gett szivesen veszszük a fényképet is.

7238 Miskolcz. U. K. Az uj küldemény használható
lesz. Nemsokára jön a még hátralevő, s akkor magánleve-
lünkben bővebben válaszolhatunk a többi pontokra is.

7239. Pozsony. F. J. A lap az uj félévi mozgalmak
között s az uj czimszalagok elkészülése miatt csak nehány
napig késhetett. Itt biztositást nyertünk, hogy minden
rendén van. A folytatást óhajtva várjuk.

7240. Arad. Sz. J. A kivánt lakczimmel e pillanatban
nem szolgálhatunk. De akár az Akadémiába, akár a mu-
zeumba, akár a pesti kath. gymnaziumba czimeztessék a
küldemény, mindenütt megtalálja az illetőt.

7241. Bükköny Borcsa. Ponyvára valo.
7242. S. A. Ujhely. M. J. Köszönjük a szives meg-

emlékezést, mely örvendetesen lepett meg. Ama gyermek-
kori időkre mi is örömest emlékezünk s nem hittük volna,
hogy valaha még igy találkozzunk.

7243. Munkács. K. S. Az okiratot több oknál fogva
nem közölhetjük.

7244. Szarvas. Zs. M. és B. G. A 8 ftot átadtuk a
Kisfaludy-társaság pénztárnokának.

^245. Serif Nani. Ez is ponyvairodalom.
, 7246. G.-Kis-Salló. Sz. P. Visszamondjuk a levélből,

SY „Édes uram bátyám! ne haragudjék." A templom
rajza jó, a leirás is jó, de hát még nem került rá a sor.

Sokan vagyunk a tál körül. Elébb-ntóbb mégis jut inind-
egyikünknttk. Különben az igaz szóért nem haragszunk —
de azután legyen is igaz.

7247. IV.-Várad. Gy. R. Az ily meddő polémiát to-
vább folytatni, még a „Nyilt tér"-ben sem tanácsos, de
nem is szükséges. Hadd legyen vége.

7248. Siklós. N. Szerencsésen tovább utaztak, „Ge-
novéva helyett „Dunanan apó" járta.

7249. Pápa. Sz. Sz. E. A levelet az illetőnek átszol-
gáltattuk. Nem szükség más czimet tudni, mint a mit ugy
is tud on, azon kiigazítással, hogy Siklóssy vizgyógyinté-
zete nem Pesten, hanem Budán, a városmajor szomszédjá-
ban van.

7250. Pecsétszeg. M. F. A „Mezőgazdaság könyve"
hátralevő köteteinek mibenlétéről semmi tudomásunk.
Nyilvános felszólalásra az illető kiadók lehetetlen, hogy
választ ne adjanak.

7251. Nyiregyháza. N. Gy. Az „Óvás" azon lapba
tartoznék, melyben a kérdéses czikk megjelent. Itt semmi
ok nincs, azt közzétenni.

7252. Vaiszló. V. J. A hírlapirodalom terjesztése
körül kifejtett buzgalma elismerésünket hivja fel, s re-
méljük, hogy az uj postahivatal ez uton mindig növekedő
sikert fog felmutatni A kivánt példány megküldetik.

SAKKJÁTÉK.
237. sz. feladvány. — Bayer Konrádtól

(Olmiiczben).
Sötét.

» b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

60 ik számu játszma.
STEINITZ és MONGREDIEN között. Londonban, 1862.

(A londoni nagy torna egyik legszebb játszmája.)
Vüáí?os.(St.)

1. e2-e4
2. e4—dö:
3. Hbl~c3
4. d2-d4
5.Hgl-i3
6. Ffl-dS
7 0-0
8. Fcl-e3
9. Hfá-efi

10. fö-f*
11. Vdl—e2
12. Hc3-dő:
13. Bfl—f3
14 Bf3-h3
15. g2-g4

Sötét. (M )
d7-d5

Vd8-d5:
Vd5-d8

e7 —e6
Hg8-f6
Ff8 - e7

0-0
b7—b6

Fc8—b7
Hb8-d7
Hf6 —dö

e6—d5:
f7—fö

g 7 - g 6
f6-g4:

Viláfros. (St.)
16. Bh3—h7:
17. f4—eö:
18.Ve2—g4:
19.Vg4-h5f
20. Vh5-h6t
21. Vh6—h7f
22.Vh7-h3f
23. Bal-fii
24. Vh3—e6
25. Fe3—g5
26. Fd3—g6:+
27. Ve6-g6:f
28. Bfl-f8i

Sfitét. (M.)
Hd7—e5:
Kg8-h7:
Bf8-g8

Kh7-g7
Kg7-f7
Kf7-e6
Ke6 - f7
Kf7-e8

Bg8- g7
Vd8 —(17
Bg7-g6:
Ke8-d8
Vd7—e8

»29.Vg6—e8:fmat.

A 232-dik számu feladvány megfejtése.
(Vész J . A. tanártól Budán.)

! F h ö — f 7 B b 7 — b 8 :
2. B g 4 — g 5 B b 8 - c 8 :
3. B c 4 — c 6 B c 8 — c 6 :f
4. H e 5 — c 4 f mat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
B.-Ujvároson : Kovács Lajos. — Debreczenben : Zagyva
Imre. — Nagy- Váradon: Pál Rezső. — Miskolczon : Bizony
Ákos. — Pesten : Cselkó György. — Vekerle László. —
Márki István. — Halason : Nagy Ferencz.

Rövid értesítés. A sakk kedvelői örömmel fogják
venni a hirt, hogy a pesti magyar sakk-körre az engedély
a nm. helytartó-tanácstól leérkezett, s igy annak megala-
kulása rövid időn várható. Husz éve mult már, midőn azon
kis kör, melynek vezérszellemei Szén, Grimm és Löwenthal
voltak, rövid, de dicsőséges fennállás után föloszlott; az-
óta, nagyrészt a körülmények miatt, nem nvilt a magyar
sakkjátszóknak egyesülésre alkalom. Most,midőn a sorom-
pók ujra nyitva vannak, sokan örömmel karolják föl az
ügyet, mely a magyar sakknak uj lendületet ad, s hiszszük,
hogy Pest e téren is méltó helyet foglal el azon nagy
városok sorában, melyek e királyi játék fejlesztésére siker-
rel müködtek közre.

Nyilt tér. *)
— (Válasz) Abelesz Adolf szerdahelyi izra-

elitának. A Vasárnapi Ujság f. évi 24-ki számá-
ban közlött nyilatkozatában ellenem méltatlanul
megtámadást intéz, minthogy abban czélszerübb-
nek gondolta a tényállást elhallgatni, és csak ál-
litólagos megsértését emlegeti, nehogy rágalma
balvéSekedésre adjon alkalmat, mintha verseny-
szántásunk alkalmával rendetlenségek történtek
volna, ösztönözve érzem magamat, az Abeleez ál-
tal felhozott esetet, a mennyire ez ügyre vonatko-
zik, rövideden előadni. — Ugyanis pozsonyme-
gyei gazdasági egyletünk f. évi május 9-kén
Duna-Szerdahelyt szántás-versenyt rendezett,
mely alkalommal, a rendező bizotmány egyik
tagja voltam, mint olyannak tisztemben állott a
rendre felügyelni. — A próbatér körvonalozva
levén akkép, hogy a néző közönség a barázdán
kivül állt — belül pedig egyedül a szántást bi-
ráló választmány és szakértő gazdák részére volt
helyiség készitve; — a fentebb nevezett trafikáns,
mint afféle mindenhelyt feltűnni szerető telivér
dandy, magát szinte oda valónak itélte, többszöri
felszóllitásaim ellenére ismételve visszaólálkodott,
s minden áron a birálók s egyéb köztiszteletben
álló vendégek közé tolakodott, sőt a szántók előtt
esernyőjét, hol fel, hol le eresztgette — a nélkül
hogy esernyőre szükség lett volna, mi által a
szántókat is zavarta, hamadszori felszólításomra
nemcsak megtagadta a kivonulást, hanem elég
szemtelen volt még visszafelelgetni. Mi volt ter-
mészetesebb , mint hogy őt az egyik megyei pan-
dúr által a nem az ő számára készitett helyről
kivezettettem. — Ez voitaképen az, a mi az ő
ismert büszkeségét sértette, de azért erről nyilat-
kozatában csupa hiuságból elhallgatott. Hogy ezt
mennyire tettem jogosan vagy jogtalanul, itélje
meg az olvasó-közönség. — Ami nyilatkozatában
sértegető szándokból közbeékelt darócz kifejezé-
seit illeti, bár azt jogosan potenzirozva vissza-
torolhatnám, de avval untatni senkit nem akarok
annális inkább, mert azt nem annyira Abelesznek
— mint azon egyéniségnek kellene viszonoznom,
ki tollat neki bérenczkép áruba bocsátotta.

Azon pöffeszkedő fenyegetésére pedig, „hogy
én ügyeiben felhatalmazottja nem leendek", csak
azt válaszolom, — hogy soha sem iparkodtam bi-
zalmát megnyerni; különösen mióta Esztergám-
ból haza tért. Ezzel Abelesznek és társának kije-
lentem, hogy ezen feleletemmel a velök való vi-
tatkozást mindenesetre bezárom — mert nekem
sem időm, sem kedvem, oly egyénekkel mint ők
polemiába bocsátkozni. D. Szerdaholy 1864. jún.
15. — Krascsenics Ferencz, ügyvéd.

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

Hónapi- és
hetinap.

jol Vasár.
l l Hétfő
12 i Kedd
13
14
15

Szerda
Csötör.
Péntek

16ÍSzomb.

•

H
Katholikus és Protestáns

naptár.

Julius
B 8 Amália
Pius pápa
Henrik császár
Margit szüz
Bonaventura
Apostol oszlása
Karmelh. B. A.

JB 7 Ilma
Eleonora

;Nábor
lödön
| Karolina
1 Jáczint
| Faust vért.

E T I - N A P T Á
Görö^-orosz

naptár.

Julius (ó)
28 D 3 Cyrill
29 Péter és Pál
30 12 Apostol

1 Julius
2. Sari. B. A.
3. Jáczint vért.
4. Endre érsek

"© Első negyed kedden 12-én,

Izraeliták
naptára.

Thamuz
6 Abigail
7
8
9

10
l l
12 Sabbath

R.

hossza

fok
108
109
UO
111
112
113
114

V.

22
19
16
14
l l

8
5

N a j

kél

ó.
4
4
4
4
4
4
4

5 óra 7 perczkor reggel.

P-
14
14
15
16
17
18
19

nyüg

ó
7
7
7
7
7
7
7

P-
56
55
55
54
53
52
51

hossza

fok
179
191
203
215
228
241
255

V.

26
19
83
b'l
40
59
42

II o l

kél

ó.
10
l l

1
2
8
4
ó

P-
52
64

V
2
V

12
14

d

nyüg.
1 ó.
10
10
l l
l l
*
0
1

p-
30
57
24
55
*

84 |
20

1

TARTALOM.
Alexy Károly (arczkép és két szobor-csoportozat). —

Csukát Péter. Fejér Barna. — Két hónap Morvaország-
ban. (Folyt.)—A „Tokaj-hegyaljai album"-ból. — A föld-
kéreg csodái. Kottonice László. ~ Képek a székelyföldről.
— Hajvásárlók A. B. — Egyveleg. — Tárház: Irodalom
és müvészet. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, ke-
reskedés. — Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. —
Balesetek, elemi csapások. — Mi ujság? — Nemzeti szin-
ház. — Budai népszinház. — Szerkesztői mondanivaló. —
Sakkiáték. — Nyilt tér. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza 1. si.)

i
1
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HIRDETÉSEK. JMM
Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalá-
ban megjelentek, s általa minden hiteles
könyvárusnál, P e s t e n : Hartleben és
társa, B u d á n : Nágel és Wiscbán-nál

kaphatók:

Magyarország

GYÜMÖLCSÉSZETE.
Színezett rajzokban.

Hazánk első rangu gyiimölcsészei közre-
működésökkel szerkeszti

GIROKUTI P. FERENCZ,
a ,Falusi Gazda' szerkesztője.

4-rét. Ára a 6 füzetnek, melyben 24 színezett
gyümöleskép, ugyanannyi átmetszeti rajz

van aláírással együtt 6 ft
_ - 483 (1-8)

Hiippniann Antal.
nagymélt, gróf Károlyi György ur volt

belszakácsa, saját

SZAKÁCSKÖNYVE,
vagyis:

a valódi szakácHiuüvészet.
Harmadik tetemesen bőv í te t t kiadás

8-rét. (816 lap.)
Borítékba fürve ára 1 ft. 50 kr.

Hibátlan cséplőgép
két lóerőre, amerikai modor szerint, Tápió-
Szclén a Szumrák-féle tanyán jutányos
áron eladó. 687 (1-3)

SIMONYI FÉNYIRDÁI
váczi-utczában I-ső szám alatt

(előbbi helyén)

és saját házában al-Dunasor 31. sz. a.,
ökéletesen fölszerelve, s minden igénynek megfelelő kényalemmel ellátva, utóbbi helyütt
igy nagy fölvételi teremmel, két terrasse-al, hol ennélfogva egy időben több rendbeli
ölvétel történhetik, a t cz. közönség szolgálatára megnyittatott. Köztudomásra alulirt
•pitteté 1856-ban az elsö fényirdát Budapesten, mely 1860-ban czélszerübben átalakitva
i megnagyobbitva, majd az ez évi január 12-ki tüzvész után ujra épitve lón. Debreczeni
'ényirdája alulirtnak (Farkas ur házában) egy év elött szintén személyes vezetése alatt
ilakittatott át. Az 1855-iki párisi s 1862-iki londoni világtárlatot, ugy legközelebb a
jécsi fényképészeti kiállitást is szorgalmasan tanulmányozva, saját hazában több évi
;apasztalatait használta föl, s rég ápolt kedvencz tervét valósitá meg. E helyiséget tehát,
10I minden működést a legcsekélyebb részletekig személyesen vezetend, különösen s
élesül az árak csekélységénél fogva is bátorkodik a t. cz. közönség figyelmébe s párt-
bgásába ajánlási, kezeskedvén egyszersmind pontos s kielégitö szolgálatról.

Árak Pesten, váczi-utcza I-ső szám alatt-
Eltö fölvétel : 12 látjegyalaku fénykép 6 ft. — Egy középnagyságu 6 ft. — Egy nagy

kép 15 ft.
Árak Pesten, saját házában, al-Dunasor 31- szám alatt.

Elsö fölvétel : 12 látjegyalaku fénykép 4 ft. - Egy középnagyságu 4 ft. — Egy nagy
kép 12 ft.

Árak Debreczenben F a r k a s Ferencz ur házában.
Elsö fölvétel : 12 látjegyalaku fénykép 4 ft. — Egy középnagyságu 4 ft. — Egy nagy

kép 12 ft.
Másod példányok mind a három helyiségben a következő áron készittetnek : lát-

egyalaku fénykép 4 ft. — Középnagyságu 1 ft — Nagy kép 3 ft.
Osoportozatok, bár a legnagyobbak is, lehető jutányosán szolgáltatnak. A más

képekre a régi árak maradnak meg; a munkában levő fény iratok az uj árak szerint
fizettetnek. — Pest, julius 5-én 1864. r^ • • A A. •

688 d-6) Simonyi Antal.

Tisztelt szerkesztő ur!
ösztönöztetve egy a „Presse" folyó hó

13-iki számában a Popp-féle Anatherin-
szájviz kitünö hathatóssága felett irt czikke
által, mely egyszersmind számos hirneves
orvos által bizonyittatik, s minthogy Ana-
therin-szajvize előnyeiről saját magamon
szereztem meggyőződést, kötelességemnek
ismerem, Popp J. G. urhoz a következő
nyilt levelet intézni: 5 7 8 ( 4 - 6

Bánk, Magyarországban,
mártius 16. 1864.

Tisztelt kollega ur!
23 év óta a szájüregben, aphte-bántal-

makban, melyek gyakran igen fájdalmasak
voltak, szenvedtem, s engem az evésben és
szólásban gátoltak; számos orvos közt
különösen a pesti és bécsi orvosi egyetem
tanáraival is tanakodván efelett, s az orvos
szerek özön4t ha?7náltam fel, anélkül,hogy
biztos eredményhez juthattam volna; mióta
azonban joggal magasztalt Anatherin-száj-
vizét használom, azóta fájdalmaimtól is
tökéletesen megszabadultam, s csak sajná-
latomat fejezhetem ki ariránt, hogy én az-
zal már rég nem tettem kisérleteket, minél-
fogva nem mulaszthatom el, önnek ezenne
hálaköszönetemet nyilvánítani, s felkérem
önt, az igazság s különösen a?ok érdekében
kik emlitett bajokban szenvednek, ezen ira
tot a nyilvánosság terére juttatni, — tiszte
lettel d r . Löwinger.

Tenyészjuh-eladás.
Főméit, hercz

Batthyáni Fülöj
ur enyingi ura-
dalmában, vala
mint minden év
ben, ugy ez évbe)
is eladatnak s. p
gazdag gyapjas

SííSUBtaKssí pepiner kos 4£
darab, mestic-kos 97 db., anya 1000 db
E juh-fajnak gyapja az 1862-ik évi london
világ-kiállításon nagy éremmel dijaztatott
a megvett juhok sz. Mihály-napig itt ma
radhatnak. — Enying, junius 14-én 1861.

675 (3-3)
Farkas Imre s k

urad. tiszttartó.

KUGLER ADOLF könyv-, mü és hangjegy- kereskedésében
Pesten (a Dorottya-utczában) megjelentek:

MEGIFJODÁSA
a meggyengült ideg-rendszernek,

vagy:
alapos gyógyítása titkos ifjúkori

bűnöknek és kicsapongásoknak.
Irta Dr. RICHARD R.

Ára 80 kr. a. é.

A NÖK TITKAI
és betegségei.

Tanulságos könyv anyák s hajadonok
számára.

a havi-tisztulás elsö beálltáról s a
szépnemnek azok körüli beteg-

ségeiről stb.
Dr. ALBRECHT J. F. E. után.

Ára SO kr. a. é.

A s é r v e k

gyökeres gyógyitása,
vagy:

a sérvek s kiduledö részek orvos-
lási módja:

oly csalhatatlan szer hozzáadásával, mely
által az gyökeresen kigyógyittatik.

Dr. SI EMOIV után.
Ára 80 kr. a. é.

AZ EMBER és NEME,
vagy:

f e l v i l á g o s i t á s
a természeti szerelem, természeti czél,
a nemi élvezet kormányzása, a fogamzás,

terhesség és önmegtartás felöl.
ALBRECHT E. F. után.

Ára 15 kr a. é.

EMLÉSZET,
azaz : mikép lehet kitünö emlékező-

tehetséget nyerni?

A nékkel való

KÖZLEKEDÉSRŐL
Tanácsadó

ifjak és mindazok számára, kik a nők
kegyét elnyerni és megőrizni óhajtják.

Összeszedte

KBERHARD ÁGOSTON.
Ára 1 ft. 20 kr.

Jgj3T Vidéki megbízások, habár más könyvárusok által hirdetett
munkákra is általam a legpontosabban 8 a meghatározott bolti-árakon
eszközöltetnek. 690 (1)

Nem nyegleségtől ösztönöztetve, ha-
nem a valóságból, tapasztalásból és ma-
gából a józan-észből meritve.

Ára 80 kr. ausztr. érték.

Heckenast Gusztav könyvkiadó- îvatalá-
ban megjelentek, 8 általa minden hiteles
könyvárusnál, Pesten : Pfeifer Ferdinand,
Budán : Nágel és Wischán-nál kaphatók:

Legujabb szerkezetű népszerü
MAGYAR

LEVELEZŐ
és házi-ügyvéd,

vagyis : mindennemü viszonyokban
előforduló levelek, különösen keres-
kedői levelek, valamint a közéletben
előforduló bármiféle iratok s okle-
velek szerkesztésére vezérlő segéd-

k é z i k ö n y v ,
számos példával felvilágosítva.

Szerkeszté

FARKAS ELEK.
Nyolczadik javított H magynr törvé-

nyeink és a mostani viszonyokhoz
alkalmazott kiadae.

Borítékba füzve ára 80 krajczár ausztr ért.

HÖLGYEK (1T.!)

TITKÁRA,
vagyis :

legujabb levelezőkönyv nök xcaniára,
minden előforduló alkalmakra való fogal-
mazási mintákkal, mindenféle társasági, csa-
ládi, bizalmas és szerelmes h velekkel, alapos
útmutatással a levélírás czahá'yait illetőleg,
emlékkönyvbe való válogatott versekkel,
a keleti virágnyelv magyarázatával és betű-

rendbe szedett szótarával stb.
Borítékba fűzve 1 forint ausztr. érték.

GRIMAULT és TÁRSA „ .
gyógyszerészek

vastartalmú szörpje vörös cliinahcjból
Párisban. 1, rue de la Feuill:»de.

MAGYAR ÉS NÉMET

BESZÉLGETÉSEI
kézikönyve,

vagyis gyakorlati útmutatás e két
nyelven a társalkodási, ipar- és köz-
élet legkülönnemübb viszonyaiban

helyes és ügyes kifejezésre.
B 6 v i t • e

a társas-életben leggyakrabban előforduló
szavak s szólásmódok gyüjteményével, nem-
különben a legszokottabb magyar és német
saját szójárásokkal és közmondásokkal s

egy magyar-német olvasókönyvvel.
Szerkeszté

G A R A Y .
Hatodik javított s megbővitett kiadás.

Közrebocsátá

Toepler Theophil Eduárd.
Borítékba fűzve ára 1 forint. Kcménytn

bekötve 1 ft. 40 kr. a é.

Óvás.

Haszonbérbe adandó
Szabadszállás és Duna-Vecse között fekvő
Fehéregyháza pusztán mintegy 300 hold
legjobb minőségü szántóföldből álló birtok-

emelet. 619(1-6)

Ezen legujabb s kellemesizü folyadék-gyógyszer, mely eddig
nem vala összevegyithető, két alkatrészt tartalmaz, u. m. » vasat, mint a vér elemét s a
chinahéjat, mint az edzőszerek legkitűnőbbjét. Ezen gyógyszer legnagyobb ered-
ménynyel ott használtatik, hol az erők isméti helyreállításáról, s a vér normális állapot-
ban i' hozásáról van szó. KelUmdús fiatal leányok halvány arczszine, gyomoríáj-
dalmak, étvágyhiány, megrongált emésztés, vér-vizibetegseg, vér-árvaság, a
nők rendetlensége, lenkorrhöe stb., mindazon bajok, melyek ezen, Francziaországban
egészséget fenntartónak elismert orvosszer által gyorsan meggyőgyittatnak, vagy eny-
hittetnek. — R a k t á r a k : Németország nevezetesb városai minden gyógyszertárában.

CW Magyarországra nézve a főraktár létezik Pesten : TOKOK JÓZSEF
gyógyszerésznél a király-utczában 7-ik sz. a. 655 (4—24)

Rokon és baráti körökből legujabban és
ismételve azon tudósitás jutott értésemre,
hogy nehány iparlovag, kiknek neveit még
most nem akarom a nyilvánosság elé bocsá-
tani, rosz és haszontalan gyártmányaikat,
saját és az egész müvelt világ elött jelesnek
elismert cs. kir. szab. „Anatherin"-szájvi-
zem gyanánt „Anatelin" nevezet alatt bo-
csátják áruba; ezen visszaélések meggátlása
tekintetéből bátor vagyok, a t cz. fogyasztó-
közönséget üvegcséim függvényeire, azok
külalakjára s kúpjaira, melyek minta által
s a hamisítások ellen bélyeggel védve van-
nak, ezennel tisztelettel figyelmeztetni, s az
előjöhető hamisításokat ezután is tudomá-
somra juttatni. Ismételt esetekben nem

ságához folyamodjam, hanem azok neveit,
hogy az oly gyakran tévutra vezetett kö-
zönség valahára láthassa, kik azon mada-
rak, kik más tollával magukat feldíszíteni
nem átalják, — kíméletlenül nyilvánosan
pelengérre teendem. -6)577 (4-

POPP J. G..
fogorvos és szabadalom-tulajdonos,

Stadt, Bognergasse Nr 2.

283

P O P P «J» G., gyakorlati fogorvos,
cs. k. osztr. szab. és elsö amerikai s angol kiz. szabad.

n tmíMvsz ui IZÍ:
Bécsben, ezelött Tuchlauben 557. sz.,

most : Stadt, Bogncrgasse 2-dik szám alatt,
a takarék-pénztár átellenében.

i W Egy üvegcse ára 1 ft. 40 kr., — göngyöleg 20 kr. -*HÍ

,,_. Kapható P e s t városa minden gyógyszertárában, valamint minden
illatszer-kereskedésben.

Cs. kir. legfelsőbb szab.

p
Ára 1 ft. 22 kr.

FOG-ÓLOM.
Az odvas-fogak saját ólmozására. — Ára 2 ft.lOkr.

Növényi fogpor.
Papirtokban. — Ára 63 krajczár ausztr. érték.

Minthogy szájvizem évek hosszu során a fogak- s szájrészekre nézve is mint leg-
kitünőbb épségben tartó szernek bizonyult be, s mint toilette-tárgy a magas s leg-
magasb uraságok által egyiránt használtatik, nevezetesen pedig nagytekintélyű orvos,
egyéniségek részóról számtalan bizonyítványok által — e szernek jelessége igazoltatik,
í tekintve, hogy Anatiifrin-szájvizem az utolsó nagy világkiállitáson is kitüntetett,
s Angolországban kir. nagybritanniai szabadalommal láttatott el, — s a hamisítások
ellen védve lón, s Amerikában is hasonló kitüntetés s rendkivüli kedveltségben részesit-
tetett, s a birodalom több előkelő hirlapi levelezések által megismertetett, — annálfogva
annak további dicséretét fölöslegesnek tartom.

C^*" Kaphatók PESTEN : Török J. gyógyszerész urnál, király-utcza 7. sz. —
Unschuld Ede urnál váczi-utczában, — Scholz gyógyszerész urnál a „szent háromság"-
hoz, — Leykanf testvér uraknál, — Thalmeyer és társa, — Lneff M. és Oszvald
uraknál. — BUDÁN : Bakács Sándor udvari gyógyszerész — és Ráth gyógyszerész
uraknál. 486 (6-14)

Almás: Beck M.— A.-Kabin : Tiroler G. per, Krieshaber, Pyra, Deutsch N. — Nagy-
Arad : Probst F. J., Szarka gysz., Tones és Kanizsa : Feselhofer J , Wellesch, Rosen-

Épen most jelent meg Heckenast Gusztav k«nyA -kiadóhivatalában
s általa minden hazai könyvkereskedésben kapható-

ISMERETTÁR.
Nélkülözhetlen segédkönyv, mely a történelem, természet 8 egyéb tndo-

mányok és müvészet köréből minél több érdekes tárgyat és egyéniséget
betüsorozatos rendben megismertet.

T e l j e s t i z k ö t e t b e n .
8-rét. A tiz kötet magában foglal 263 nyomt. ívet, vagyis 8100 hasábot (15,278 czikket)

A tiz kötet ára fűzTe 10 forint,
mely a munka előfizetési ára volt és még egyideig a vevők számára is

fennmarad.

Angol vászonba 5 kötetben keményen kötve 12 ft.

Freyberger. — Ar.-Maróth : Pfeiffer J. —
Baja : Michitsch és Herzog J., Herzfeld W.
fiai. — B.-Csaba : Laczay J. gyógysz. —
B.-Gyarmath: Sipler testv. — Besztercze:
Dietrich és Fleischer. — Balásfalva : Kov-
rig T. — Bellóvár : Klebovics gyógysz. —
Bonyhád : Kramolin gysz. — Belgrád :
Szekulics gyógysz. — Böszörmény : Láaiyí
gyógysz. Brood : Angelo D., Ciial. -
Brassó : Fábik gysz., Antren Gr. és társa,
Jekelius gysz. — B.-Knbin : Stojánovics J.
— Beszterczebánya : GedulyA. gyógysz.,
Eiserth A , Novák F.T.,Göllner gy.,Pusch-
manr. F. — Buziás : Rajnáid J . — Baán:
Buix Val. — Csongrád : Groszman J.
— Csáktornya : Kárász A. — Csákóvá:
Wojnovits D B — Csacza : Eichwald M.
— Debreczen : Beszlár gysz., Csanak J.,
Borsos F. gyógysz. — Deés : Kremer. —
Déva : Popper M. — Detta : Büchler J. -
Erzsébetváros : Schmidt A. — Eperjes:
Zsembery J. — Eger : irgalmasok gyógysz.,
Weszelyi gysz. — Eszék : Horning, Kalli-
woda E. S„ Turner fiai, Karjolovics gysz.
Esztergom : Szerentsitz M„ Bierbrauer J.

féld A., Braun. — N.-Sz.-Miklós : Napholtz
gysz. — N.-Szeben : Zöhrer, Müller gysz.,
Steiner A. — N.-Károly : Jelinek gysz. —
N.-Enyed : Obert gysz. - N.-Kikinda:
Komka A. J . — Nyitra : Lapossy L. gysz.,
Láng A. F. gysz. — Nyíregyháza : Reich
és Pavkovics. — N.-Bánya : Papp S. gysz.
— Nagy-Szombat -. Pfützner, Smolka gy.
— Nagy-Kőrös : Kögl B. — Ó-Zsólyom:
Szalay L. gysz. — Oravicza : Schnabel J.
— Orosháza : Szekani István. — Pécs:
Zsolnai W. Z., Gábor ,T. gysz. — Paks :
Flórián János. - Pancsova : Graff gysz.,
Nikolics és unokaöcs. — Pápa : Tsche-
pen G. — Posega : Balogh L. gyógysz' —
Pozsony : irgalmasak gysz., Weinstabl D.,
Schneeberger, Pisztory gysz., Groszmann,
Henricy gy. — Petrinia : Schmidt. — Pé-
tervásár : Anselmi A gyss., Orondke A. —
Pntnok : Szepessy. — Pétervárad : Deo-
datto gyógyszer — Resicza : Brada E. —
Rosnyó : Feymann A.— Rima-Szombat:
Hamaliár E. és Kretschmár CM. — Rózsa-
hegy : Kuffler B., Makovitzky testv. —
Rnma : Bogdanovích J-, Milutinovich. —

Azon t. cz. előfizetők, kik már eddig a munka első köteteit birják, a hiányzó
köteteket 1 forintjával vehetik meg.

Megrendeléseket a, fennevezett kiadó-hivatalnál eszközölhetni, utóvétel vacy
készpénz beküldése mellett. — A könyvek bérmentesen küldetnek az

illető megrendelőnek.
E nélkülözhetetlen segédkönyv a történelem, természet s egyéb tudományok és a

müvészet köréből csaknem minden érdekes tárgyat és egyéniséget betűsorozatos rendben
megismertet. Az egész mű a megjelent tiz kötetben teljesen be van fejezve, s főczélja,
hogy azon hasznos ismereteket, melyek a hétköznapi életben jó szolgálatokat tehetnek,
azon ezerek és ezerek közkincsévé tegye, kiknek sem pénzök nincs drágább
könyveket megszerezni, sem idejök az egyes tudomány-szakokról terjedel-
mesebb munkákat átolvasni. A müben a komolyabb irány könny"n érthető, népié*
modorral van összekötve, ugy hogy minden olvasni tudó magyar ember a mű minden
czikkét nehézség nélkül megértheti. Fögond van fordítva ez irodalmi múben azon
czikkekre, melyek hazánk történetére, földleirására, irodalmára, hőseink'
történeti nevezetességü személyeink, Íróink, miivészeink életrajzaira vonat-
koznak. Mindezeknélfogva e mü a községi könyvtáraknak nélkülözhetlen kiegészitő
részévé mutatkozik. Az njság-olvasök szintén nagy hasznát vehetik, a mennyiben
igen sok politikai, történeti, földrajzi, népismei viszonyokra kellő felvilágositást és
tudósitást nyujt. Egy-egy kötetnak ára egy forint; az egész műnek, mely harmadfél száz
ívnél többre terjed, tiz forint. Miután e mű nemcsak terjedelmére,hanem belső értékére
nézve is egy egész könyvtárt pótol, bátran ajánlható a tisztelt olvasó-közönség különös

filb Heckenast Gusztav,
(2-3) kiadó.

— Érsekujvár: Fogd, .Novák gyógysz. ; Szászváros": Leonhard gysz , Quir, Valen-
Félesjyháza: Hoffer gysz. — Fürstenfeld: j finovig. — Szabadka : Milkó S., HideghT.
Feyel F Gli H l i k G ó ~~ "

jyháza: Hoffer gysz. Fürstenfeld:
Feyel F gysz., Glina, HaulikG. gyógysz. —
fehértemplom : Bositz, Popovits és társa.
— Gyöngyös : Kern gysz.. Kocziánovich
gysz. — Gynia : Winkler E F. és Örley
gysz. - Győr : Kindermann. - Háczfeld:
behnur J.,Telbi8z - Högyész : Rausz. -
Holics : Popper E. K. - Halas : Novák
•>• *• gysz. - H.-M..Vásárhely : Wagner

6 T i h G

gysz.

r í n i T- 6 a r t 0rény : L , t g y s z _

Od,
Breyer

T i r s c h n e r

Jászbe-^ ^ , , ^ M a j o r
: Maleter A. gysz.-Jaska:

. gyógysz. -Krcnz(Horvátország):
y J. ea Ua. - Karánsebes : Stoise-

vits. - Kolozsvár : Wolf J., Khudy g y s z . ,
Karvazy J Komarom C d lKarvazy
Bellom.

f g y .
Komarom : Cdgler és fia,

Kis-Marton : Kodelánvi J g y s z

S t h l F
elánvi J g y s z

- Kőszeg : Küttel gysz., Strehlen F.gysz.
— Kassa : Imry, Eschwig. Quirsfeld. —
Kalocsa : Beer L. - Kaposvár : Kohn J.,
K l l hp : Kohn J ,
K-ogl g v s z . , _ Károlylehérvar : Rusz ,T.,
MedeT éS Stnáor 8> s z - Károlyvár:MedeT
sich gysf

„, Károlyvár:
i Kenik — Késmark : Gener-
Kecskemét : Machleid gyse.

"1. — Kaproncza:

Simon J. és fiai. —"

gysz
gvsz
Li

— Lengyeltóti:

EBolemann
Bánn J. gysz. -_ J

: Ocsofizky S., Weil M~ _
laezka : Rohnich gysz. — Mar.-Vásár
hely : Fogarisy D., Bueher. — Mediásch •
Folbert gysz. — Miskolcz : Böszörményi
gysz, Spuller, Szabó gysz — Mitrovitz-
Zeisberger gyógysz. — Mohács : Kögl A.^
Auber, Klüger. — Munkács : Tóth K. —
Moór : Begna A. gyógysz. M.-Sziget :
Kibling P. — M.-Bród : Novák. - Nagy-
Várad : Huzella M., Jánky J., Knorr F. •-

• Becskerek : Kellner gysz., Haideg-

— Sopron : Rupprecht, Pachhofer, Éder,
Voga gysz. — Sastyén : Miske A. gysz. —
Segesvár: Misselbacher J. B.fia ésTeutsch,
Demián D. — Selmecz : Dimark J. E —
Siklós : Deutsch M. — Sziszek : Waken-
reiter és Dürich. — Szombathely : Pach-
hofer, Pillék, Rudolf A gysz. —Sz.-Fehér-
var : Legmann J. G., Oblatt és Braun gy.
— Szasz-Régen : Traugott és Wachner. —
Szathmár:WeiszJ—Szeged : KovácsM.,
Kovács J. gysz.ésLemsovics. - Szegszárd:
Novieur. — Szentes : Prohaszka és Eis-
dorffer gysz. - Székegyház : Neustadl L.
— Szigeth : Ráth J . — Szolnok : Schef-
csik Istv. gysí. — Sz.-Miklós : Mikó M.
— Siklós : Nyers A. gysz., Deutsch M. —
Szarvas : Neűstadtl L., Deutsch A. — Sz..
Udvarhely: Beczásy Imre. — Sz.-Somlyó:
Társa J., Ruska Ignácz. - S.-A.-Ujhely:
Reichard B., Deutsch J . — Szikszó : Aich-
mann J. — Szenitz : üstnay A. — Temes-
vár : Roth L., Jáner gy.,Kraul, SchlagerK.,
Rauch. Becher J. gysz" — Toka.) : Kröczer
A. gysz. — Torda • Wolf J. gysz. — Tata :
Niertitt F. gysz. •- Trencsén : Kulka J.,
Simon A. gysí. Titel: Georgievics T. és
társa. — Ujvidék : Schreiber J., Grosinger
gyógysz. -'- Uj-Verbász: Singer H. és társa.
— Unghvár : Polák F. — Uj-Gradiska:
Dieners D. gysz.— Uj-Becse :Weliacher J.
— Vásárhely : Nehrer. — Verőcze : De-
metrovich J. A. és Milutinovich. — Vuko-
vár : Stanits T., Kirchbaum gysz. — Va-
razsd : Halter gysz. — Versetz : Guist M.,
Berger testv., Herzog gysz. — Veszprém:
Meyer és Tuszkau, Guthard T. — Zágráb:
Mini? G-- Jakics A., Hora?ek és Pepolus
gysz. — Zimony : Tretschik gysz. — Iva-
novics J. A. — Zala-Egerszeg : Handler
István, Stern S. — Zenta : Parivodig. —
Zilah : Weiss gysz. — Zombor : PovicsR^,
Heindlkofer R., Milassensz gyógysz — Za-

GRIMAULT és TÁRSA
gyógyszerészek

növény- matico - iniectióia
s matico-tokocskai

Párisban, 7, rue de la Feuillade.
Ezen legujabb gyógyitó szer, mely a gonorhöek gyors és sikeres gyógyítására,

anélkül, hogy stricturákat, vagy a belső részekben gyuladásokat okozna, a matico-perui
faleveleiből van készitve. Dr. Ricord s a párisi orvosok legnagyobb része, mióta ezen
gyógyitó-szer feltaláltatott, minden egyéb ilynemü szereket mellőznek. A belövelés a
betegség közvetlen kezdetével alkalmaztatik, a tokocskák minden rögzött s elévült
esetekben, melyek a copahü s kubébamag s más egyéb érczes alapokra készitett belövelé-
sekre távozni nem akartak, vétetnek használatba.— R a k t á r a k : Németország neve-
zetesb városai minden gyógyszertárában.

tZf' Magyarországra nézve a főraktár létezik P e s t e n : TAROK JÓZSEF
gyógyszerésznél a király-utozában 7-ik sz. a. 656 (4—24>

Nagf-ígniáedi szénsavas keserwiz-fórrássó
és abból készült

PEZSGÖ-POROK

latna : Megay G. A. 487 (7-12)

(magyar Sfldiftz-porok).
A nagy-igmándi szénsavas-keserviz, mely oldó s kiürítő sós

részeinek dusságát, azok hatását mérséklő és emészthetőségét előmoz-
dító szénsav tartalma által koronázza, méltán a leghiresebb s legelterjedtebb külföldi
keservizeket helyettesíti, s azok behozatalát hazánkba feleslegessé teszi. — E viznek s
az abból készitett sónak átalában beismert jótékony hatása, ugy azon elterjedés, melynek
azok már eddig örvendenek, ösztönöztek engem, miszerint ezen gyógyhatásu szereknek
közönséges használatát minélinkább elősegitsem. — E törekvésemet azáltal hiszem elér-
hetni, hogy én a nevezett sóból pezsgő-porokat is készítek, melyek a gyógyforrás alkat-
részeit magukban tartalmazzák, és hatásokra nézve a világszerte ismert Seidlitz-porokkal
egyenlők.

Egy 25 hárommeszelyes üveget tartalmazó idei töltésű ládaviz, gyógyjavalattal
ellátva, 6 ft. 25 kr. —• Egy skatula (12 pár) pezsgő-por használati utasítással 1 ft. 20 kr.
— Egy font gyógysó faszelenczében 2 ft. 50 kr.

Készpénz-fizetés vagy utánvétel mellett nagyobb megrendeléseknél jutányosabb
ár szabatik

CCf" Megrendelhetni Rév-Komáromban : alulírottnál, - Pesten : Jezovits
Mihály és Sztupa György gyógyszerész, Kochmeister Frigyes, Vághy Lajos, Prukler
Ignácz és Tunner Jánoí-, — Debreczenben : Csanak József, — Aradon : Haber-
eger G., — Baján : Pollerman Bertalan gyógyszerész, — Kolozsvártt (Erdély):
Engel József és Wolf János gyógyszerész, — "Pozsonyban : Pis?.tori Boldog és
Laban Károly, gyógyszerész, — Nagy-Igmándon : Packl Sándor, — Ksztergom-
ban : Bozsek Jozsef gyógyszerész, — Mező-Berényben : Nárczisz János gyógysz., —
Gyöngyösön : Kocianovits József gyógysz . — Nagy-Banyán : Papp Simon gysz., —
Győrött : Kautz Ignácz gysz. és Lehnér Ferencz, — Bonyhádon : Kramolini József
gysz., — Tatán : Szeth Antal éí Niertitt Ferencz gysz., — Nagy-Abonyban : Lukáts
Ágoston gysz., — Miskolczon : dr. Szabó Gyula és Csáthy Szabó István gyógysz.. —
Nyiregyházai! : Bertalan Pál gysz., — Szeghalomban : Kiss Ferencz győgysz., —
Mosonyban : Tróján József gysz.". — Bihar-Diószegen : Kováts József gyógysz., —
Jolsván . Maleter Albert gysz.,*- Csuzon : líorsay Ferencz gysz , — Léván : Bolemann
Ede gyógysz., — Nagy-Lakon : Lenhard Jakab gysz., — Szolnokon : Scheftsik István,
gysz. — Székes-Fehérvárott : Sav Rezső gyógysz. - Pápán : Tscheppen Eduárd —
R.-Füreden : Eller Gyula gyógysz. — Magyar-Ovarott : Sziklay Antal gyógyszerész.

600 (7-12)
Schmiáthauer Antal,

gyógyszerész a megváltóhoz Komáromban.
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A dors-mój-olaj használata fölösleges! * ^ f

GRIMAILT és TÁRSA 1 W
gyógyszerészek

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

A párisi kórházak leghirnevesb orvosai bizonyítványa által az e szörp fölötti
yélemények több egyetem által igazoltatnak s megpróbáltatott; e szörp, a dors-
májolaj helyett — melyet jóval felülmúl — a legnagyobb eredménynyel használtatik.
Meggyógyitja a bőrbetegségeket, skrofulákat, vér-vizibetegséget, sápadságot 9 a bör
bágyadtságát, az étvágy-hiányt, s erósbiti vértisztitás által a szerveket. Egy szóval:
e szörp a leghathatósb vértisztitó szer. A beleket s gyomrot — mint ez közönségesen
a hamuzsir s vas-iblagnál történni szokott — soha meg nem rohanja; kis gyermekeknél
is, kik mirigy-bántalmakban szenvednek, a legkiválóbb eredménynyel használható.
Dr. t'azenave, a „S. Louis" kórház orvosa Párisban, e szörpöt különösen bőrbeteg-
ségeknél ajánlja. — R a k t á r a k : Németország nevezetesb városai minden gyógyszer-

* C f " Magyarországra nézve a főraktár létezik Pe 81 e n : TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerésznél a király-utczában 7-ik sz. alatt ' 654 (4—24)

A csása. királyi szabad, tlsjsavldékl vasut.

MENETREND.
1864. év május l-töl kezdve, érvényes az 1864. évi nyári-havakra

I. Kassa és Nayvárad felé:
Béca indulás
Pest ,
Czegléd „
Szolnok „
Püspök-Ladány . „
Debreczen . . . . „
Tokaj „
Miskolcz „
F o r r ó - E n c s . . . . „
Kassa érkezés
Püspök-Ladány . indulás
B.-Ujfalu „
Nagyvárad . . . . érkezés

8 óra — percz
6
9

10
1
3
5
7
8
9
1
2
3

25
27
27
26

25
24
83
66
63
45
45

este
reggel

délután

este

délután

7 óra 45 percz reggel
6 35 este

éjjel

reggel

délelőtt
délben

délután
éjjel

reggel

9
1
8

l l
12
2
1
8
4

35
24
42
20
47

5
3

62
49
40
6

40

lI. Arad felé:
Bécs indulás
Pest „ 6
Czegléd „ 9
Szolnok „ 10
Mezó-Túr . . . . „ l l
Csaba. „ 1
Arad érkezés 3

8 óra — perc*
25 „
42 „
40 „
45 „

este
reggel

7 óra 45 perc« reggel

21
3

délután

5
8

10
12
3
6

Sö
89
l l
l l

9

este

éjjel

reggel

III. Kassa- és Nagyváradról Pest és Bécs felé:
Kassa indulás 5 óra 21 percz reggel l l óra — perei délelött
Forró-Encs . . . . „ 6 „ 84 „ „ 1 „ 3 „ délután
Miskolcz „ 7 „ 62 „ „ 3 „ 2 „ „
Tokaj , 9 „ 35 „ „ 6 „ 35 „
Debreczen . . . . „ 12 „ 12 „ délben 10 „ 29 „ éjjel
Püspök-Ladány . „ 1 „ 45 „ délután 12 „ 56 „ „
Szolnok , 4 „ 44 „ „ 4 „ 48 „ reggel
Czegléd érkezés 6 „ 41 „ este 5 „ 54 „ „
Pest 8 „ 87 „ „ 8 „ 45 „ „
Bécs „ 6 „ — „ reggel 6 „ 88 ,, este
Nagyvárad . . . . indulás l l „ 12 „ délelött 9 „ 80 „ „
B.-Ujfalu „ 12 „ 5 „ délben l l „ — „ éjjel
Püspök-Ladány . érkezés 12 „ 54 „ „ 12 „ 16 „ „
Ciegléd „ 6 „ 41 „ este 5 „ 54 „ reggel

IV. Aradról Pe»t és Bécs felé:
Arad indulás 12 óra 30 perce délután 8 óra 20 percz
Csaba „ 2 „ 14
Mező-Túr „ 3 „ 50
Szolnok „ 5 „ 9
Czegléd érkezés 5 „ 66
Pest „ 8 „ 87
Bécs „ 6 „ —

l l
2
4
5
8

reggel 6

este

18
8

12
39
45
83

este
éjjel

reggel

este
A közallomasokróli indnlas ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett rész-

letes menetrendben van kimutatva.

A vasuthoz csatlakozó postakocsik indulnak :
Aradról Szebenbe : naponkint este 6 órakor; az utasok fől vétele nincsen korlátozva.
Nyiregyházáról Szathmárra : vasárnap, szerdán és pénteken este 6 órakor; az utasok

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

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

kor; az utasok 3 személyre korlátozva vannak.
Nagyváradról Kolozsvárra : naponkint este 6 órakor; az utasok fölvétele 7 vagy 8

személyre korlátozva van.
Tokajból Ujhelybc : naponkint este 7 órakor; az utasok3 személyre korlátozva vannak.
Kassáról I,öt-Here : naponkint éjjel 12 órakor; az utasok 3 személyre korlátozva vannak.
Kassáról Przemyslre : szerdán és szombaton délután 2 órakor; az utasok 8 személyre

korlátozva vannak.
Kassáról Szigetre : naponkint éjjel l l óra 45 perczkor; az utasok 3 személyre kor-

látozva vannak.
Kassáról Munkácsra : naponkint éjjel l l óra 45 perczkor; az utasok 3 személyre kor-

látozva vannak. # , ,
570 (io-i2) 2635 Az igazgatóság.

Lególcsóbb szépirodalmi és hölgydivatlap
a középrend számára.

A magyar nők vasárnapi njságal
Elöfizetési fölhiván ....,

NOVILAG
-*.«• "15 nyolczadik évi folyamának

julius — deczemberi félévére.
Félévre csak 3 ft. — Negyedévre csak 1 ft. 50 kr.

Megjelen hetenkint egyszer, vasárnap, szépirodalmi tartalommal,
eredeti divattudósitással, havonkint két melléklettel, ugymint:

egy divatképpel és egy szabás- vagy mintarajzzal.

A „Novilág" a jelenleg fennálló hazai kizárólagosan női divatlapok között a
legrégibb, és e körülményből, mely szerint a t. cz. magyar nói közönség kegyét leg-
állandóbban tudta megnyerni, szabadjon következtetnünk, hogy kitüzött feladatának
legjobban megfelelt.

Tárna Itak ugyan lapok, melyek többet igértek, mint a mennyit megadhattak, de el
is enyésztek; és talán fognak is még támadni, de ezek példáját mint eddig nem, ugy
ezután sem fogjuk követni.

Elvünk : áldozat és kitartás mellett idővel a t. cz. közönség átalános tetszését
megnyerni, és kedvezményeinket azon arányban emelni, melyben a közönség részvétének
gyarapodása annak állandóságát lehetővé teszi.

Egyik ily állandó kedvezményünk az, mely szerint a t. cz. előfizetőnek részéröl
érkező megbízások — könyv- és mindennemü divatezikkek

b evásárlására
— pontosan és gyorsan teljesittetnek. A beküldött összegek vételéről, valamint a bizomá-
nyok végrehajtásáról „Galamb-posta" rovatunk visz értesitést. A pénzösszegek postai
bejegyzés mellett bérmentve küldendők a szerkesztőséghez; a bevásárlást és elküldést
„Altér és Kiss" ezége teljesiti, pontos számlát (conto) mellékelve a küldeményekhez.

A jövő félévi folyamban adni fogunk egy emlékszerü szinezett nagy

DIVATMÜLAPOT, •
mely Rolni müintézetében készül, s a juliusi első szám mellett fog megjelenni.

A lap szellemi tartalmának kiállításában változatlan főszempontunk marad : kizá-
rólag a nöi ízlésnek hódolni, s az olvasmányokat aszerint választani, hogy azok min-
denekelőtt nőkre nézve érdekesek, s mégis a gyöngédebb erkölcs- és illemérzete
sértők sohase legyenek.

A „házi-kör" közhasznu rovatát, mely részben kezdeményezők voltunk, továbbá
is fenntartjuk, valamint a társadalmi élet és nevelés köréből is elismert hitelű hazai és
külföldi iróktól hozandunk értekezéseket.

Előfizetési föltételek:
Félévre : júliustól deczember végeig, helyben kihordatva, vagy

postán bérmentes szétküldéssel 3 ff.
Negyedévre : júliustól szeptember végeig, helyben kihordatva,

vagy postán bérmentes küldéssel 1 ft. 5O kr.
C 3 A czim, név és helyjegyzék szabatos leírásának beküldését kérjük. Tiz előfize-

tésre egy tisztelet-példány jár. C f̂" A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.

A Növilág kiadó-hivatala.
(Pest, egyetem-uteza 4. sz. a.)

FÉNYKÉPÉSZET.
BORSOS és TÁRSA

vegyész-fényképészeti tanintézetében
Pest, kerepesi-ut 65. si.

„Mátyás királyhoz" czimzett házban,
az elméié'" és gyakorlati fényképészetben alapos oktatást nyerhetni.

A tandij vényekkel (Recepté) együtt stb. 50 ft. a. é.

A tanintézet kézirata magyar és német nyelven nyomva, személyes oktatás nélkül
is illő árért megkapható a rövid és könnyen megérthető modorban szerkesztett zseb-
könyvecske, tartalmazza : az intézet kipróbált biztos vényeit, hasznalati utasítással,
valamint a negativ és positiv képek nemsiki-nilésének okait; a hibák rögtöni
felismerése és eltávolítás! módját stb. A vények (Recepté) s eljárások (Methoden)
vidéki fényképészekkel levél által részletekben is közölhetők.

Fentebbi intézetben gyári áron kaphatók : kipróbált külföldi objektívek, rhe-
mikai szerek s albnmin-papirok (saját gyártmányom) s minden a fényképészethez
szükséges készletek.

Kezdő-fényképeszek számára ajánlható : a „berendezett készlet" (kompiette
Einrichtung), mely á 'l egy gépből, chemikai szerekből, alb. papir-csészék-, műszerekből
stb. stb., ezek ára összesen 50 ft. a. é.

(Árjegyzékek kívánatra bérmeatve küldetnek.) 670 (3—3)

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

Pest, julius 17-én 1864.

I T 1 Elöfizetési föltételek 1864-dik évre
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft Fél évre 5 ft.
tsupan Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai

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

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőiéi?, 1863 novem-
er l-töl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatósnál 10 krba:

háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk sza
mára hirdetmények elfogad, Hamburg és Altonában : Haasenstein és Vogler. — M Frankfurt
ban : Otto Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos, — és Pesten • a kerl
té»z-gazdászali ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás ntán 30 újkr

G r ó f B e t h l e n J á n o s .
s alakitandó kormányt törvényesnek el ne
ismerje a szék. Ez inditvány miatt az 1834-i
országgyülés feloszlatása után, midőn az or-
szág kivételes állapotba lőn helyezve, több
elvrokonával együtt fiskális perbe idézte-
tett. A közvádló példás kemény testi bün-
tetést és fogságot kért a bepereltekre,
azonban a kir. tábla itéletileg kimondta,
hogy szabad lábon oltalmazhatják magukat.

Mindezek daczára ezután is több tör-
vényhatóságban résztvett a tanácskozások-
ban, mindig az alkotmányos párthoz tar-
tozva.

G R Ó F B E T H L E N J Á N O S .

Udvarhely szek már az 1837-i ország-
gyűlésre őt akarta egyik követéül megvá-
lasztani, de az ellenzéki párt közmegállapo-
dása következtében nem lépett föl, mint
követjelölt, attól tartva, hogy — habár
törvényeink szerint jogositva is lett volna
a perbeli itélet hozatala előtt helyét elfog-

lalni — ez a kormánypárttal szemben hosz
szas meddő vitákra adna alkalmat, mi az
országra oly szükséges szervezést sok időre
elhalaszthatná.

Legelőbb 1841-ben volt követ Udvar-
helyszékről, mikor már az emlitett fiskalis-
per amnestia következtében megszünt. Az-
után folyvást minden erdélyi országgyülé-
sen, ugy az unio után a 48-i pestin, s a kö-
vetkezőn Udvarhelyszéket képviselte. Az
1846-i erdélyi, ugynevezett urbéri ország-
gyűlésre, bár a székely törvényhatóságok
követei közé tartozott, kik utasításaiknál

fogva átalában, az urbérnek a
Székelyföldön behozatala ellen
nyilatkoztak, Bethlen János oly
utasitást tudott magának kiesz-
közölni, mely lehetővé tette foly.
vást, a haza és emberiség érde-
kében, az ellenzékkel szavazni
az 1846-i igen-igen szűkkeblű
majoritással szemben.

1848-ban Pesten a miniszte-
riális párthoz tartozott. Ez év
septemberében Erdélybe külde-
tett b. Vay mellé kormánybiztosi
segédül, s később az agyagfalvi
gyülésen a székelység egyik ve-
zetője lett. Majd ujra Magyaror-
szágra sietett képviselői állását
elfoglalni, s mint ilyen, a mérsé-
kelt párthoz csatlakozott.

A fegyverletétel után csa-
ládját Pestre telepitette, maga
pedig 3 hónapig bujdokolt, mi-
kor többekkel együtt bejelent-
vén magát, százhúsz társával ke-
gyelmet kapott.

Ezután 1853-ig maradt Pes-
ten, midőn szeretett fiatal hitve-
sét gr. Teleki Zsófiát elvesztve,
akkor még növendék hat fiával
Kolozsvárra költözött, s legott
egész buzgósággal kezdett mü-
ködni az egyedül nyitva álló
társadalmi téren. Hogy mennyi
ügyszeretettel, mily szakértelem-

mel vett részt az erdélyi közintézetek és
egyletek szervezésében, vezetésében, a pro-
testáns egyház igazgatásában : ismeretes
azon olvasóink elött, kik a királyhágontuli
fejleményeket a közelmultban figyelemmel/
kisérték. Különösen is ki kell emelnünfej
azonban Bethlen János lankadatlan töreKk
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A Bethlen-család nevezetes helyet foglal
el hazánk történelmében; az erdélyi vajdák
és fejedelmek, hadvezérek, államférfiak és
történetírók sorában nem egy Bethlenre ta-
lálunk, s el lehet mondani, hogy bár majd-
nem a legnépesebb magyar család (ma is
közel 80-on viselik e nevet), tagjai mindig
— alig egy-két kivétellel — a közügy szol-
gálatában töltötték életöket. Ez magyarázza
m e g , hogy mig arczképeink sorát ez évben
azon Bethlen Jánossal nyitottuk meg, ki
két évtizeden keresztül volt az erdélyi köz-
élet vezére, most ujra egy Bethlen Jánoshoz
értünk, ki ugy a politikai pályán,
mint a társadalmi téren oly sok-
oldalú tevékenységet, annyi buz-
góságot tanusitott és tanusit
folyvást, hogy méltán helyet
foglalhat Erdély jelesb férfiai-
nak arczképcsarnokában.

Született Bethlen János — a
most élők közt legidősb-1811
oktober 14-én Kolozsvártt. Elei-
tol fogva köztanodában növeke-
^fNagy-Enyeden, honnan tiz
év tanulása után Maros- Vásár-
helyre ment a királyi táblára, s
1833-ban a jogi vizsgát letette!
..Az ifju ez idő alatt már több
törvényhatóságban megjelent a
"vándor patrioták"-kal, mint
hallgató, csak annyiban vevén
részt, a ennyiben a kaszinó szá-
mára, mely akkor a mozgalmak
koz- es kiindulási pontja volt
irásbeli tudósitásokat szerksz-
tett Ezek a nyilvánosság, a napi
sajtó nyomásából eredt hiányá-
nak pótlására céloztak, s ép
azért, a mennyire gyorsirók hiá-
nyában lehetséges volt, az
egyes szónoklatokat is maguk-
ban foglalták.

Legelső nyilvános föllépése
1834-reesik^ Mikor már 1 S t t
észrevenni, hogy a z alkotmány,
hoz szorosan ragaszkodó orszáí-
gyülesnek nem sikerül a sérelmek meg-
szüntetését s az ország törvényes állapotba
visszahelyezését kivívni : Udvarhelyszéken
azt inditványozta, hogy ha az országgyülés
az adó elintézése és a föhivataloknaktör-
vényszerinti választás által betöltése nélkül
°szlattatnék el, a más uton kivetendő adót


