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A marhavész s marhabeteí$sé«ek ellen mint óvszer ajánltatik a

kOIIVIJIIIIK-I 1ARHAP0R
a Z .uMtnai

lovak, szarvasmarhák és juhok számára,
Porosz- és Szász királyságok által engedményezve, kitüntetve a londoni 1862-iki,

és bécsi érmekkel, 5 felsége az angol királynő, valamint ő felsége a porosz király foudvarmesteri
a készítő irányában történt leghizelgőbb elismerési iratok szerint-a legkitűnőbb eredménynyel

használtatik, s hathatósnak bizonyulván be különösen:
mirigyes és torokftjdalma^ eseteiben s j J j ^ a r V a S ü i a r [ l á k l l t í l l, . mirigyes és toroKiajuaimait eseteiuen s |

L d O V a R l i a l . bélgörcs ellen, ŝ  különösen̂  hogy a lovak j
g

_• J . _ . - a májmétely eltávolitására, a rothadás s
J l l t l O l i l l c l l • az altest minden fájdalmainál, hol tét-

lenség szolgál alapul.

• - \ a tPÜP • erőben s vidámságban fenntartásinak. kevés vagy rósz tej-adásán ál, melynek minősége a marhapor í
jo testben, telje* erőben^ svi<ian j ; ^ , . ^ ^ a r n t í , o f , á q , használata által szembetiinóleg megjavul,- tüdöfájdahnaknál,g gj j

a borjuzás alatt annak használata megmérhetlen elönynyel jár.
gyenge borjuknak beadván, azok szemlátomást gyarapodnak,

Eladó sőre-marha,
90 db. ökör, 15 tehén, 8bivaly együtt 113 db.,
mely mennyipégból Nyir-Baktán, a nyír-
egyházi vasúti á lombtól 3 órányira 69 da-
rab, Szegegyházán az ujfehértói állomástól
1 órányira 32 db., és Sajó-Vámoson a mis-
kolczi állomástól */« órányira 12 db. van el-
helyezve, szabad kézból eladó. 1662 (l)

Mely sőre-marhák f. é. máj. 22-töl kezdve
a kitett helyekon megtekinthetők, s irántok
Baktán és Szegegyházán személyesen vagy
bérmentes levél által értekezni lehet.

Titkos 1619(12-12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában.mint magángyakorlat foly-
tán több rzer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, soksíor a nél-
kül, lioity a beteg; liivniasaban vaity
életmódjában tcntoltatnek, gyöke-
resen, biztosan és KYtirsan gyogyit

Med. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-utcza 27. sz. Medetz-
hárban, 1-só emelet, délelőtt 7 -9-ig,

délután 1-4 óráig
m F * Díjazott levelekre azonnal

valaHzoltatik, s kívánatra a ó
is ni<*ekül<letiK'k.

Továbbá:

Virággyanta (Blüthenharz)
1640 (1—3)a házi-állatok terméketlensége ellen.

Valódi minőségben kapható:
• Tflrttk. J- gyógyszertárában, királv-utoza 7-xk szám alatt, — Thalmayer és társa, — Halbauer
t testvérek, — «jl!«U | . F. — Rakodczay A. — H U I> Á Bí : az udvari gyógyszertárban.

VAS-MINIOM AUDHHGHEM-tol
(Eisen-MenniR) 1663 (2—5)

14 éremmel s tiszteletteljes megemlí-
tésekkel kitüntetve.

JWF" Tiezteletteljes megemlítéssel az
1802. évi londoni világkiállításon.

A vasminiom festékanyag, különösen Tar-
tóssága, ártalmatlansága s rendkívüli meg-
gazdálkodás és szaporasága által tünteti
ki magát a vas, fa- s erezek bevonására.
Prospektus és mustra kapható: Henri Van
der Elst urnái, Ó-Budán 103-dik sz. alatt

Fristiiltésü keserílviz
a budai Rákóczi-ásvány-kesertisó-

forrásból.
Kapható Buda-Pest minden füszerkereskedésében s a nagyobb

tartományi városokban.
Ezen budai Rákóczi-ásvány-keserüviz, mely a kir. magyar orvosi egyetem

műtermében pontosan megvizsgáltatván, egy bécsi font (82 lat = 76«0 ezemer) viz
870,773 szemer szilárd alkatrészeket, tartalmaz, mely közt 154,2720 szemer kénsavas
magnesia taiáltatik, hogy ha tehát a kénsavas magnesia tömege jegeezesitett álla-
potban számitva kinyomatik, akkor egy bécsi font viznek tartalma 316,259, azaz
1% lat 16 szemer jegeezesitett kénaavas magnesia (keserüsó). — Összehasonlítván
tehát ezen vizet, annak sósgazdag tartalmát tekintve, — az országban eddig ismert
s a kereskedésbe hozott hasonnemii ásványvizekkel, — mindenesetre a budai Rákóczi-
viz a legei ósb ásványvizek közé tartozik, s a betegségek mindazon nemeiben hasz-
nálható, melyekben a püllnai, saidschüczi s minden mas egyéb hasonnemű keserű-
vizek hathatósnak bizonyultak be, azon különbséggel, hogy a budai Rákóczi forrásból
fölülmulhatlan sógazdag tartalmánál fogva sokkal kevesebb adag kívántatik a
gyógvsiker előidézésére. f /-|ar»i« T»-r-»-~ —

Pest, április hóban 1865. LiUSCI

1626 (3—8)
a budai Rákóczi-keserüforrás tulajdonosa.

Pesten, Erzsébet-tér 1. st. a.

Biztos és gyors kiirtása
a

patkányok s egereknek,
egy os. kir. kizár. szab. patkány- s egérpusztitó szer által gyertya formában.

Egy d a r a b á r a SO kr . a. é

Valódi minőségben kapható:
PESTEN: Török József gyógyszerész urnái, király-utcza 7-ik sz. a.,

továbbá:
N.-Becskerek: Nedelkovits. — Csáktornyán: Kárász A. — Eperjesen: Zsembery J .
— JaNsenova: üudovits J. — Kfszthelyt-n : Wünsch F. — holozsvartt: Woif J. —
Pozsonyban: Scherz Fülöp. — Sopronban: Pachhofer,— Soborsitt: Franké A. Va-

raadon: Halter D. F., — Veróczen : Bész J. ii. uraknál 1644 (2- 17)

Marhaktegscgek s marhavész ellen
eredménydús használatra talál

a korneiibnrsi marhapor,
engedvényezve a magas cs. kir. ausztriai, kir. porosz s a kir. szász kormányok által,
kitüntetve a hamburgi, londoni, párisi, müncheni és bécsi érmekkel, s a legnagyobb ered-
ménynyel haszuáltatik ó felsége az angol királyné, valamint ő felsége a porosz királyi
összes udvari istállóiban.

Valódi minőségben kapható:
PESTEN Törftk József gyógyszerésznél, király-utcza 7. sz., Thalmayer A. és társa,
Hnlbnuer tentvérek. Clatz J., Rakodczay A. — Budán: az udrari gyógyszertár-
ban, Aradon: Probst F. J , Tones és Freiberger. — Abony : Lukács A. — Brassó-
ban: Htiazbeimer és társa, Gyertyánffy és fiai. — N.-Becsker«'k: Nedelkovics. — De-
breczenben: BignioJ., Csanak J. — Dettan: Braumüller. — Déva: Lengye. — D.-Föld-
var: Nadhara P. — Eperjesen: Zsembery J. — Esíéken: Deszáthy ,1. — Eszter-
gomban : Bierbrauer C. J. — Egerben: Tschögl J. — Gyöngyösön: Kocziánovich.
— Kassán: Novelly A. — Kolozsvárit: Wolf. - Komáromban: Belloni A., Ziegler
ég fia. — Kftsaeg: Bründl J. — Mohácson: Kögl. — Altmann. — Nagyváradon:
Janky A. — Na«;y-Kiinlz»«n.: Feszelhofer és Rosenberg. — Nyíregyháza: Reich éa
Pawlavits. — Pancsován: Rauschan és fiai és Gráf, — Paks: Flórián J. — Pozsony-
ban: Scherz F., Hackenberger teatv., Waritsek, Kovács J. — Rozsnyón: Pósch J. —
Sopronban : Pachofer L., Müller P., Mezey A. — Szekesfehérvártt: Legmann A. L.,
Kovács P. — Szegeden: Aigner. — Sclmeczen Dimák, Zelenka, — Szepesvárallyán:
Fest J. B. — Szolnokon : Scheftsik István. — Sziszeken: Dietrich A. — Temesvártt:
Maxer és Sailer A., Babusnik. — Trencsénben: Kulka és Weisz. — Váezon: Boden-
dorfer. — Varasdon : Halter F és Koterba. — Veszprémben: Láng J. és Tuszkau

M. — Verócze : Bési J. K. — Zelie: Steyrer A. 1641 (1—8)

A kövérség gyógyítható.
Minden könyvárusnál kapható P e s t e n :

II \HTLi:in:\ és TÁRSAI könyvkereskedésében
váczi-utcza 17-ik sz. a.,

A KÖVÉRSÉG.
Okai, megelőzése és gyógyitása egyszerű étrendi szerek által.

A Pantins rendszer alapján.
IrtaDr. V O G E L. G Y V Li A.

A harmadik bővített kiadás után magyarra fordítva.
Ára 50 kr. — Postán bérmentesen küldve 60 kr.

A kövérségben sintAd&k figyelmébe ajánltatik, miszerint a bekövetkező meleg
időszak a legalkalmasabb idény e betegség gyógyításának foganatosítására.

A Banting-rendszer sok évi tapasztalás eredménye és eddig még mindig a meg-
lepőbb sikerrel lett alkalmazva. Szenvedők, kiket állapotuk már kétségbe ejtett, e
rendszer utasításai szerint rövid idó alatt nyerték vissza előbbi rendes testalka-
Uukat. 1649 (1-2)

Lég-viz (Luftwasser)
mely különösen aranyér-betegségeknél rendes használatra ajánlható; megbecstilhet-
len hatást gyakorol továbbá a szokványos főfájások, fejkoszvény, melUzorongás,
emésztési tehetlenség, altesti bajok, báskomorság, dugulás, s az epeelkulomtéi
háborgatása eseteiben.

1 palaczk ára 40
Valódi minőbben kapható: Pesten T Ö R Ö K J Ó Z S E F gyégTfzeré.is urnái,

királr-ntcza 7-dik sz. »• 1645(4-17)

Kiadö-tuUjdono. Heek.n .* e . i t á T . - Nyourtott saját nyomdájában Pesten, 1866 (egyetem-utez. 4-ik szám alatt).

Tizenharmadik évfolyam.

Pest, május 27-én 1866

Előfizetési föltételek 1866-dik évre: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — (Jsupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évié 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság éa Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január 1-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatasnal 10 ktbaj
kiromsíor- vagy többszöri igtatasnal csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg éa Altonában: Haagenatein éa Vogler. — M.-Frankfurtban :
Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

A testvérhaza egy régóta köztisztelet-
ben álló fiának, a jelen magyar országgyűlés
egyik tagjának arczképe áll előttünk.

Oly férfiú , ki évek hosszú sora *óta
csöndben működik, s a mit tesz, nem a hir
és dicsőség kedveért teszi, hanem hazaszere-
tetből, s mivel meg van győződve azon ügy
jótékony horderejéröl, melyet zajtalan mun-
kássága felkarolt.

Gróf Kun Gothárdról szólunk.
Született 1803-ban; atyja gr. Kun István

volt, egy Erdélyben átalánosan tisztelt ur,
ki spártai szigorral nevelte fiát, nem szere-
tetlenségböl, hanem meggyőző-
désből. E szigor a gróf fiatalko-
rának nem egy óráját komolyitá
el, de ö mégis elismeréssel emlé-
kezik arról, mivel épen e nevelési
rendszer edzette meg jelleme szi-
lárdságát, ez tette képessé, hogy
az élet viharaival, melyek öt sem
kímélték meg , szembe tudjon
szállani.

Tanulmányait a kolozsvári
ev. ref. kollégiumban kezdette
meg s N.-Enyeden végezte be.

1823-ban megyei szolgálatba
lépett s 1830-ban Hunyadmegyé-
nek Hátszeg- kerületében alis-
pánná lett, de az egyeneslelkü,
szabadelvű férfiú nem tudva ki-
békülni a megyében azon időben
uralkodó szellemmel, csakhamar
visszalépett s gazdasággal foglal-
kozott.

A gróf egész 1848-ig nem lé-
pett többé a nyilvános térre, ek-
kor azonban képviselőnek meg-
választatott s utóbb a magyar
minisztérium Hunyadmegye főis-
pánjának nevezte ki.

E szép, de az akkori viszo-
nyok között, oly megyében, mint
Hunyad, nagyon nehéz tisztséget
sok erélylyel, buzgalommal vitte.
Később, a hadi események által
a megyéből kiszorittatva, Debreczenbe ment
és ott vett részt az országgyűlési vitákban,
de csak addig, mig 1849-ben lehetővé vált
részére a visszatérés s ekkor ismét átvevé a
Jöegye kormányzatát, melyet nem lankadó
buzgalommal folytatott az oroszok bejöve-
teléig.

G r ó f K u n G o t h á r d .
Ez idő óta ő is, mint oly sokan, állandó

lakhely nélkül bujdokolt az országban
1850-ig.

Ez évben haditörvényszék elé állíttatott,
a mely hat évi fogságra és jószágvesztésre
ítélte. Fogságának idejét Komáromban töl-
tötte el.

Kiszabadulta után visszakapta elkobzott
birtokait, melynek legszebbike az 1848-i
szomorú nemzetiségi súrlódás folytán a ro-
mán lakosság által feldulatott. Ezen — al-
gyógyi birtokára vonulva — majdnem egé-
szen romba döntött szép kastélyát kiigazit-

GRÓF KUN GOTHÁRD.

tattá, birtokait rendezte, nem azért, hogy
magának fényes napokat biztosítson a jövőre,
hanem főleg rokonai s a közügyek érde-
kében.

Voltak sokan, kik nem ismerve e férfiú
gondolkozásmódját, kik csak szükkörü ma-
gánérdekeket tartva szemelőtt, mosolyogva

nézték, mint fárad, küzd ö, hogy gazdaságát
jobb karba hozza, jószágait lehetőleg jöve-
delmezőkké tegye, mi valóban nem kis fel-
adat volt Erdélynek akkori viszonyai kö-
zött. Ezek igy nyilatkoztak: „minek fárad
az a gróf, mikor ugy is elege van arra, hogy
mint nőtlen ember teljes kényelemben él-
hessen!."

Gr. Kun Gothárd adós maradt akkor a
felelettel, ő tettel akart megfelelni, s ily
módon meg is felelt. Mint oly férfiú, a ki
szivén hordja nemzetének sorsát, a ki tudja
azt, hogy a közművelődés napjainkban égető

szükség a magyar nemzetnek,
mely nélkül nagy, szabad és bol-
dog ma már egy nemzet sem le-
helé meggyőződéstől vezettetve,
figyelmét nevelésügyünkre for-
ditva, annak érdekeit Erdélyben
hathatósan előmozdította. Fára-
dott, jövedelmezővé tette birto-
kait és fáradozásainak gyümöl-
csét e szent hazai ügyre fordítva,
jutalmát csak azon öntudatban
kereste, hogy szolgálatot tehet
nemzetének.

Az alkalom nem hiányzott,
nemes szándokait tetté változ-
tatni. Elhagyatva állott ott a
szászvárosi ev. ref. gymnázium:
a dr. Lészay által felemelt épü-
letnek egyik szárnya hiányzott,
maga a gymnázium az 1848.
után következett szomorú idők
alatt oly helyzetbe juttatott, mely
majdnem végpusztulással fenye-
gette, és pedig ép oly időben,
mikor e tanintézetre legnagyobb
szüksége volt a hunyadmegyei

1 magyarságnak. Ez idő előtt a ki-
sebb birtokosok nagy része is, az

! akkor méltán oly nagy hirben
álló n.-enyedi kollégiumban ne-
veltette fiait. 1848 után ezt még
a jobbmódu birtokosok is alig
tehették. Kirabolva, amerikai

gyarmatosokként uj élet megalapításán fá-
radozva, nem volt módjuk, távolabb levő
intézetbe küldeni fiaikat s igy a szászváros!
gymnázium pusztulása által azon szomorú
helyzetbe jutottak volna, hogy vagy neve-
letlen hagyják fiaikat, vagy a szükség által
arra lettek volna kényszerítve, hogy azokat

ül

21-ik szám.
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a szászvárosi németajkú szász iskolában ta-
níttassák.

A gróf megakadályozta ezen eshetősé-
get , mely Hunyadmegye magyarságára
nézve kiszámithatlan káros következményű
lett volna, ö, ki nagy kényelemhez szokva,
magától meg tudott oly sokat vonni, nem
birta szekrényébe rejteni ezreit, midőn látta,
hogy a közmivelödésnek egy nagy szolgála-
tot tehet s 18,000 forinton felépittette az
iskola épületet, alapitványt tett, s gondos-
kodott a tanárok fizetéséről. Ily módon a
már-már pusztulófélben levő tanintézetet
ismét virágzóvá tette s megóvta a hunyad-
megyei magyarság jövő nemzedékét azon
veszélytől,melynek elébe nézett...(A szász-
városi iskolaépület rajzát és leírását alább
közöljük.)

A gróf 1865-ben a kolozsvári s ujabban
a pesti országgyűlésre választatott meg kép-
viselőül Hunyadmegye hátszegi kerületéből
és ö ez állásában sem feledkezik meg nemes
czéljáról, nem feledkezik meg azon oskolá-
ról, melynek ujjáteremtöjévé lön.

Ezen egyszerűen előadott tények elég
hangosan beszélnek. * /..

A cserhalmi leány.
(Ballada)

I.
Váradi püspök világszép leánya *)
Palotakertbe megyén egymagába',
Arcza sugárzik a mulató házig,
A mulató házban szerelmesdit játszik.

,,Gyöngy tubiczám te! gyere az ölembe,
Most az ölembe, aztán seregembe,
Pej paripámon sátoromba szállunk,
Leány és legényből házaspárrá válunk."

„Hát mosolyogjak a czifra mondókán?
J» j Vic inKkmla \jagcy, HT.p.relmes b o b ó k á m !
Egyszerű bajnok székelyek földéről
Be betykén beszélget seregek rendéről."

„Tündiké rózsám! nem vagyok én székely,
Nagy hadi népem Moldovában székel;
En vagyok Ozul . . . szolga — paripámat! . . .
Foglalni jöttem én téged és hazádat."

,,Jaj, te pogány csont, meg Be ölelj engem!.
Csalfa beszéddel loptad ki szerelmem' . . .
Soha tied nem, inkább a sirverem . . .
Jaj szegény ősz apám... Jézusom,légy velem!"...

Száll a sikoltás kertből palotába,
A palotában szobából szobába . . .
Jaj, zokogás kel, riadnak a szolgák:
A váradi püspök lányát elrabolták!

II .
Liászló herczeg, Géza herczeg, Salamon!
Benn van a kun, nyög alatta Cserhalom,
líun gyiloktól bérezés Erdély haldokol . . .
Magyar király! még nyugodtan alhatol? —

Mint a madár, mint a villám, mint a nyil,
Száll a király szivébe a szörnyű hir.
Hadaival a kunra csap Salamon . . .
Viadalban vérpiros már Cserhalom.

Czifra sátor kicsillámlik magosán,
Rableányka sirdogál benn hangosan.
Ozul vezér be hiába' ha lángol,
Könypataknál nem nyer mást a leánytól.

,,Csitt, te szivem . . . boldogtalan szerelem! . . .
Kié legyen, jaj kié a győzelem?
Ozulé tán. — elvesznek a magyarok . , .
Magyaroké tán? — Ozul után meghalok."

, . . „Hamar, hamar, gyöngyvirágom, jer velem! —
László herczeg tönkre verte seregem'" . . .
Letöröli könyeit a magyar lány:
„Isten veled . . . oh menekülj szaporán!"

*) Salamon idejében a papi nőtlenség még nem volt
szokásos Magyarországon. Bonfin szerint Liizld az elra-
gadt leányt a váradi püspök leányának nézte. Ct. Q.

Ozul vezér nem is hallgat szavára,
Fölragadja a síró lányt lovára,
Vágtat a ló a dombon le, síkon át —
Ki menti meg öreg püspök leányát?

László herczeg viadal közt meglátja:
„Seb ne sajogj . . . Zug *) paripám utána!". . .
Nehéz sebből piros vére folydogál,
Piros vérrel jelzi útját, merre száll.

Repül a nyil László herczeg kéziből,
Ozul alatt a habos mén összedől.
Lóhátról a csákány nyele le nem ér;
Gyalog harczul egymással a két rezér.

László herczeg vesztedre van az a seb;
Ép tagokkal Ozul vezér ügyesebb . . .
Nézi, nézi öreg püspök leánya,
Erdélyország fejedelmét be szánja!

Ing a herczeg, nehéz neki már a bárd,
Ozul vezér most méri rá a halált . . .
Föleikolt a magyar püspök leánya,
Majd egyszerre lángba borul orczája.

Arcza lángol, szeme vadul szikrázik,
Egy gondolat lelkén végig czikázik,
Ozul vezér' kardját hátul kirántja . . .
Szeretőjét a hazáért nem szánja.

ni.
Váradi püspök világszép leánya
Liliomszínben lefekszik az ágyba.
Bizony azt beszélik László udvarában :
Váradi püspöknél virághervadás van.

uGyöngyike lányom, oh gyógyulj meg, enyhülj
Lásd, a bokor zöld, a madárdal zendül;
Ne vidd el a tavaszt virágos kertemből,
Virágos kertemből, szerető szivemből."

,,Oh ne maraszsz itt! megyek, el kell mennem
Hajnali honban várva várnak engem,
Tündérek hónában, ezerelemorazágban —
Ott élek ő vele örök boldogságban.

Be halovány vagy, szívem daliája! . . .
Fáj a fejed még? . . . oh hogyis ne fájna?. . .
Jó reggelt...jó reggelt!...Megbocsátsz-e nékem?.
Mosolyog az ajkad... No csókolj meg szépen!"..

Gyönge aohajtás a virághervadás . . •
Kél a teremben keserves zokogás . . .
„Pünkösdi rózsaszál, kiterítve szépen —
Jó éjszakát neked, meghalt reménységem!"

Csengéi Gusztáv.

A tenger szörnye.
(A polyp.)

A nagyhírű franczia regényíró, Hugó
Viktor legújabb regénye, ,,A tenger mun-
kásai" **) nagy figyelmet ébreszt az olvasó
világban. E munka szebb részletei közé tar-
toznak azon phantasticus rajzok, melyekkel
a képzeletduss erőteljes nyelvű költő a ten-
gert, a partjain lakó emberek életét s a hul-
lámai között élő állatvilágot ecseteli. Hugó
Viktor, mióta Francziaországból száműzve
van, maga is tenger partján lakván, szorga-
lommal tanulmányozta annak rejtelmeit, s
legutóbbi regényében ezen hatalmas elem
és lakói nagy mértékben szerepelnek. Külö-
nösen nagy szerep jutott benne amaz iszonyt
gerjesztő puhánynak, a polypnak, melyet
Hugó Viktor a tenger lidérezének nevez. A
polyp Hugó regényében a költői igazság-
szolgáltatás szerepét viseli; a történet folya-
mában ez ragadja s öli meg a regénybeli go-
nosztevőt, kit az emberi igazságszolgáltatás
büntető karja elérni képes nem volt — ám-
bár legvégül e szörny maga is a költemény
nemes hősének csapásai alatt, kétségbeesett
harcz után elesik.

Hugó Viktor leírása áradozó, kápráz-
tató, regényes, de sok részben igaz. Mielőtt
bővebben ismertetnők, álljon itt néhány tu-

•) László kedvencz loyának nere. Ct. G.
*•) Legközelebb megjelent Pesten magyar forditásban

ii Ráth Mór kiadásában. Forditotta Szász Károly.

dományos adat a polypról, mint azokat egy
éles franczia természettudós, Figuier, föl-
jegy ezte.

A polypok a fejlábasok osztályához tar-
toznak s valamennyi élő állatfaj között föl-
dünk legrégibb lakói közé tartoznak. A po-
lyp egy tömlőszerü testből áll, mely egyik
részén, simán és gömbölydeden végződik,
a másik végén kis fejjel bir, melynek száj-
nyílása körül 8 hosszú karja s ezek mind-
egyike nagyszámú szivó-csövekkel van el-
látva. A szájnyílás két kemény széllel van
ellátva, melyek szorosan egymásra illenek s
a megragadt zsákmány húsában nagy pusztí-
tást visznek véghez. Két nagy merev szeme
ijesztöleg néz ki a tenger sötét mélyéből.
Fiatalkorukban társaságban élnek a poly-
pok, de ha megnőnek, nem szenvedhetik
egymást, egymást kerülik s magános búvó-
helyeket keresnek fel, hogy ott zavartalanul
élhessék napjaikat. É búvóhelyeket több
nyire sziklahasadékokban, s üregekben ta-
lálják fel, hol karjaik egy részével a szik-
lákba tapadnak , másik részével az arra
vonuló halak és egyéb tengeri állatok után
kapdosnak. Falékonyságuk rémitő lévén, a
halászoknak roppant károkat okoznak, nem
csak azért, mert a használható tengeri álla-
tokat elpusztítják előlük, hanem még inkább
az által, mert a halakat elijesztik s a halá-
szati jövedelmet némely helyeken tetemesen
megcsökkentik. A polypok 5 — 6 évig élnek
s nagyságuk igen különböző; vannak igen
parányiak, de a déli tengereken egyes pél-
dáoyok roppant szörnyekké nőnek. Már
Plinius emlit egy polypot, mely 700 fontot
nyomott volna. Mintegy száz évvel ezelőtt
a norvég tengerparton egy óriás polypot
fogtak, melyről a bergeiű püspök azt állí-
totta, hogy e szörnyeteg hátán, mely inkább
szigetnek látszott, mint állatnak, egy ezred
katona helyet foglalhatott volna! Ez óriás
állat „kraken" nevet kapott, s Linné az ö
természetrendszerében „Sepia microcosmos"-
nak nevezte el. Ezen adatok valószínűleg
túlzottak, azonban még napjainkban is ta-
lálhatni rendkivüli nagyságú polyp-példá-
nyokat. Guoy és Gaimard az Atlanti ten-
gerben , az egyenlítőhöz közel egy polyp
maradványára akadtak, mely szerintök lega-
lább is 200 font sulylyal bírt. 1853-ban a
jütlandi tengerparton fogtak el egyet, mely
egy nagy halászdereglyét egészen betöltött
testével.

Azonban a legnagyobb e nemű állat,
melynek létezéséről kétségtelen adataink
vannak, azon polyp volt, melylyel az „Alec-
ton" nevű franczia hadihajó 1861-ben Tene-
riffa és Madeira között találkozott. Ezen
állat 30—40 láb hosszú volt, 20 lábnyi kö-
rülettel birt s nagyszámú óriási karokba
(fogantyúkba) végződött. A hajó parancs-
noka a tudomány érdekében minden áron el
akarta fogatni s valóságos csatát folytatott
ellene. Eleinte puskákkal lövöldöztek utána,
de a golyók keresztülmentek a szívós tö-
megen, a nélkül, ho^y láthatólag árthattak
volna neki. Sebeiből tajtékzó, vöröses folya-
dék ömlött ki s utána erős pézsmaszag volt
érezhető. A puskalövések czélhoz nem ve-
zetvén, a horogköteleket (harpunákat) vet-
ték elő, és valóban sikerült is egy horgot a
polyp testébe vágni, de a midőn erre köte-
let csavartak az állat teste körül, hogy igy
a hajóra emeljék, a test egész első része, a
fej és fogantyúk, leszakadtak s csupán a
tömlőt, a gyomorral és tüdőkkel együtt
emelhették a hajóra. A kötél kettémetszette
alágyhustömeget. (Lásd alább képünket.)

Az európai tengerekben a polypok leg-
gyakoribb fajai: a közönséges tengeri polyp
(octopus vulgáris), melynek néha több láb-
nyi hosszukarjai vannak, s ennek két alfaja:

a hosszú karú polyp (octopus macropus), és
a medtíza-polyp (octopus horridus). Három
más faja: a rövid
lábú polyp (oct. bre-
vipes) és a szivalaku
polyp (pinnoctopus
cordiformis), végre
a cirrotheutis Mül-
leri, kicsiny, ártat-
lan válfajok. — (Ez
utóbbi 3 kisebb faj
rajzait ide mellé-

Cirroiheutis Mttlleri.keljük.)
E rövid magya

rázat után most már könnyebben megért-
hetjük Hugó Viktor fellengős rajzát a
„Tenger munkásaiban", melyet Szász Károly

Rövid lábu polyp.
(Octopus brevipes.)

Szivalaku polyp.
(Pinnoctopus cordiformis.)

jeles fordítása szerint ide mellékelünk. E
tengeri szörnyet, vagy, mint ő nevezi, hidrát,
Hugó Viktor igy írja le :

,,Hogy az ember a hidra létezését elhigyje,
látnia kellett azt. A mi százkaru hidránk mellett
eltörpül a régiek hétfejü hidrája. Ha minden esz-
ményt lehetőnek, és az iszonyatot czélnak tekint-
jük, a hidrát műremeknek tekinthetjük. A czet
roppant, a hidra kicsiny; a vizilónak vérté van
bőrében, a hidra meztelen; a jaraca fütyöl, a
hidra néma; a rinocerosnak szarva van, a hidrá-
nak nincs; a scorpió fulánkkal van ellátva, a hid-
rának nincs fulánkja; a buthusnak karmai van-
nak, a hidrának nincsenek! a mycetesnek farká-
ban van ereje, a hidrának nincs farka; a czápának
fogai metszők, a hidrának nincs foga; a vámpír-
nak szárnyai élesek, a hidrának nincs szárnya; a
sündisznónak tüskéi vannak, a hidrának nincs
tüskéje; a kardhalnak kardja van, a hidrának
nincs; a zsibbasztó rajának villáma van, a békának
varangya, a viperának mérge, az oroszlánnak
karma, a keselyűnek csőre, a krokodilnak torka,
a hidrának sem villáma, sem varangya, sem
mérge, sem karma, sem csőre, sem torka. A hid-
rának nincsen izom-rendezerre, hangja, vérté,
szarva, fulánkja, patája erős farka, metsző szár-
ny a, tüskéje, fűrésze, villanya, varangya, mérge,
karma, csőre vagy foga. A hidra minden vadál-
latnál irtózatosabban fel van fegyverkezve.

Mi a hidra ? Köpöly. A sík tenger sziklái
közt, a hová a rengeteg viz minden ragyogását
rejti, látogatlan szirtek hasadékai körül, ismeret-
len üregekben, hol dus a növényzet, temérdek
a tekeny és a kagyló, az óczeán mélyére, — az
úszó, kit a hely szépsége oda csal, egy találko-
zásba bonyolódhatik. Ne legyen az úszó e talál-
kozásnál kíváncsi, hanem igyekezzék elfutni.
Pompásan kezdődik, de irtózattal végződik.

Nézzük, micsoda találkozás az; mi az, a mi-
vel a sík tenger szirtéi közt miudig összetalálkoz-
hatunk. Valami szürkés alak lebeg a tenger ezi-
nén, kar vastagságú, é« körülbelől fél rőf hoasza-
ságu; alakja rongy, vagy bezárt, nyeletlen eser-
öyő. E rongy lassan közeledik az emberhez. Egy-
szerre szétnyílik, hirtelen nyoicz sugár alakul
6gy arcz körül, melyben két nzem van; e sugarak
élnek, kanyargás közben ragyognak ; olyan mint
egy kerék; kinyújtva négy öt láb átmérőt vesz-
e k fel. Rettentő kifejlés. A szörny egy rohamot
tesz. — A. hidra aa emberbe vágja szigonyait.

A szörny rá alkalmazkodik zsákmányára,
egészen befedi, hosszú ágaival körülfogja. Alant
8árgás, felül fakó; kifejezhetlen porszinének
?emmi sem felel meg a természetben; mintha ha-
b b ó l teremtett állat volna, mely a vízben lakik.
A}*kj pók, szine kaméleon. Ha feldühítik, viola-

megy át. És a mi legiszonyúbb, lágy. —

Fogása fojtogat, érintése zsibbaszt. — Olyan
mint a süly és rák. Betegség van benne szörny-
idomokba Összealakitva. — Megfogni nem lehet.
Szorosan zsákmányára rátapad. Miképen ? Az
üresség törvénye által. Nyocz csápja tövén vas-
tag, aztán mindinkább vékonyodik, és hegyesen
végződik. Mindeniken két fokozatos szemölcs-sor
vonul végig, melyek tövén nagyobbak, vége felé
aprók. Mindenik sorban huszonöt ily szemölcs
van, tehát minden csápon ötven és az egész álla-
ton négyszáz. Ezek a szemölcsök megannyi szí-
pok. A szípok fakó, hengerded porezogók. A leg-
nagyobb olyan, mint egy ötfrankos pénz, és egé-
szen lencse nagyságig száll alá. Csőalakban
kinyúlnak az állatból és ismét visszahúzódnak.
Egy hüvelyknél mélyebben tudnak a zsákmányba
merülni. E szi-mű a zongora billentyűk tökéle-
tességével bír. Kinyúlik, aztán elrejtőzik. Az
állat legkisebb ösztönének is enged. A leggondo-
sabban alkotott érzékek sem hasonlíthatók e szí-
pokhoz, melyek összehúzódása mindenkor az állat
belső mozdulataival és a külső körülményekhez
finomul alkalmazkodik. Ez a sárkány merő érzé-
kenység.

A tengerészek polypnak bivják, a természet-
tudósok cephalopodesnek, a rege-irók krakennek.
Az angol matrózoknál devilfish, ördöghal a neve.
De blood-suckernek is nevezik, azaz vérszipoly-
nak. A la Manche szoros szigetein pieuvre néven
ismerik.

A hidra, mig úszik,úgyszólván, tokjában ma-
rad. Minden ágát összehúzza. Olyan mint valami
kéz, melyet a kézelőbe bevarrtak. Ez a kéz, az
állat feje, széthasitja a vizet és kanyargó mozdu-
lattal hatol előre. Két nagy szemét aiig vehetni
ki, mert egyszinü a vizei. — A polyp lesen vagy
vadászaton behúzódik, összezsugorodik, a lehető
legkisebb térre vonja meg magát. Belevegyül a
félhomályba. Olyanná teszi magát, mintha a hul-
lámnak volna egy redője. Akármihez inkább ha-
sonlit, mint élőlényhez. A hidra megtestesült
képmutatás. Az ember semmibe sem veszi; s hir-
telen szétnyílik.

Lehet-e rettentőbb, mint egy ragadós anyag,
melynek akarata van ? Gyűlöletből gyúrt madár-
lép. A kristálytiszta viz gyönyörű aznr szine
közül egy ocáinány falánk csillag merül fel a
tengerből. — Nem látszik közeledése, és ez
benne az irtózatos. A ki látja, az csaknem bizo-
nyos zsákmánya. Azonban éjjel, különösen az
üzekedés idényében, villós szikrát hány. Ez
iszony is tud szeretni. Közösülni vágyik. Csino-
sítja magát, szikrázik, ragyogó ruhát vesz ma-
gára, s ilyenkor láthatja az ember sziklák tetejé-
ről, mint terül alant halvány ragyogásban, kísér-
teties napképen. A hidra úszik ; de mászik is.
Félig hal, de félig hüllő. A tenger fenekén csú-
szik mászik. Erre nyoicz csápját használja lábnak.
Ugy megyén mint a hernyó. Csontja nincs, vére
nincs, húsa nincs. Teste üres palaczk. Az egész
csak bőr. Nyoicz csápját ugy ki lehet fordítni,
mint a keztyü ujjait. Egyetlen nyilasa van, a ki-
sugárzások közepén. Száj-e az, vagy anus? Mind
kettő. Mindkét életműködés ugyanazon nyilason
át történik. Egy a bejárat a kijárattal.

Az egész állat hideg. A Földközitenger pu-
hánya is iszonyatos. Utálatos ez élő kocsonya
érintése, mely az úszó embert elborítja, kezei
besüppednek, körmei behatnak, ha széttépik sem
hal meg, ha leszakítják sem távozik, valami ma-
kacs folyadék, mely az ember ujjai közül kisiklik;
— de semmi nincs ahhoz a borzalomhoz hasonlít-
ható, melyet a pieuvre hirtelen megjelenése okoz.
E gorgonfőnek nyoicz kigyó áll szolgálatára.
Semmi sem ragad meg és szőrit oly erővel, mint
a cephalopod. Légszivattyú ragadja meg az em-
bert. Az ürességnek lába nőtt. Nem szúr a karom,
nem harap a fog, hanem kimondhatlan köpölyözés
megy végbe. A harajág irtózatos; de irtózatosb
a szivás. A karmok semmik a szípok hoz képest. A
karmok az ember húsába behatolnak, a szipokba
maga az ember hatol be. Az izmok duzzadnak, az
idegek tekerődnek, a bőr egy végtelen súly alatt
megreped, a vér serked és rémitően vegyül a pu-
hány nedve közé. Az állat ezer ocsmány szájjal
borul zsákmányára; a hidra egy testté lesz az
emberrel; az ember összefolyik a hidrával. E rut
agyrém ott fekszik az emberen. A tigris csak
megeheti, de - iszonyú! •— a hidra felszívja az
embert. Magához és magába húzza, és az össze-
szoritott, összegyúrt ember tehetetlenül kényte-
len tűrni, a mint lassankint belé töltik ama zsá-
kot, mely élő szörny. Ételül szolgálni irtózatos,
de italul, az kimondhatatlan.

Lássuk még a regény azon részét, mely-

ben Hugó Hiktor Gilliatt nevű hősének küz-
delmét írja le a polyppal szemközt. Ezen
Gilliatt a tenger partján egy alacsony, sötét
sziklaüregben járván :

„Egyszerre azt érezte, hogy karját megfogta
valami. Leirhatlan borzalom fogta el a pillanat-
ban. Valami apró, durva, lapos, hideg, ragadós
élő tárgy csavarodott karja körül. Vére szivéhez
tolult. Mintha bőrrel szorították és fúróval szúr-
ták volna. Nem több mint egy másodpercz alatt
valami csavar mélyedéit kézfejébe, könyökébe, és
vállát is érintette. Hóna alatt hegyes eszköz ku-
tatott.

Gilliatt hátrarettent, de alig tudott mozdulni.
Mintha oda lett volna szögezve. Fogai közül,
szabadon maradt bal kezébe vette kését, s egy-
szersmind e kezét kétségbeesetten neki feszitette
a sziklafalnak, hogy másik kezét kiszabadítsa.
Az erőfeszítésnek nem lett más eredménye, mint
hogy a szoritó eszköz, nyugtalanítva, annál erő-
sebben szorított. Ez az eszköz hajlékopy volt
mint a bőr, szilárd mint az aczéi, és hideg mint
az éjszaka. Aztán egy másik fojtogató eszköz
nyúlt ki a nyilasból. Mint mikor szájöbölből nyelv
nyúlik ki. Rettenetes odasimulással kanyarodott
Gilliatt meztelen dereka körül, s egyszerre kiszé-
lesedvén, finom simasággal bőrébe ragadt és
egész testét átölelte. Azonnal hallatlan és hason-
lithatlan fájdalom dagasztotta Gilliatt öaszeezori-
tott idegeit. Bőrébe valami kerek, irtózatos tár-
gyak nyomultak be. Ugy érezte, mintha számta-
lan száj tapadna bőrébe, és vérét kiszívni igye-
keznék. Aztán egy harmadik csavar tekergőzött
ki a sziklából, megtapiatotta Gilliattot, és meg-
csapkodta, oldalait, mint a kit kötéllel csapkodnak.
Ez is oda tapadt.

A nagy felelem néma. Gilliatt egyet sem ki-
áltott. Elég világos volt, hogy az ocsmány tár-
gyakat testén felismerje. Egy negyedik SZÍVÓCSŐ,
ezúttal nyilsebeséggel nynlt ki, és hasán tapadt
meg. Lehetetlenség volt e ragadós eszközöket,
melyek számtalan helyen szorították Gilliatt tes-
tét, lefejteni vagy levágni. Minden nyomás helyén
sajátságos iszonyú fájdalom támadt. Olyasmi, a
mit az az ember erezne, kit temérdek apró száj
ragad meg egyszerre. A lyukból ötödik hosszú
eszköz lövelt ki. Jíeresztülnyult a többin és
Gilliatt testén a rekesz-izom körül ragadt meg.
A féíelKuit szorongattat&a növelte; Gilliatt alig
tudott már lélekzeni. E szívó eszközök hegyesek
voltak és mindinkább szélesedtek, mint a kard a
markolat felé. Mind az öt kétségkívül ugyan-
azon egy törzsből nyúlt ki. Fel-s alá mozogtak
Gilliatt testén. Érezte mint változtatják helyeiket
a láthatlan fojtogatok, melyeket megannyi száj-
nak képzelt.

Hirtelen egy nagy kerek és lapos ragadós
test jött ki a szirthasadékból. Ez volt a központ,
az öt ág ugy nyúlt ki belőle, mint küllők a kerék-
agyból ; az ocsmány gömb túlsó részén még há-
rom csáp volt látható, melyek a szikla közt benn-
maradtak. A ragadós test közepéből két szem
csillogott ki. A két szem Gilliattot nésíte.

Gilliatt feiismerte a hidrát, a százkaru ten-
geri puhányt.

E lénynek volt Gilliatt néhány perez óta
hatalmában. E szörny volt ez üreg lakója. Ö volt
a hely kisértő szelleme. Valami vizi gonosz szel-
lem. Mind e pompának borzalom volt a közép-
pontja. Ki tudná e küzdelmet elképzelni ? Gilliatt
benyúlt a repedékbe; a hidra megragadta karját.
Erősen tartotta. Gilliatt légy lett a pók háló-
jában.

övig vizben állott, lábait neki feszitette a
síkos kavicsu sziklafenéknek, jobb karja a hidra
lapos karjaiba erősen beszorítva, dereka csaknem
egésztn elfödve ez irtózatos kötelék redői és ka-
nyarulatai által. A hidra három karjával a szirtbe
fogózott, öttel pedig Gilliatt testét tartotta. Igy
szorította Gilliattot a sziklához. Gilliatt testén
kétszáz ötven szíp működött. Utálat és félelem
egyesült benne. Egy rengeteg ökölbe volt beszo-
rulva, melynek ruganyos, csaknem egy-egymétre
hosszú ujjai belől tele vannak élő gzípokkal, s
ezek által a húsba mélyednek. — Már mondtuk,
hogy a hidrától nem lehet szabadulni. Ha az em-
ber kifejteni erőködik magát karjai közül, annál
erősebben szoritja. Annál jobban meg v»nfogva.
Minden erőfeszítésnek részéről ujabb erőfeszítés
felel meg. Minél több nyomás, annál több vissza-
D y 0 1 Giiliattnak c-k ^ -nedéke, volt, k é s .
Szabadon csak bal keze volt; de tudjuk, hogy,
hatalmasan tudott ezzel bánn, Azt lehetett volna
mondám, hogy két jobb keze van. Nyitott „ését

III
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egész Hunyadmegyét és Szászváros-széket, s jö-
vőre számitó lélekkel, biztos alappal egy alkalmas
telket ajándékozott a rajta levő egyemeletes épü-
lettel együtt, a város kellő közepében, a két prot.
templom közvetlen szomszédságában. Hasonló
meggyőződéstől indíttatva évenkint örök időkön
keresztül 40 köböl búzát rendelt adatni tartanai
jószágából Barcsay Ákos fejedelem, Apafi Mihály
fejedelem pedig a sebeshelyi tizedet tanárfizeté-
sül adományozta. , .

Ezen kegyadományok — melyekhez idonkint

Az„Alecton" franczia korvett csatája egy óriás polyp ellen (1861. nov. 80.).

bal kezében tartotta. A hidra csápjai nem levágni
valók; e szívós bőrt nem fogja a kés, kisiklik éle
alól; különben is félő, hogy az ember saját beszi-
vott húsát is keresztül vágná e csápokkal. A
polyp rettenetes; de egy módon mégis meg lehet
tőle szabadulni. A serki halászok ismerik e mó-
dot; a ki látta sajátságos gyors mozdulataikat a
tengeren, felteheti rólok. A tengeri sül is ismeri,
bizonyos harapással elharapja fejét. Ezért találni
a sfk tengeren annyi fejetlen tizlábut, sepiát és
hidrát. Valóban a polyphoz csak fejénél lehet
férni. Gilliatt tudta ezt.

Ilyen nagyságú puhányt még nem
látott. Az első szúrás félrecsuszott a
nacry állaton; a második is. A hidrát,
mint a bikát csak bizonyos pillanat-
ban lehet megölni; e pillanat a biká-
nál az, mikor fejét a földre ezegzi,
a hidránál pedig, mikor kinyújtja.
Hirtelen elmúló pillanat. Ki ezt el-
veszti, el van veszve. A mit elmond-
tunk, mindaz néhány pillanat müve
volt. Azonban Gilliatt növekedni érzé
kétszáz ötven szíp erejét testén. A
hidra alattomos. Először megdöb-
benti zsákmányát. Miután megfogta,
egy ideig mozdulatlanul tartja.

Gilliatt egyenesen tartotta kését.
A szívás mindinkább erősödött. Egy-
mást nézték az állattal. Egyszerre a
hidra lekapta hatodik lábát a szirt-
oldalról, és Gilliatt felé kanyaritotta,
hogy vele balkarját is megragadja.
Ugyané pillanatban kinyújtotta fejét.
Ha csak egy másodperczig késik Gil-
liatt, az állat mellen ragadta volna.
Akkor, derekán megvérezve, karjai
leszorítva, el kellett volna vesznie.

De Gilliatt ébren állott. Az állat
lesett őreá, de ő is leste az állatot.
Balkarját félrekapta a csáp elől, és e
pillanatban, midőn az állat mellébe
akart harapni, bele döfte kését. Ket-
tős vonaglás állott be. Az állat vo-
naglott, de Gilliatt is. Mintha két vil-
lámlás küzdene egymással. Gilliatt a
lapos puhaságba merítette kését, 63
|egy ostoréhoz hasonló kanyaritással
kört képezve vele az állat szeme kö-
rül, ugy kirántotta fejet, uiiufua rug
lett volna.

A küzdelemnek vége volt. Az ál-
lat lezuhant. Olyan volt, mint egy
szétterített vászon. A szivattyú elro-
molván, a duzzadás megszűnt. A négy
száz szíp embert és sziklát egyszerre
elbocsátott. A rongy a viz fenekére me-
rült. Gilliatt fáradtságtól lihegtében,
két idomtalan kocsonya darabot látott
lábainál, egyik feje, másik egyebe volt az állat-
nak. Azért mondunk egyebet, mert testnek nem
lehet nevezni.

Azonban Gilliatt, félvén valami végerőkö-
déstől, odább állott a csápoktól.

De az állat meg volt dögölve. Gilliatt behaj-
totta kését.

még más adományozók is járultak nagyobb vagy
kisebb összegekkel — emelték oda a szászvárosi
kebli iskolát, hogy a két helybeli ref. lelkész fel-
ügyelete — s egy három évre választott rektor
vezetése alatt mint u. n. partikula állott fenn a
múlt század végéig, sőt a togátus diákok száma
is 30 körül lehetett. A város is elismerte szükséges
voltát azáltal, hogy a piaczi favámjövédelmet
harmadrészben ezen iskolának adományozta, sőt

tőkéi a Naláczi, Barcsay, Kun, Bálint, Bágya, s
több más hazafiérzésü családok egyes tagjainak
áldozatkész buzgósága által tetemes összegekkel
szaporodtak, sőt két kegyes jóltevőnek figyelme
és buzgalma ház- és belső telekajándékozásra is
kiterjedett, a helybeli ref. lelkészek pedig a szük-
séges tanerő pótlásául több órai tanítást vállaltak
önként, díjtalanul.

Ily módon emelte a szászvárosi iskolát haza-
fiui és keresztyéni lelkesültség oly köztanodává,
mely rang- vallás- és nemzeti különbség nélkül

hintette szét e vidéken az ismeretek
magvait, élesztette a honfiúi és val-
lásos érzelmek tüzet, s egyengette a
közmiveltség útját.
?"§ 1848—1849, mint más iskoláin-
kat, ugy a szászvárosit is a megsem-
misülés pontjáig sülyesztette vissza;
már indítványozva, tervezve, sőt el-
határozva volt a városi elöljáróság
felterjesztése következtében azt ka-
tonai laktanyává változtatni. Alaptő-
kéi nagyobbrészint megakadva vagy
veszendőben lévén a zavaros idők
miatt, s ez és más okok miatt is nem
lévén képes az ujabb idő kívánalmai-
nak szinvonalán megállani, bizalom-
vesztetten, fájdalommal nézte ezen
vidék magyar lakossága, miként hal
meg lassú haldoklással ezen eddig
annyi szeretettel ápolt iskola. Ekkor
az egyházi főtanács — főleg a hu-
nyadi egyházmegyei gyűlés fölter-
jesztése következtében fölvilágosit-
tatván — gyökerén kereste meg a baj
okát, uj igazgató-tanárt [nevezett ki,
bizottmányt küldött ki a vidéki bir-
tokosság áldozatkészségének megki-
sértésére. Nem is hiúsult meg a re-
mény, alig van ezen egész vidéken
egy pár r. kath. és ref. birtokos, a ki
ezen iskola pártolóinak aranyköny-
vébe ne irta volna be nevét nagyobb
vagy kisebb kegyalapitványnyal; más-
felől folyamatba indíttatván az eddigi
alaptőkék, s működésbe hozatván a
kellő tanerők, ezen alapon képes lett
az iskolai elöljáróság megnyitni és
nyitva tartani e mai napig négy elemi
és hét gymn. osztályt, melyekben je-
lenleg szinte 400-an részesülnek az
oktatásban, rang- vallás- és nemzet-
különbség nélkül.

S a szászváros! gymnázium ezen
uj életre ébresztésében az oroszlányi
rész Kun Godhárd grófot illeti, a
ki méltán ezen iskola atyjának né-
zendő , s a gondviseléstől végzet-
szerüleg hivatva látszik, hogy ezen

iskolát hivatásának megfelelő állásba jőni segélje.
Továbbá a helybeli ref. egyház egyik elemi osz-
tály tanító fizetését 300 ftban 0. é. saját pénztá-
rából fedezi; a n. enyedi főtanoda pedig a mos-
tani ig. tanár fizetésének legnagyobb részét,
mint gazdagabb nővér, hiven beváltott ígérete
szerint pontosan adja évenkint, mi nélkül az
eddigi szép eredményeket elérni teljes lehetetlen-
ség lett volna.

Közönséges tengeri polyp (Octopus vulgaris).

A szászYárosi magyar gymnázium.
(Erdélyben.')

A szászvárosi ev. ref. magyar gymnázium
egyike Erdély azon iskoláinak, melyek mindjárt
a reformatio reggelén keltek életre.

Egyszerű kebli iskola volt ez is legelső kez-
detekor, de már I. Rákóczi György fejedelem fel-
fogta azon nagyszerű hivatást, mely reá vár ezen
nagy kiterjedésű vidéken, mely magában foglalja

Medtiza polyp (Octopus horridus)-.

későbben minden osztály számára ingyen adott
és ad ma is tűzi fát a város erdejéből.

1799-ben az erdélyi ref. egyházi főtanács
elérkezettnek látta az időt, hogy az addigi kebli
iskolát köztanodává emelje, közvetlen főügyelete
alá vette, a tanrendszert más tanodákéhoz idomi-
totta, s vezetésére egy a külföldi egyetemeken
járt rektort rendelt, kinek lakául házról és telek-
ről is gondoskodott.

Azon idő óta 1848-ig folytonos virágzásban
volt ezen gymnáziumraá emelkedett iskola, alap-

Hosszulabn polyp (Octopus macropus).

De még nem vagyunk a czélnál! még kinyit-
nunk kell a nyolczadik gymn. osztályt is, mul-
hatlan szükségünk van egy tanári állomásra, hi-
ányoznak physikai, chemiai műszereink, állat- és
ásványgyüjteményeink , tápintézetről kell gon-
doskodnunk a szegény tanulók számára, tehát
e<rész gymnáziummá kell ezt alakitanunk.

Fogunk-e czélt érni? Aggodalmunkban rá
tekintünk ama diszes épületre, melynek rajzát
itt veszik ezen lap olvasói; eszünkbe jut, hogy a
nyugoti szárnyat ezelőtt 18 évvel egyik most is

élő gondnokunk (Dr. Lészay Dániel) saját maga
által ajánlott előlegezésből építette föl, s most az
előlegezett költség törlesztve van; reá gondolunk,
hogy az északi szárnyat gróf Kun Kocsárd fő-
gondnokunk saját költségén. (18,000 ft. o. é.)
emelteié föl; és azonnal teljes bizalommal szól-
lunk igy: még nincs kialudva a honfiúi és keresz-
tyéni szeretetnek azon tüze, melynek melegénél
annyi közczélu intézetek keltek ki és állanak
fenn, az ezután is fogja gyámolitani a szászvárosi
ref. magyar közép-iskolát, mint
egyik méltó tárgyát a honsze- ~ __75£==1-
retetnek! D. I. ~"

253

kutgémje, melynek tetejéből különös madárnak
harangszava hallatszik át néha a síkságon, hanem
afféle templomféle, melybe sok ember jár, hogy
áldja azt, a ki teremtette a világot, meg az ő
édesanyját, meg azt a szép pej lovat, melynek
szőrén most vágtatja körül a szátigyekező vad
ménestJ

Hej, most kerülgeti tán utoljára, legalább
a javát, mert még hajnalra ott kell neki lenni a
debreczeni indóháznál, hogy vaskocsira szállítsák;

majd lenézi róla a gyerek. Jaj istenem! ha ő sar-
kantyus csizmában járhatna! Sokat hallott már
felőle, apja beszélt egyszer-másszor róla, de leg-
kivált valami kóbor obsitos, ki egyszer arra ő
feléjök csatangolt: telebeszélte fülét, lelkét a
fiúnak arról, hogy milyen gyönyörű teremtése az
istennek a huszár.

Most látott egyet, s éjszaka vele álmodik,
édes szülejének mindig a huszárt beszéli 8 csak
azzal birják elaltatni: hogy neki is lesz csizmája,

csizmáján pengő sarkantyúja s
hogy a pejt adják, alája, ha majd

_̂ = ő is beáll huszárnak.

igazi, teli vér,

Képek a hazai nép-
életből.

LVI. Hogyan terem a magyar
hnszár?

Hogyan terem a magyar
huszár ?

Tán fölösleges is a „ma-
gyar" melléknév s elég volna
kérdezni: hogyan terem a hu-
szár? Mert vájjon huszár-e, ha
nem magyar?

Beszélnek ugyan franczia
„hussard"-ról, porosz „Husar"-
ról; a világ minden hadserege
bekeblezé a mentés, tarsolyos,
kalpagos lovast. De valamint az
a „Gollasch", a mit Németor-
szágban vesztegetnek, sohasem
az a „gulyásos" a mit mi sze-
retünk, mert izetlen és papri-
kátlan: azonképen a sok hu-
szárkodó német lovasban sincs
meg az a bizonyos, Isten ked-
vező kegyelméből való „tempó",
a mi a huszárral, már mint az
magyar huszárral vele jár.

„A huszár az Isten katonája"; — ezt tartja
a magyar példaszó.

Ki nem hallotta vagy olvasta azt az ismere-
tes adomát a magyar és porosz huszárról, kik a
franczia háborúban együtt kerültek fogságba?

— Wir Hu-
saren sind doch -*" "~'""""' .'-u".*-1-^-1

je\risz die tapfer-
sten Jungens?
Kamerád?

— Micsoda?
Kamerád? Ik
huszár, du hanz-
vurst.

Huszárnak
születni kell, a
huszár terem s
csak is a négy-
folyamu, három-
halmos hazában.

Még ki sem
látszik a föld-
ből, vagy mit is
beszélek? — még
a két ág közé

felfüggesztett
hamvasban rin-
gatja a szellő:
szeme már is
azon a csikósere-
gen akad meg,
melyet apja te-
relget bojtárod-
magával a közel
kúthoz s láttára
apró lábaival,

kezeivel ugy ka-
pálózik , hogy
csaknem kirepül
a lengő bölcső-
ből. Még meg
nem bir állani
a maga emberségéből a fold hátán, már is a
ló hátára kívánkozik s mire a más ember gyereke
megtanulja a szaladást, a jövendőbeli huszár már
száguldozik is. Isten tudja, az édesanyja mivel
szoptatta! — de hogy m*?rő édes tej volna, az
lehetetlen.

, A négy éves fia immáron apiáaak csikós-
bojtára. Persze nena ártana neki, ha egy kicsit
betűre fognák s ha megmondanák neki, hogy az
*C3ÚC3, a mi ott a láthatár alján hanyatlik a tá-
voláig ködébe, nem a szomszéd puszta egyik

Ásványtermclés és
bányaipar.

A szászvárosi magyar gymnázium (Erdélyben)*

„el kell nekik msani idegei országba." Vitéz
huszárt fog hordozni a hátán, nagybajuszos, deli
katonát.

Út a helyett, hogy azon a nagy házon feledné
szemét, mely előtt fiistölg5 sárkányok rohannak
ide-oda; a helyett, hogy a sok népet bámulná,
mely ott össze van gyűlve: csak egyet lát, egyet

Képek a hazai népéletböl: LVI. Hogyan terem a magyar huszár ? - (Lüders rajza.)

csodál szótlan lelkesedésben, mert az szakasztott,
eleven mása annak a rajzolatnak, mely ott függ
apja házának ablaka mellett. Egy szépséges hu-
szár az, kardos, kucsmás; a zsinóros mente kénye-
sen ló<y le válláról s a csizmája sarkán szebben
szól az a nem tudom mi, mint a madár füttye,
mint a harang, mint édesanyjának jóságos be-
széde, de tán még annál a nótánál is szebben, mit
ama nagy kastély eresze alatt huz a czigány, —
pedig huszárnak húzza. Az a csizma tövében da-
loló fülemile pedig nem egyéb, mint sarkantyú s

(Vége.)

IV. A kohászati üzlés (Hüt-
tenbetrieb). A nyeremények a
beváltó kohókhoz szállíttatván,
ott átvétetnek az érczmérötöl
(Erzmesser), ki az átvevő ko-
hónak képviselője; de minthogy
az átvevő és átadó közt mind
a megmázsálásban, mind a kém-
levételben egyenetlenségek tá-
madhatnak, ezeknek eligazitá-
eára egy kir. kémlész (Probirer)
mint részrehajlatlan biró kül-
detik ki.

Az ércztárhan (Erzkram) a
nyeremények megmázsáltatnak
bizonyos napokon, és pedig a
mint a szállító bányák rendel-
vék; beíratnak t. i. sorban a
bányák, a bányabirtokosok ne-
vei, és a nyeremények meg-
nevezése azon megjegyzéssel:

mely fémekre kívánják azokat megkémleltetni ?
— Teknőkint hordatván a nyeremények az érez-
tár ajtaja előtti szekérről mérlegre, minden teknő-
ből egy kémlekanállal kémle vétetik; ha már sok
kérnie gyűlt, ez egy deszkán jól összeelegyittet-
vén, ismét kanalankínti kémlevétel alá esik mind-
addig, míg körülbelül három, és hs. az anyag

szegény tartal-
~ ~ * *"***£. mu, kiváltképen

l\a aranyra is
-„ kémlelendő , tíz
1 fontnyi mennyi-

3 aégre apad.
gEbből legel-

#őbben egy pró-
fcalegény által
«gy őrzemény-
Jeémle (Deposi-
ien-lProbe) véte-
tik vászonzacs-
kóba vagy pa-
pircsomóc8kába,
mely a mázsálási
jegyzőkönyv fo-
lyó számával el-
látva tüstént le-
pecsételtetik és
a számvevő hi-
vatalnak bekül-

detik ; azután
ugyanabból liszt-
té tört kémle
liárom kémlei-
dének küldetik,
hol ezek a meg-
jegyzett fémekre

megkémleltet-
vén, a talált tar-
talom a számve-
vő hivatallal kö-
zöltetik , mely
utóbbi a 3 kém-
leidétől bekül-
dött tartalmat

egyengetés (Auegleichung) alá veszi, azaz: ha »
szabályozott korlátokat az egyes kémleldék kü-
lönböző tartalmaikkal tál nem hágják, a középtar-
talmat (Durihsohnitts-Inhalt) kiszámítja, mely
szerint a nyeremények a beváltó-bányánaK a le-
vonandó költségek lehúzása után kifizettetneK, ea
pedig az ezüst izüstpénzzel, az ^ ^ Z l T l
zel, íz ólom, réz 8tb. tartalom pedig rézpénzzel 8

bankjegyekben a z _ é

^IZeUst^t^ ataWn a kobLati
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eljárás részleteit előadni. Csupán annyit emiitünk
meg, hogy a hosszú és fáradságos kohászati utón
nyert aranyat és ezüstöt beváltás végett az arany-
és ezüst-váltóhivatalnak beküldik.

Évről évre azonban az erdők mindinkább
kipusztulván, a tűzanyagok ára fölebb fölebb
hág; mi oly nyomasztó befolyást gyakorol a ko-
hászatra, és annak következtében a bányászatra,
hogy a bánya-nyeremények, melyek egy pár év-
vel ezelőtt még beváltásra méltók voltak, a fölebb
rúgott olvasztási árszabályok miatt már be nem
váltathatnak.

Ezen körülmény tehát az illetőket más mó-
dok feltalálására kényszeritette, hogy a fémeket
a bánya- és zúzdanyereményekből, valamint a
kohmányokból is olcsóbban kinyerhessék; s ezen
módok, melyek legújabb időkben nagy hévvel
karoltattak fel: a foncsoritás és lugozás.

V. A foncsoritás (Amalgamation). Az ezüst-
nek higany általi megnyerése ez utóbbinak azon
sajátságában rejlik, miszerint az ezüsttel egy
ötvényt (Legur) képez, mely melegség által fel-
bontható.

A foncsoritás 1784-dik évben Bécsben Born
által rézüstökben, későbben Ruprecht által ten-
gelyük körül forgó hordókban vitetett végbe.

A foncsoritás a kohátzati üzletek irányában
a tűzanyag megkimélésén kivül még azon előny-
nyel is bir, hogy az ezüst gyorsan kinyeretik és
nem hurczoltatik egyik kohmányból a másikba
oly sokáig, mint az olvasztásnál; a miért is az
ezüst-apadékok a foncsoritásnál sokkal kisebbek,
mint az olvasztárnál.

Ezen kezelésnél az ezüst chlor ezüstté válto-
zik konyhasóvali pörkölés által; 8 ez vas és higany
által feloszoltatván, a higanyban gyűlt ezüst
meggyüjtetik és a kettő egymástól tüzelés által
elválaeztatik.

A foncaoriiásnál az eljárás következő:
Leginkább szegény erezek vétetnek ehhez,

szárazon lisztté zúzatnak, ezüsttartalmukhoz ké-
pest szükséges konyhasóval összevegyittetnek és
Krammer- fele lángolóban megpörköltetnek — mi
által chlor-ezüst képeztetik.

A ezállpor (Fiugttaub) a legközelebbi ele-
gyítéshez jön; a pörkliszt (Iiöstmehl) megrostál-
tatván (darássá megó'röltetik) megszitáltatik 8
ismét a foncsoritásnak higanynyal s vasdarabocs-
kákkal adatik át.

Ez záró ajtócskákkal jól ellátott hordókban
történik, melyek tengelyö"K "korul forognak s egy
vizkerékkel egybekötött göröndő által forgásba
hozatnak; innen az egész tömeg egy mélyebben
fekvő mosókádba kerül, hol viz által hígítva foly-
tonos köralaku mozgásban tartatik — a gyűlt
foncsor leükpedik a fenéken; mi alatt a felüluszó
vagy csatornák segítségével gödrökbe vezettetve
összegyüjtetik, és ha ezüsttartalma megérdemli,
újra feldolgozás alá kerül.

A foncsort, vászonzacskókban kisajtoltatván,
kiégetik, és a váldának végre mint zúzaranyat
szolgáltatják át.

Egy másik mód ismét, mely által a bánya-
birtokosok a terhes olvasztási költségektől meg-
kiméltetnek, az u. n. lugozásban rejlik.

VI. A lugozás (Extraction). Ezen mód a
chlorezüstnek temitett konyhasólugban felolvadó
sajátságán alapul; ezen magában chlornatriumot
és chlor-ezüstöt foglaló olvadékból az ezüst réz
által ülepesztetik le.

A lugozás és foncsoritás igen közelrokonok
annyiban, hogy eleinte ugyanegy utat követnek
ÍB csak az ezüst kivonásánál válnak el egymástól.

Ezen üzletnek több módja van ; ezek közt :
1. Ezüstkivonás konyhasó és ammóniák által.
Ezen kezelésnél az ezüstérczek konyhasóval

pörkölteinek meg ; az ez által nyert chlorezüst
ammóniákban fölolvasztatik ; ezen olvadékból
kénsavanynyal — ez utóbbit semlegitvén — a
chlorezüst leveretik, mely bármely ömlesztő szer
(Flusstnittel) által azután szinitethHŐ; a kénsavas
ammouiak pedig mész által ismét tiszta ammóni-
ákká válhatik.

2. Al-kénsavanyas savak (unterschweflig-
laure Salze) által.

Az érczekben foglalt ezüst pörkölés utján
chlorezüitté változtatva alkénsavjuiyas natron-
olvadékban felolvasnánk, melyből réz — vagy
fehér ón (Zinn) által aztán az ezü<t kiejtethetik.

VII. A pénzvés (Münzung). Legelső ága a
pénzitéenek a választás; minthogy a pille ezüet,
(Blicksilber) töb'onytre aranyat, a zúzára:.y pedig
ezüi-ttöt szokott tartani, ezért mindakettő vál-
dába (Scheidegaden) jut; az ezüst passaui va»y
hafnerzelli tégelyekben megolvasztatván, vizzel
töltőt* üs'bs önt.o'ik mely foly'onos kavar&s alatt

apró szemecskékre oszlik, melyek nemcsak köny-
nyebben töltethetnek az üvegcsövecskékbe; de
több érintkezési pontot is nyújtanak az olvezer-
nek nagyobb felületjök által.

Az arany is legelsőbben beolvasztatik és ru-
dakba öctetik; de minthogy ebben az arany tarta-
lom tetemesebb, a választás ellenben csak akkor
történhetik, ha a benfoglalt arany nem tesz töb-
bet, mint a választandó ezüstös aranynak negyed-
részét, tehát azt a beolvasztás előtt a beolvasz-
tandó ezüsttel egyveliteni kell.

Sem az ezüst, sem az aranypénzek legfino-
mabb fémtartalmuak nem lévén, egjiket mint a
másikat rézzel kell vegyíteni, hogy a szabályozott
finomságra leszállitassanak, a finom ezüst a kiszá-
mított rézmennyiséggel egy tégelyben összeol-
vasztatik, — a rendes kezelésnél kémlét kell
venni a szabályozott ötvényi (Legurkorn) azaz
finomságfok felőli meggyőződhetés végett; —
ezután idomokba öntetik a vegyitek, a rudak szé-
lein kiálló szálkák lecsipetnek (abfiedern), a meg-
mért rudak nyújtás végett a nyujtódába adatnak,
hol a rudacsok (Zaine) a pénz vastagságáig nyuj-
tatnak, a hengerek közötti minden áteresztés után
kimelegittetvén,, hogy a nyúlásra hajdandóbbakká
váljanak; ezután a finomabb hengerműbe (Justir-
Streckwerk) kerülnek, a melyen a már nyújtott
és vékonyított rudacsok, de melegítés nélkül,
annyiszor eresztetnek át, mig a kivágott lapok a
fémsulyt (pondus, Schrott) azaz a minta (Richt-
pfenning) súlyát bírják, a melyekből azután a vá-
gógép által, mely igen hasonló egy csavar pecsét-
sajtóhoz, a kerek pénzlapok kivágatnak. A hulla-
dékok újra rudacsokká öntetnek, az áthullott
pénzlapok pedig szigorúan a mintasuly után ré-
szeltetnek a mi fekete súly- egyitésnek (Schwarz-
Justiren) neveztetik.

Erre következik a fehér-munka, szinadeís
(Weiss-Sieden), melynél következő az eljárás :

Az ezüst pénzlapokat egy izzitó kemenezébe
(Glühofen) teszik, hogy azoknak felülete alkal-
masabbá tétessék a benne levő réznek felolvasz-
tására; ezután azokat egy rézüstben a szinadó
iöe?ö)i(\Veiss-8udherd) szüntelenikavarás alatt eó-
és borkőből készült forró lúgban addig főzik, mig
egészen fehérekké lesznek; a lúgot most egé-
szen leszűrvén, a pénzlapokat más üstben fris
vizzel kiöblítik, a savanytól dörzsölés és mosáa
által tökéletesen megszabadítják s egy szénporral
töltött :•' ,ic 'kób.i tölt vén, mindenestül vizbe mártva
aokáit; ringaijók.

Ekkor i-mét üsiho töltvén, ujolag kiöblítik, s
aztán széntüz fölött eay a fenekén íikacsos üst-
ben megsíáritj.'ik, éi titzta rongyokkal vagy szi-
vacsokkal kidörzsöiik.

A már fehér lapok taréjozó géppel (Rollir-
maschine) taréjoztatnak, azaz vastagságukba a
leveiezet (Laubwcrk) benyomatik; mi megtörtén-
vén a pénzverő gép (Priigmaschine) alatt példáz-
tatnak, és evvel készen lévén, a pénz forgalomba
adatik.

A pénz használatára az embereket a csere-
kereskedés vitte, melynek folytán kénytelenek
voltak közcserceszközt választani, a mire csakha-
mar legalkalmatosabbnak találtattak a nemes ér-
czek, részint azért, mivel belső beesők van, árok
oly igen hamar nem változik és nincsenek a rom-
lásnak alávetve: részint mert kisebb részekre
feloszthatok, könnyen mindenhova szállíthatók,
és sem igen ritkák, sem igen szaporák.

A fentebbiekből is már a nemes erezek fel-
dolgozásának egész sorrendét figyelemmel végig
köv< tve láthattuk, miként a nemes ércnek magok-
ban még nem pénz, hanem csak ennek anyaga,
hogy pénzzé váljanak a vevő és előadó közötti
bizalmatlanságnak eltávolítására szükséges, a cse-
rében használandó nemes érezdarabokra bélyeget
ütni, mely álial mindenik darabban foglalt tarta-
lom, tehát becsértéke kijelentetik, és az, ki ily
érezdarabot fizetésül kap, bktosittatik, hogy azt
ugyanazon értékben, melyben ő kapta, tovább is
adhatja; ezen bélyegzés azaz pénzverés pedig
mást nem illethet mint a kormányt, és ez által a
nemes érez pénzzé válik; a pénz aranyból, ezüst-
ből vagy rézből veretik.

Hazánkban a pénzvoretéíi jogot mindiga ki-
rályok gyakorolták; tanúsítják ezt Szent István,
Péter. Sámuel iegrégibb s az utánok következő
királyik pénzei. De e jogban királyaink sokszor
egyest ket, rendeket, városokat is, mint I. Lajos
különösen Szatlimármegye keleti részén fekvő
Nagybányát, I. Mátyás Kassa városát részesítet-
ték. Albert és Ulászló törvényei a pénzértéke s
folyamának meghatározását az országgyűléstől
feltételezik ; sok törvényünk van a pénznek jó ér-
tékben megtartása, az idegen pénzeknek belér

1 tékre számítása, az arany és ezüstnek az ország-
ból ki nem vitele iránt; tehát a magyar király
jogának gyakorlata feletti ellenőrködés a közjó
érdekében az országgyűlés jogai közé tartozott.

A pénz értéke tekintetében függ azon ércz-
től, melyből készíttetik; és ezen érez finomsága
és gulyától; minden aranyból vagy ezüstből vert
pénznemnél kettőre kell tehát ügyelnünk :

a. mily mennyiségű arany vagy ezüst van
valamely pénznemben;

b. mennyi benne a réz v. más vegyület.
Az első súly „beUrtékntk" (Korn), s ez a

másodikkal együtt „sulyértéknek" (Schrott) ne-
veztetik.

Lássuk még.mit lehet értenünk a közéletben
igen gyakran használt — pénzláb — kifejezés
alatt: ha t. i. a bel és sulyértéknek, nem különben
bizonyos egység gyanánt fölvett súlyból vert
pénzdarabok számának, és az arany és ezüst közt
létező aránynak meghatározása forog kérdésben,
akkor mindig a pénzlábról van szó.

A mi pedig végre a pénzverő városokat illeti,
hogy honnét került ki valamely pénzdarab, meg-
jegyzendő átalában, hogy azt az egyes pénzdara-
bokon levő betűről ismerhetni meg. így az A. a
képea oldal alján azt lejenti, hogy a pénz az ország
fő pénzverőhelyén például Bécsben, Parisban,
Boroszlóban veretett; a B. franczia pénzeken
Rouent, Ausztriában Körmöczbányat ; a B B.
franczia pénzeken Strassburg; a C. a franczia
pénzeken a loói vagy caeni pénzverde jegye; az
ausztriai pénzeken C. a prágai, a poroszokon a
klevai pénzverőhelyjegye; a D. franczia pénze-
ken Lyont, osztrákon Grátzot; a G. betű franczia
pénzeken Poitierst, poroszon Stettint, az ausztri-
ain Nagybányát jelenti; s igy tovább egész a Z.
betűig bezárólag mindegyiknek megvan a pénze-
ken a maga jelentősége. Husovszky Kálmán.

A s z a k á i .
A szakái az ifjoncz vágyainak netovábbja, a

férfi büszkesége s az aggnak tiszteletreméltó
éke, nemcsak mint látható jele az érett férfikor-
nak — hanem mint a tisztelet s becsület tárgya
is a legrégibb időktől fogva nagy szerepet ját-
szott.

A szakái szine s hos=za az illető egyén kora
s származása szerint különböző; azt mondják,
hogy a vérmes véralkatu ember ismertető jele:
a fekete rövid, ritka szakái; az leginkáob a meleg
s száraz tartományok középkorban levő férfiait
disziti; mig ellenben a szőke szakái hideg s ned-
ves égalj alatt, a veres pedig a magas északon
lakóknál jön elő.

Kopcszszáju, szakáltalan s bajusztalan fér-
fiak nem tartoznak a ritkaságok sorába, ezen
egyéniségek többnyire anyámaszonytermészetüeks
ilyenek Amerika vérszegény néptörzsei. Találunk
azonban roppant dus szakáinövésre is példákat.
A történet az újkorból felj> gyzett egy ily torzon-
borz igen nagy szakálu egyént; e.. Talberg lovas;
vala (f 1575), kinek szakák oly hosszú volt, hogy
két fonadékban leért a földig s innét ismét övéig.
A szokatlan nagy szakái rendesen roppant erőnek
jele. Az emiitett vitéz is oly erős volt, hogy a há-
borúban ellenét egy csapással fejétől a nyeregká-
páig hasitá ketté; patkókat széttörni, mázsás
köveket dobálni, gyermekjátéknak tartá.

Valamint a férfinál a szakáihiány női kedélv
ismertető jele, ép ugy a nőnél a szakai férfiasság-
ról tesz tanúbizonyságot; ez azonban leginkább
csak öreg s házsártos asszonyoknál mutatkozik.
— A hires Pastrána Júlia, ki inkább hasonlitott
szőrös majomhoz, mint nőhöz, ezen tekintetben
nevezetes kivételt tőn, a mennyiben nagyon is
szelíd s gyermeteg természetű volt.

A egyiptomiak kivételével — kik csak rövid,
úgynevezett kecskeszakált viseltek — a Kelet
majd minden nemzete a legrégibb őskortól kezdve
hordott szakált, mely nagy tiszteletben részesült.
Midőn az Ammoniták Dávid király követeit sza-
káluktól megfosztok, a király ezen annyira felin-
gerült : hogy hadat üzent. — A zsidók szakálukat
drága kenetekkel kenték 8 a férfi első s legszebb
díszének tárták; csak midőn keblüket nagy fájda-
lom dúlta, vagy midőn kedveseiket gyászolák,
vágták le. — Hasonlót tőnek a görögök is. A
rómaiak mintegy 300 évig (K. e.) hordtak szakáit,
de ekkor elkezdek azt szslankint kis ezüst fogó-
val kihuzogatni, vagy bizonyos, már akkor is is-
mert szervesztő szerek által eltávolítani. Csak a.
bölcsészek s a katonák nem hódolának e divat-
nak, s kivált az utóbbiak nagy tiszteletben tárták
azontúl is; mi onnan is kitűnik, hogy midőn a.
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gallusokat legyőzék, meghagyták nekik büntetés
terhe alatt, hogy szakálukat azonnal nyirják le.
— Első ezakálát a 21 érés római ifjú levágta s
azt mint nagykorúsága jelét -— egy istennek
•zentelé, a szörnyű Néró is Jupiternek áldozá fel
drága kövekkel rakott aranyszelenczébe zárt sza-
kálát. A 49-ik év után azonban megtiltatott
az egész római birodalomban a szakáiviselés.

A germánok soha sem voltak barátjai a sza-
kálnak:— a germá i ifjú ezakálát csak akkor
nyírhatta le, ha legalább is egy ellent ölt meg.

Olaszországban a góthok s longobardok hoz-
ták a szakált divatba.

Soha sem volt annyi változásnak alávetve a
szakái, mint a középkorban, ekkor majd minden
országban máskép kezdek viselni; csak a papok
s hivatalnokok valának kénytelenek megtartani a
régi divatot, s szakált hordani, hogy arezuk annál
nagyobb tekintélyű legyen. Ezen korban igen
gyakran oly eset is fordult elő, hogy az okmá-
nyok pecsétjeire az illető birák, nagyobb hite-
lesség okáért szakálukból ragasztottak néhány
szálat.

A szakái s bajusz mint franczia divat jött
Németországba s itt IV. Henrik után „Henri
quatre"-nek neveztetett.

A szakálra nézve a legfontosabb átváltozást
XIV. Lajos kora hozta létre. — Ezen uralkodó
ugyanis mint kiskorú szakáltalan ifjoncz lépett
a trónra, az udvaronezok túlságos udvariasság-
ból, eddigelé oly nagy gonddal ápolt szakálukat
s bajszukat levágták, csakhamar egész Franczia-
országban nem lehetett egyetlen egy szakálas
embert találni. — Természetesen Európa többi
nemzetei nagyban majmolák e szokást. — A mint
e divat a papság tudomására jutott, kárhozattal
* purgatoriumba jutással fenyegetek az illetőket,
ha ezen — szerintök kárhozatos — szokástól el
nem állanak ; de miután látták, hogy törekvésük
hajótörést szenvedett; ők is megváltak szépen
ezakáluktól. Ez volt a szakái száműzetése, s
tartott egész 1848-ig, ekkor kapott amnestiát,
s közelfogadásban részesült ismét s azóta ural-
kodik mindenütt; egyedül csak a papok nem ha-
tározták még el magukat az arcz ezen diszének
visszaállitására, mely nem csak hogy nagyobb
tekintélyt kölcsönözne arezuknak, hanem ezen-
kívül még gyakran igen jó szolgálatot is tenne,
mivel akadályul szolgálna a fogfájás ési torok-
gyík ellen.

A magyarok, lengyelek s oroszok soha sem
váltak meg egészen szakáluktól.

Keleten a szakái semmi legkisebb változás-
nak nem vala alávetve; a legrégibb ősidőkben
ugy hordozák azt, mint most, s oly divatot talá
lünk, mint jelen századunkban. A szakált itt
szentségnek tekintik, melyet Isten azért ada a
férfinak, hogy ez által mintegy megkülönböztet-
hesse a nőtől; — 8 mivel a pr féta szakálát soha
sem nyirá, ezt az igazhivő sem teszi, hacsak a
reformpárthoz nem tartozik.

Az arabok azon embert, kinek szakála nincs,
ép oly rútnak tartják, mint azt, kinek orra nincs.

Kelet népei szakálukat mindig a legszebb
rendben tartják; szagos vizzel fecskendezik s
aloéval füstölik. — Egyik férfi a másiknak, ha
t. i. szeretik a becsülik egymást, szakálát csó-
kolja meg; a nők s gyermekek pedig férjük s
atyjuk szakálát csókolják szeretetök jeléül. —
Ha a „próféta szakálára" esküszik a török, akkor
sokat mondott; — ha pedig azt mondja: „Isten
tartsa meg szakálod", akkor felette nagyon sze-
det 8 kegyencze vagy. Rónaszéky.

A sziliczei híres barlang is elpusztult!
Egy tornamegyei levelezőnktől a következő

szomorú tudósítást kaptuk:
Tőlünk mintegy félórai távolra van a szili-

czei jeges barlang vagy Lednicze.
Ám lássuk, mivé lett e jeges barlang

napjainkban. Két-három évvel ezelőtt még érdek-
kel közelgetett feléje a tudni, ismerni vágyó utas;
ezelőtt még a régi ut vezette a vándort belsejébe;
azelőtt még komoly meghatottsággal tekintettünk
le a roppant sziklaboltozat üreo-ébe, a teremtés e
remek müvébe, melyben kristály-tiszta, hordóvas-
tagságu hosszú jégcsapok ragadták meg figyel-
münket.

És hová lőn a régi szépség, a Teremtő cso-
dája, hova a régi hir? Elveszett,elmosódott! Igen!
m ert hazánk ezen ritkasága nem a természet cso-
damüve többé, hanem: sörház, sörpincze? A ki
nem tudja a változást, mely már 3 éve vesztegeti
"® barlang érdemét, örömrepeaő szívvel siet még

mindig a természet e nagyszerű templomába,
azonban a régi mély csendet felváltó lárma és
zsibongás, az ott dolgozó munkások ajkairól
hangzó trágár, 8 kárűmló szavak, a hordók zör-
gése, ács és bádogos kalapács-ütése furcsa érzel-
meket költhetnek mindenkiben.

És mi teszi még ajánlóvá e természeti ritka-
ság mai előnyeit? Az, hogy az uj útfélen, épen a
baradla bejáratánál szét van szórva a kifőzött
árpa, komló, s a savanyú büdös maláta, malyre
az egész vidék legye, bogara összegyűl; hát még
a disznósereg, melyet a malátán hizlalnak, s a
büdös trágyaszag s más effélék. Biz ezek nagyon
meghatják az ember lelkét. S ezért nem egy mi-
velt egyén mondotta ki a felett roszalását, s nem
egy alkalmazta rá az evangyéliom ama szavait,
midőn Jézus a templomból kiutasította az ottani
árusokat. De még ezekután, az az élv várakozik
reánk, hogy jég helyett üres boltozatot találunk,
mivel a bérlő ur cselédjei, különösen tavaly, le
szerették lövöldözni a jégcsapokat. Es mit talá-
lunk hát? Először is a bejárásnál 3 — 4 kutya
ugatása fogad. Lejebb menve egy rácsajtón,
előttünk áll az árpaőrlő; ez alatt a ser főző katlan,
balra az árpa csiráztató, ott pedig, hol a nyár
kellő közepén a leghatalmasabb jégcsapok és sik
jég volt, roppant nagyságú kádak, 20 — 30 igen
nagy sereshordó, alább a sziliczei mészáros tartja
el a húsát két hétig is; s ide számítva még a s*e-
met rontó füstöt, mely főzés alkalmával megtölti
a barlangot, előttünk áll az egész kép! Jeget
megy ide látni nyárban az ember s látja, a mit
elősoroltunk!

És mind ezek miért változtak igy meg? —
Azért a 30 vagy 40 forintért, mit a bérlő gazdag
tulajdonosának fizet évenkint; a mely bérlő aztán
főzet olyan sert, mely néhány nap alatt meg-
poshad1

E hireket sajnálkozva fogja olvasni a termé-
szet minden barátja. Ajánljuk annak idejében a
rimaszombati természetvizsgálók figyelmébe.

P. M.

Biztosítási versenyzés.
Miskolcz, május 21-én.

A t. szerkesztőség tudomására jutott eddig,
hogy a tiszáninneni ref. egyházkerület az egyházi
épületeknek tüzelleni tömeges biztosítása végett
10 évre a „pesti biztositó-intéseP'-tú szerződött.

Ez egyházi épületek nagyobb része most
még más társaságnál lévén biztosítva, a tömeges
biztosítás csak évek múlva, a most létező szerző-
dések lejárta után veendi kezdetét. A „pesti
biztositó-intézet" a versenyző társulatok közt a
legolcsóbb dijakat ajánlván, az egyházkerület a
koczkázatot a „pesti biztosító intézet"-re ruházta.
A „pesti intézet" dijai még a „Hungária" dijai-
nál is olcsóbbak voltak. Az „Assecurationi Ge-
neráli" átlag-dija 5%; a ,,Riunioni"-é és a
„Victoria"-é 4V2%, (a „Victoria" e mellett még
20%-et engedvén); a „Hungaria"-é 3'/2° 0, s a
„pesti"-é 2'%-

Az „első magyar átalános biztositó-társaság"
nem lépett az árcsökkentés terére, nem vállalhat-
ván el ily roppant koczkáratot minden áron, t. i.
oly dijakkal, melyek a tűzveszélyességgel, a kár-
esetek valószínűségeivel s a koczkázat nagyságá-
val nem áll ;ak kellő arányban. Ép midőn a szer-
ződés fölötti alku folyt, égett le Sarkadon a ref.
templom, melynél magánál a kár mintegy 10 —
12,0 >0 forint. A „pestí"-nQk összes díjbevétele
az összes érték után alig haladhatja meg az 1400
forintot a dijait valóban oly olcsóknak mondhat-
juk, hogy azokat csak a versenyzés hevessége iga-
zolhatja. Az egyházkerület azonban, miután az
„első m'tgyar átalános biztosit/) társaság" a fenn-
forgó viszonyok mellett, mit sajnálnunk kell, nem
versenyzett, a versenyzők közt annak nyuj á az
elsőséget, mely legolcsóbb dijakat ajánlott. Tud-
juk, legszívesebben szerződött voLsa az első ma-
gyar átaláno3 biztosító-társasággal, melynél az
egyházi javak nagyobb része ugy is biztositva
van, de az „első magyar1' megfogható, tán ment-
hető önérzettel lépett vissza a liedtáczió mezejé-
ről, melyen, mint látjuk, ő nyertes nem lehetett
volna D. D.

E g y v e l e g .
** (Szerencsekivánatok Bhmarknak.) Gróf

Bismark, az ellene tett merénylet következtében
300,000 aláirással ellátott szerencsekivánó felira-
tot, 1400-nál több üdvözlő táviratot 8 körülbelül
700 ugyanily levelet kapott.

— (Gaál József életrajzához.) Sa*tmárról
a következő helyreigazítást vettük: A „Vasár-
napi Újság" f. évi I l d i k számában, megyénk
elhunyt jeles fiának, Gaál József akad. tag élet-
rajzában egy pár hibás adat foglaltatván, azt az
igazság érdekében helyreigazítani szükségesnek
tartom. Családi viszonyaira nézve t. i. az foglal-
tatik az idézett életrajzban, miként elhunyt Gaál
József „budai tanuló-korában anyját elvesztvén,
midőn a szünidőre hazajött, jó anyja helyett egy-
kori gazdasszonya uralkodott a háznál, kit apja
nőül is vett; a hatalomra vergődött mostoha
csakhamar össze is veszítette apját fiával, minek
következtében magára hagyatva s gyámoltalanul
hagyta el az apai házat."

Gaál József édesanyja, egy jó nemes csa-
ládból származó, Marsovszky-leány volt, ki korán
elhalván, férje nem gazdasszonyát, hanem Szat-
már városában hosszas ideig lakott s közbecsü-
lésben állott Haby sópénztárnok leányát vette
nőül. Hogy ezen második házasság után G. J .
elszármazott az apai háztól, az bizonyos, de ez
nem a mostohaanya miatt, ki szelíd jó nő volt,
hanem inkább az apai szigor 8 hidegség folytán
történhetett, mit onnan gyanítok, hogy e másod-
szori házasságból származott gyerekek is mind
eltávoztak a szülői háztól, az apának harmadszori
házassága után.

Másik hibás adat az, hogy G. J . 1848-ban
Szatmármegye főjegyzője lett volna. G. J., eltá-
vozása után az apai háztól, tudtomra Szatmárba
soha le nem jött, következőleg a megyei életben
részt nem vett. 1848 ban a megyének egy más
iró s költő, Riskó Ignácz volt a főjegyzője. R. E.

— (Éneklő császír.) A mait tél folytán a
franczia császárné termeiben zárt körű estély tar-
tatott, mely alkalommal két hires páriái salon-
énekes, Napóleon császár kivánatára; a népszerű
költő Béranger néhány dalát énekelte el. Kitűnt
ez alkalommal, hogy a császár nem csak alaposan
ismeri a nagyhírű költő népszerű dalait, hanem,
mi több, egy egészen uj ismeretlen oldalról is be-
mutatta magát. Eákezdett Béranger egy szép
dalára s egy egész versszakot kellemesen hangzó
bariton hangjával, könyvnélkül végig énekelt. A
hallgatóság kissé zavarban volt, hogy mikép nyi-
latkoztassa tetszését ezen uj énekes irányában.

— (Gazdátlan ház.) Berlinben nem régen
hivatalosan kutatták a város egyik élénk helyén
álló egyik három emeletes ház tulajdonosát. Min-
den keresés sikertelen maradt, a ház gazdája
sehonnan sem jelentkezett, ugy hogy a kir. fiskus
volt kénytelen azt birtokába venni. Mint afféle
gazdátlan, elhagyott épületet egy darabig a fővá-
ros csavargó aW> néposztálya használta éjjeli
szállásul, mig végre a rendőrség a bejáratokat
deszkákbal elszegeztette.

— (A sajtok kirá!ya.) A múlt hónapokban
átalinos nemzetközi nagy sajtkiállitáí tartatott
Parisban, mely alkalommal az u. n. roqueforti
sajtnak ítéltetett az első nagy jutalom. A bíráló
bizottság 600 különféle sajtnemek között válasz-
tott, melyek a fold mindenféle részeiből küldettek
be. Köztök magyar sajtjaink is képviselve voltak.
Az első jutalmon kivül még 4 arany, 5 ezüst és
nagyszámú bronz érmet osz*ottak ki a sajtkészitők
szorgalmának megjutalmazása s buzdítása végett.

jg,8Z. — (Mennyi egy billió?) Az egyszerű
felelet erre — milliószor millió. Mily könnyű ezt
leírni! hányszorta könnyebb kimondani!! De nincs
ember s nem is lesz soha, ki ezt megszámlálhatná.
Egy perez alatt az ember 160—170-et olvashat,
de vegyük föl, hogy 200 at, ekkor egy órára esik
12,000, egy napra 288,000, egy évre (365 napot
számitva) 105,120,000. Ha Ádám létének első
pillanatától fogva kezdte volna el a számlálást,
evvel még a mai napig sem készült volna el.
Mert egy billió megszámlálására 9512 év, 34 nap,
5 óra s 20 perez szükséges. Ha megengednők —
a mi jogos volna — hogy a szegény számláló na-
ponkint 12 órát fordíthasson evésre , ivásra és
alvásra: akkor 19,024 év, 68 nap, 10 óra s 40
perezre lenne szüksége.

Esz. — (A chinaiak pálinkája), mely rizsből
van készítve, Tju-nak neveztetik; ez minden
európaira nézve mind ize, mind pedig szaga által
roppant kellemetlenné válik. S mégis olyanok,
kik az erős italokhoz szoktak, nehányszori élve-
zet után, mohón iszszák. Hatása minden euró-
paira nézve szörnyű. Ha valaki ez italt többször
élvezi, nem lesz ugyan ittas, de testét oly r e*z»e-
tés fogja el, hogy sem mosdani se*, jedjg ruhaját
begombolm nem képes, hacsac d«
nem iszik; sőt még; álom sem j6 szemen-e, m,g a.
Tjú-t meg nem ízleli.
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Irodalom és művészet.
= (Heckenast Gusztáv kiadásában) megje-

lentek: 1. „Erdélyi kis utazó." Irta Lukács Pál.
Mindazok, kik a gyermekirodalom terén e régóta
szép sikerrel működő iró műveit ismerik, örömmel
emlékeznek azon mulatva oktató munkákra vissza,
azért örülünk, hogy gyermekirodalmunk e régi
bajnokának nevével e téren újra találkozunk. Az
újonnan megjelent kis mű, csinos kiállításban,
képekkel díszítve ctak 50 kr. Ajánljuk a ezüiők
figjelnaébe. — 2. „Az angol forradalom történett."
Quizot F. nagyhírű müve után fordította dr. Fésűs
György. Czímképes, díszes kiadás. Ára 3 forint.

= („Magyarország ismertetése") czimü
munka I. kötetének 2-ik szakasza Sopron-, Tolna-,
Vas-, Veszprém- és Zala megyék leírásával meg-
jelent. Irta fényes Elek. Ára 2 ft 50 kr. Kapható
Lampel Róbert pesti könyvárusnál, s magánál a
Bzerzőnél, Pesten, nagy-stáczio-utcza 25-dik sz.
alatt.

•• (Uj magyar könyv jelent meg Bécsben.)
Holzhausen Adolfnál, s most már minden könyv-
kereskedésben kapható. JEz Renan legújabb mű-
vének. „Az apostolok"-na,k első füzete, mely a
80-adik lapig terjed. Az egész munka 4—5 ha-
sonló füzetből fog állani, s néhány hét alatt tel-
jesen megjelen. E mű folytatása a „Jézus életé-
nek", s mintegy kiegészítője annak; de korán-
sem fog annyi zajt és visseatetszést előidézni.

** (Megjelent zenemüvek) A pest-budai da-
lárda által kiadott négyes dalok I. füzete megje-
lent s négy dalt tartalmaz, melyek a következők:
1. Ábrányi Kornél „Honfidal"-a, mely a dalárdá-
nak van ajánlva. 2. Szellemvilág, Mosonyi Mi-
hálytól. A hazai zenészetünkben elismert nevet
kivívott szerzőhöz méltó mű. 3. „Boldog éjjel," és
4. A pest-budai dalárda indulója, mindkettő
Zimay Lászlótól.

= (Zenészeti pályahirdetés.) A pécsi da-
lárda f. évi május hó 6 án tartott közgyűlésében
elhatározá, miszerint boldogult Ruszke Dávid fe-
lejthetlen tiszteletbeli tagja emlékének tisztele-
tére „Ruszke-dij" név alatt két pályadijt tüz ki,
két vig, alaposan átdolgozott magyar dalra, me-
lyek eUejét 30 frt. másodikát 20 frttal dijazandja.
Felkéretnek tehát a hazai zeneszerzők, hogy e
pályázatban minél számosabban réezt venni szí-
veskedjenek. A pályázatra következő feltételek
állapittatak meg: Készíttessék egy szabadon vá-
lasztandó vig szövegre egy megfelelő dallamu tö-
kéletesen átdolgozott férfi négyes, mely könnyű
kivihetősége mellett túlságosan hosszú ne legyen.
A beküldött pályamüvek a pécsi dalárdából vá-
lasztott kettős négyes által, az első karmester
vezénylete alatt szorgosan betanittatnak, s az
összes működő tagok jelenlétében előadatnak, kik
átalános szótöbbséggel a két legsikerültebbnek
itélik meg a dijt. A pályaművek, a szerző nevét
rejtő jeligés levéllel, jul. 15-ig Bánffay Simon
úrhoz, a pécsi dalárda elnökéhez küldendők.

Egyház és iskola.
*• (Az erdélyi evang. ref. egyház superinten-

densévé) Nagy Péter felsőbb helyen is megerősit-
tetett s O Felsége által királyi tanácsosi czimmel
ruháztatott föl.

•• (A számos- újvári egyház-kerülethez tar-
tozó) krasznamegyebeli Dohi község épülő félben
levő gör. kath. temploma építésének folytathatá-
sára, rendkivüli segélyképen, a vallásalap „épité-
sekre és helyreállításokra" szánt rovatából 500
ftot engedélyeztek.

•• (Az iglói ev. gymnázium nyilvánossága.)
Az újonnan felszerelt iglói ágost. hitv. evang. tel-
jes 8 osztályú gymnázium nyilvánossága ügyében
tett felterjesztésre, a m. k. udvari kanczellária
részéről az a válasz érkezett, hogy az emiitett
gymnázium nyilvánossága ellen a legfelsőbb fel-
ügyeleti jog szempontjából nehézség elő nem for-
dulván, semmi akadály nincs az iránt, hogy az
ezen tanintézetnél a gymnáziumot végzett ifjak-
kal rendéi és érvényes érettségi vizsgák tartathas-
sanak és az eziránti rendes bizonyitványok ki-
adathassanak. A felterjesztett és jóváhagyott
tanterv pontos alkalmazása felett a helytartóta-
nács van felügyeletre utasítva, a gymnázium
szerkezetében netán czélba veendő átváltoztatá-
sok pedig az illető egyházkerület által előre fel-
jelentendők, illetőleg a legfelsőbb engedély a fo-
ganatba vétel előtt kikérendő.

T Á R H Á Z .
Ipar, gazdaság, kereskedés.
J (A losonczi vaspálya csődjéről,) melynek

megszüntetését már oly régóta rebesgetik, ujab-
ban irják, hogy most már a csőd megszüntetése
eo-észen bizonyos, miután a genfi bank részéről
támasztott nehézségek, Jolimé, a személyesen
Pestre érkezett intézeti igazgató alkudozása foly-
tán tökéletesen elhárittattak. Az egyezkedési ügy-
iratok már a minisztériumhoz terjesztettek, és a
csőd megszüntetésének többé semmi sem áll útjá-
ban. A gróf Forgách Antal és társainak nemrég
engedélyezett miskolez-hatvani szárnyvonal által
a vállalat részére több kedvező alkalom mutatko-
zik. Ezzel összeköttetésben megemlitjük, hogy a
fölépitési munkálatok a pesti közúti vaspályán,
mely a losonczi pálya-udvart az állam-vaspályá-
val és alsó duna-parttal összekötni szándékozik,
gyorsan haladnak, és hogy a sinek a váczi ut
hosszában már le vannak rakva.

/ (A gabonakiviteli tilalmat), mely a forga-
lomnak s különösen a gazdaközönségnek oly nagy
hátrányára és kárára szolgált, hír szerint végkép
megszüntették.

J> (Lóvásárlások.) Hessen-Darmstadtból az
ottani kormány megbízásából múlt szombaton
egy őrnagy, kapitány, egy torzs-szállásmester,
egy gyógykovács és körülbelül 30, nagyrészt
tüzérségi katona érkezett Pestre a hadsereg szá-

eszkÖzlendő lóvásárlás végett, mi czélramáramára eszkÖzlendő ó v á s r á g ,
30,000 ezüst tallért hoztak magukkal. Most hét-
főn reggel már 1500 lovat útnak is indítottak,
melyet azóta hihetőleg már több szállítmány is
követett.

•# (A budapesti szabok öltöny anyag-beszer-
ÍÖ társulatának) alapszabályai kormányszékileg
helybenhagyatván, most már semmi akadály sem
áll annak útjában, hogy ezen nemcsak a szabó
iparosokra, de a közönségre nézve is nem csekél1

előnyöket biztosító társulat megalakuljon és fel
adatát mielőbb teljesíthesse.

Közintézetek, egyletek.
= (A pest-budai dalárda) f. évi június hó

2-án a páva-szigeten egy kedélyes és díszes nyári
daleetélyt rendez. Fővárosunk e jeles és szorgal-
mas dalegyletének ez estélye — hiszszük — mél-
tán megérdemlett látogatottságnak fog örvendeni.
A belépti dij csak 50 kr. leend.

** (A képzőművészeti társulatnak) három uj
alapító tagja lett: Havas Sándor helytartósági
tanácsos, Gorove István és gr. Karácsonyi Guidó.
— Jelenleg 117 alapitó tag van, s a társulati
alaptőke 23,400 ftot képvisel.

** (A magyar gazdaszonyok egylete.) ujab-
ban is több taggal ezaporodott. Alapitó tag lett:
gr. Károlyi Viktorné szül. Orczy Mária bárónő
400 frtal; igazgató tagok: Dőry Zsigmondné,
Dőry Frigyesné, Dőry Vinczéné, b. Jeszenszky
Kálmánná, b. Jeszenszky Sándorné, b. Jeszenszky
Józsefné és Plosz Alajosné. Rendes tag: Vidák
Károlyné. A növelde felszerelésére az egylet
buzgó hölgyei ujabban is számos tárgyat ajándé-
koztak ; pesti ismert kereskedők pedig szintén
jelentékeny összegeket küldtek, s a háztartáshoz
szükséges tárgyakat is a legnagyobb készséggel
szolgáltatták a szegény árvák érdekében, mely
buzgalmukért az egyleti választmány köszönetet
mondva, továbbra is fölkéri a közönség párt-
fogását.

— (A magyar gazdasszonyok) egylete által
felállított leánynövelde, mint halljuk, június első
napjaiban fog megnyílni. A külső-belső fölszere-
lésre eddig már igen számos jótékony adományok
érkeztek be a pesti lakosság minden osztályából.
Többi között ugy értesülünk, hogy egy vagyonos
pesti polgár, Becker ur, a növeldét az első hóna-
pon át ingyen fogja ellátni kenyérrel. Utánzásra
méltó szép példa.

*• (A kassai jótékony nöegylet) f. hó 17-én
tartott gyűlésében melegen emlékezvén meg el-
hunyt első elnöknője Szirmay-Malaspina grófnő-
ről, uj elnökök választásáról gondoskodott, s az
első helyre Melczer Jánosné őnga, a második hely-
re pedig az elhunytnak nővére választatott meg.

Közlekedés.
~rf* (A debreezen-szatmár-szigeti vasút érdé

kében) a debreczeni, szabolcsi, részben bihari,
szatmári, ugocsai, marmarosi s a visszakapcsolt
részekbeli képviselők a napokban értekezletet

tartottak. Az illetők bizottmánynyá alakultak s
gr. Károlyi György urat választván elnöküknek,
kijelentették, hogy az illető törvényhatóságoktól
és testületektől nyert meghatalmazások nyomán
az előmunkálatok érdekében létesült consortiu-
mot, valamint vállalkozót is tőlük kitelhető módon
izellemileg támogatni készek. Egyszersmind

Gyene Károly. Kiss Lajos, b. Perényi Zsigmond,
Szaplonczay József, Tisza Kálmán , Ujfalusi
Miklós, Várady Gábor és b. Vécsey József urak-
ból kisebb bizottmány alakíttatott, mely máj.
11-kén tartotta első ülését gr. Károlyi György
elnöklete alatt. Ez ülésben gr. Forgách Antal ő
excja is, mint a consortium egyik tagja, részt vett
s az ügy állásáról kimerítő és részletes felvilá-
gosításokat adott.

Mi újság?
*• (Bizalmi nyilatkozatok Deák Ferenczhez.)

Pestvárosának összes választó-kerületei bizalmi
nyilatkozatot intéznek Deák Ferenczhez. Az alá-
írásokra a választók tömegesen sereglettek a
lövölde termébe. E bizalmi nyilatkozatot a múlt
csütörtökön szándékoztak átnyújtani az ünnepelt
hazafinak. — Vasmegye szombathelyi választó-
kerületének összes választói f. hó 17-kén tartott
összejövetelük alkalmával szintén egyhangúlag
bizalmat szavaztak hazánk bölcse Deák Ferencz-
nek , s ebbéli nyilatkozatukat egy kilencztagu
küldöttség által fogják neki átnyújtani. — A
bajai polgárok olvasó-egylete pedig nagy hazánk-
fiát tiszteletbeli tagjául választotta meg.

** (Hazatérhetén engedély egy magyar mene-
kült számára.) Londonban tartózkodó nagytudo-
mányu hazánkfia, Rónay Jáczint, szent Benedek-
rendi áldozár, ki mint politikai menekült, hazánk-
tól 1849 óta távol lenni volt kénytelen, az ellene
elrendelt vagyon-elkobzás megszüntetése mellett
engedélyt nyert, hogy hazánkba ismét visszatér-
hessen.

** (Halálozás.) Eszterházy Pál herczeg, e hó
21-én reggel Regensburgban meghalt. — Ga-
lanthai herczeg Eszterházy Pál Antal Sopron-
megye örökös főispánja, Fraknó örökös ura, cs.
k. kamarás és valóságos belső titkos tanácsos,
1786. márczius 11-én született, igy életének
80-ik évét már betöltötte. A diplomatiai pályára
szentelte magát és 1810-ben drezdai cs. kir. kö-
vet lett, 1830-ban pedig londoni nagykövetnek
neveztetett ki. Ezen állásban, melylyel 1842-ig
volt felruházva, diplomatikus tapintat és ügyes-
ség által előnyösen tünteté ki magát. 1842-től
1848-ig a hazai ügyekkel foglalkozott és ez utóbb
emiitett évben a magyar minisztérium alakulása
alkalmával ö Felsége a király személye körül
levő miniszterré neveztetett ki. Ezen minőségben
a magyar és ausztriai minisztérium között mint
közvetítő egész 1848. augusztus végéig működött,
és szeptember első napjaiban mondott le e tárczá-
ról. Eszterházy herczeg azóta mint magánzó élt,
és a haza iránti sokszoros érdemeit végre azzal
koronázta meg, hogy hires képtárát az akadémia
palotájában Pesten állíttatta föl. — Az akadémia
palotájának 3-ik emeletén a képtár ablakából
lengő gyászlobogó jelenti, hogy a nagylelkű
főúr, ki e becses gyűjteményt a hazának átengedé,
nincs többé, s a gyász okából a képtár e héten
zárva volt. — Az elhunytnak hűlt tetemeit 24-én
szentelték be Bécsben az augusztinusok templo-
mában, honnan örök nyugalomra a kis martoni
családi sírboltba szállítják. Áldás és béke legyen
hamvai fölött. (Arczképét a „V. U." 1857. évi
1-ső számában közöltük.)

** (Előkészületek Gömörben a természettudó-
sok fogadására.) Mint irják, Gömörmegyében
már nagyban folynak az előkészületek a termé-
szetbúvárok elfogadására, kik idei vándor-gyűlé-
süket Rima-Szombatban tartják. így az aggteleki
barlangot a kirándulás alkalmára vilanynyal
akarják világítani s színi előadást rendezni benne.
Ajnácskőn pedig, hol a történelmi hirü várrom
van, nagy ebédet tartanak. Kirándulást terveznek
a Királyhegyre is, hol egykor Mátyás király
mulatott.

** ( A nemzeti színház drámai tagjai a szün-
idők alatt) ismét körutat fognak tenni a vidék
nevezetesebb városaiban. Szigligeti Ede, a nem-
zeti színház drámai rendezője, az idén ismét ka-
pott szinielőadási engedélyt, mely szerint a szín-
házi szünidők alatt, azaz f. é. június 28-tól kezdve
egy hónapig, Magyarország bármely vidékén elő-
adásokat rendezhet.

Melléklet a Vasárnapi Újság 21-dik számához 1866.
** (Szent István első magyar király kardja.)

Prágából irják, hogy a Hradschinon levő királyi
palota úgynevezett Ulászló termében közszemlére
vannak kitéve a hires Venczel-kápolna kincsei s
műemlékei. Ezek közt van "Magyarország első
apostoli királyának egy kardja is, melynek mar-
kolata elefántcsontból való.

** (A helybeli fényképirók) a festészekkel és
szobrászokkal egyetemben — mint a „F. L."
írja, — egy saját elöljárósággal biró testülelet
akarnak formálni, s e végett a lövöldében köz-
gyűlést tartanak.

** (Az idei csónakverseny a Dunán), mint az
óriási falragaszok jelentik, június 3-kán lesz. A
100 aranyból álló nagy díjért a „nemzeti hajós-
egylet'* és a „Concordia" czimü hajósegylet két
csónaka fog versenyezni.

** (A rudas-fürdlii sétányon), Budán, a kö-
vetkező három hó alatt az idén is lesznek heten-
kint tánczvigalmak, melyeknek jövedelmét a
budai árvaház építésére forditják.

** (A pesti állatkertet) július l-jén szándé-
koznak megnyitni. A közlekedést társaskocsik
tartják fenn, melyeknek állomási helyök az állat-
kert előtt lesz.

** (A pesti lóversenyek győztesei közül,) a
„V. V. lap" hiteles följegyzése szerint van der
Lühe (Belgiumból) 16,200 frtot, — b. Bethmann
(Frankfurtból) 6980 frtot, — gr. Wenkheim Ru-
dolf pedig 6910 forintot nyertek.

** (Magyar győztesek a bécsi gyepen.) A bécsi
lóverseny első napján, május 19 kén a ,,steeple
chase"-dijat gróf Károlyinak „Büszke*' lova
nyerte, melyet gr. Szapáry Iván lovagolt. — A
második napon pedig a 2000 ftos polgárdijat gr.
Wenkheim Rudolf ,.Doboz"-a nyerte el.

** (Azon oroszlán), melyet gr. Erdődy Afri-
kában ejtett el, s Parisban kitömetett, jelenleg
Pesten a lövöldében van kiállítva. A különben
néhány krajezár belépti dijból begyülő összeg
egyik közintézetünknek van szánva. Beszélik, hogy
a gróf e szép példány-vadat a nemz. múzeumnak
fogja ajándékozni.

** (Halálozás.) Fáy Gusztáv, a kitűnő kép-
zettségű zenész és zeneköltő, a „Fiesco" és Ca-
milla" czimű eredeti dalművek szerzője, e hó
19-dikén, alig kétnapi szenvedés után, 43 éves
korában elhunyt. Váratlan halála leverő hatással
volt ugy azokra, kik benne operánk egyik nagy-
reményű bajnokát látták, mint azokra is, kik
benne a ritka szerénységü s nemeskeblü embert
és barátot tisztelték és szerették. „Camilla" czimű
operáját a múlt évben többször sikerrel adták a
nemzeti színházban, s azóta egy magyar dalmű
szerzésével foglalkozott, melyet, fájdalom, a halál
nem engedett befejezni. — Temetése pünkösd hét-
főjén ment végbe tisztelői nagy számának rész-
véte mellett. Fölötte Török Pál superintendens
tartott rövid, lélekemelő beszédet. Tetemeit a ref.
egyház sírboltjába, atyja, elhunyt veterán irónk
Fáy András hamvai mellé tették örök nyugalomra.

** (Halálozás.) Nagel Bernát budai könyvke-
reskedő, e hó 17-én, tevékeny életének 36-ik évé-
ben, meghalt.

— (Nyílt köszönet.) Zay- Ugrócz, máj. 19.
Szerencsém van mind azon tisztelt uraknak, kik
engem Valkó megyét és ős anyám Gara Borbála
fészkét, Garavárat, illető adatokkal megörven-
deztetni szíveskedtek, legőszintébb köszönetemet
nyilvánítani. Mindkettőnek helyisége iránt már
teljesen tisztában vagyok. Csömöri gr. Zay Károly.

— (Adakozás.) ínséggel küzdő bukovinai
magyar testvéreink fölsegélésére a Vasára. Újság
szerkesztőségéhez beküldetett:

XV. közlés: Szombathelyről a gymnázium

7-dik osztálya (a Főv- Lapok utján) 11 ft. — Má-
iéból (Gömör) többen „egy protestáns" által (a
r.-katholikusok számára) 5 ft. 58 kr. — Ungvár-
ról többen Molnár János által 10 ft. 70 kr. —
Tokajból többen Krőczer Ágoston által 23 ft.
30 kr. — Szegedről Szojka Gusztáv és özv. Bán-
hidy Józsefné 8 ft. — Ártándról (Bihar) többen
Halász Imre által 7 ft. — T.-Dobról többen Sze-
remley József lelkész által 13 ft. — Silingyiáról
(Arad) Deseő Ádám (a r.-kath. számára) 15 ft.—
Szernyéről (Bereg) a ref. község hivei Zágoni .Á.
Károly lelkész által (felében a r.-kath. számára)
4 ft. 20 kr. — Déva-Ványáról az ottani olv.- egylet
Szabó Gábor elnök által 11 ft. — Pestről Istóczy
Sándor 2 ft. — Búzáról Hadvige Ernő (a r.-kath.
számára) 2 ft. — M.-Kászonból többen Warga
Pál ref. lelkész által (felében a r.-kath. számára)
6 ft. 20 kr. — H.-Hadházról a ref. egyház tagjai
Bartha Mihály lelkész által 31 ft. 20 kr. — Szt.-
Györgyvölgyéről több ref. község hivei Somogyi
Gyula lelkész által 16 ft. 7 kr. — Dadáról Deák
János 3 ft. — Békésről a bánhidai olvasó-kör
tagjai Szabados Sándor elnök által 12 ft.

összesen 181 ft. 25 kr.
Az eddigi /.—XIV. közlésekkel együtt begyült

összesen 1398 ft. 30 kr., 2 db. cs. arany, 3 db. két-
pftos tallér, 2 db. egyftos és 4 db. ezüst húszas.

(Az egyes adakozók névsora, mfcly e lapok szerkesztő-
ségéhez az összegekkel együtt beküldetett, ezúttal oly
tömeges, hogy azokat hely szűke miatt terjedelmesen kö-
zölnünk lehetetlen. Fogadják egyenkint a szűkölködők
nevében szives köszönetünket s boldogítsa őket azon ne-
mes öntudat, mely a jós^ivü adakozásnak legméltóbb
jutalma.)

Nemzeti színház.
Péntek, máj. 18. „A Benoiton család." Vigj.

5 felvonásban. Irta Sardou Viktor.
Szombat, máj. 19. „Faust." Opera 5 felv. Ze-

néjét szerzetté Gounod.
Vasárnap, máj. 20. A pünkösdi szent ünnep

miatt a színház zárva volt.
Hétfő, máj. 21. „A Benoiton család." Vigj. 5

felv. Sardou Viktortól.
Kedd, máj. 22. „Bánk bán." Eredeti opera 5

felv. Zenéjét szerzetté Erkel Ferencz.
Szerda, máj. 23. „A régi pénzek." Eredeti

vígjáték 4 felvonásban. Irta Fáy András.
Csütörtök, máj. 24. „Macbeth." Opera 4 felv.

Zenéjét szerzetté Verdi.

Szerkesztői mondanivaló.
8253. Andrásfalva. (Bukovina). B. M. Az ötödik

küldeményünket nyugtázó levél is megérkezett. E napok-
ban ismét egy nagyobb összeget küldhetünk, melynek
kiosztását az ínségesek között az egyes adakozók kíván-
sága szerint kérjük. Reméljük, hogy a jövő aratásig még
egy kis összeget gyűjthetünk. A. küldött uj felhívást
azért nem közöljük, mert ugy tudjuk, hogy a „Kath. Nép-
lapban" már közölve volt.

8254. Hanva. Lehetetlen köszönetünket ki nem fe-
jezni amaz élet- és lapmentő tényért. „Fogadd-há-lám-
ezért 1" énekli V. László király Hunyady Lászlónak.

8255. 1850. A kivánt hiteles bizonyítványt lehetetlen
volt még eddig kieszközölni. Egészen másfelé van a mi
járásunk. De, mint mondtuk, nincs is rá szükség. A kor-
pus deliotit okvetlen oda kell szállítani minél elébb, ne-
hogy késő legyen, s míg könnyen lehet rajta segíteni. —
Hát különben a vasmegyei kilátások még most sem
derülnek?

8256. Déés. P. F. Női kezektől eléggé ügyes rajzok,
de sajnálattal értettük kebelbéli rajzolóinktól, hogy az
elő- és háttér teljes hiányánál fogva czéljainkra nem hasz-
nálhatók.

8257. II. Rákóczy. „Mentse ki vakmerőségemet a
16 év, melynek határain még tul nem léptem" — mondja
ön. Teljesen kimenti, a boldog viszon tlátásig — tiz év
múlva. Akkor a V. Üjság 23. s ön 26 éves lesz. Mindket-
tőre nézve a legszebb kor.

8258. T. Dada. B. A. A levél nem veszett el, itt van
mindenestől. De még tüzetesen nem olvashattuk el tartal-
mát. Elébb utóbb meglesz.

8259. Egy tiszaparti h«lászlegény. A jó szándék-
nál egyebet még alig ismerhetünk el. Az elbeszélő hang
még csupa öntudatlan, eltanult modorosság, sőt az inven-
tia is csupa reminiscentiák szüleménye. Hosszasb gyakor-
lat után fejlődhetik ki csak az egyéni sajátság és önállóság,
ha a hivatás és tehetség forrása idő előtt ki nem apad.

. SAKKÜÁTÉK.
334-dik sz. f. — Gr. Pongrácz Arnoldtól

(Nagy- Szombatban).
Sötét.

ga b e d e f
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 329-ik számú feladvány megfejtése.
(Rakovszky Aladártól. Szerző megfejtése szerint.)
Világos. Sötét.

1. Hfl—g3 Bh2-e2A)
2. Vh6-d6f Bb6—d6:
3. Fdl—b3fmat.

Világos. A) Sötét.
1 Bb6—a6:f
2. Vh6 —a6: tetsz. szer.
3. Fdl-b3+mat.

Helyesen fejtették riieie. Veszprémben: Fülöp József.
Harasztiban: Gr.Festetich Benno. — Pozsonyban: Csery

Gábor. — Debreczenben: Z. I. és Z L. — T.-Abádon: Weisz
A. — Miakolezon: Czenthe József. — Eperjesen: Brósz
Károly. — Vizesréthen: Terray Pál. — Jász-Kpséren: Ga-
lambos István. — Sárospatakon: Farkas Bertalan és Czibe
István. — Pesten: Rakovszky-Vagyon Judit.

Rövid értesítés. A múlt számunkban közölt 333. sz.
feladványban b4-re világos gyalog állítandó.

Nyílt tér.*)
— (Előfizetői panasz.) Két vagy három

évvel ezelőtt egyik gazd. egyesületi gyűlésünk-
ben, Reischer Endre 8 kötetes gazdasági köny-
vére vonatkozó előfizetési felhívás fordulván elő,
arra mind az egyesület részére,mind velem együtt
több a gyűlésen jelen volt tagok 8 fttal egyenkint
előfizettünk.

Ezen előfizetés folytán csakhamar megkülde-
tett Galgóczy „Mezei gazda" czimű könyve, mely
nekem már 10 év óta megvolt, s melynek mos-
tani ujabb kiadásban 80 kr. az ára, holott nekünk
azt Reischer Endre ur 1 frtba, és a postán fize-
tett 30 v. 40 krba küldte meg; küldött ezen kivül
Reischer ur a „Falusi könyvtár"-ból két kis füze-
tet. Ennyi, mit 8 ftért kaptam, a nélkül, hogy
Reischer ur hirdetett munkájáról előfizetőinek
bármi említést tenne. —Hogy az ilynemű eljárás
az irodalom pártolásának, s írói hitelnek előnyére

m-e ? feleljen Reischer Endre ur. — Szatmár,
május 18. 1866. — A szatmármegyei gazd. egye-
sület egyik tagja.

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

H E T I - N A P TÁR.
Hónapi- és

hetinap
Katliolikus és Protestáns

naptár

Május —Június
Vasár G 1 Sz. hár. v.
Hétfő | Vilmos, Germán
KKedd
Szerd.
Csőt.

Maximin
Ferdinánd kir.
Űrnap, Petrona; p,

Pént. i Nikodemus vért.
Szomb., Erasmus, Bland

6 Sz. hár.v.
Emil
Izsák hitv.
Nándor
Angéla
Nikodem
Marczel

Görög-orosz
naptár

Május (ó)
15 B Punk.vas.
16 Punk. hétfő
17 Adronik
18 Kánt. János
19 Patriczius
20 Thallelaeus
21 Konstantin

Izraeliták
naptára

Siv. Ros.
13
14
15 Makabeus
16 [győzelm.
17
18
19 37. Sab.

N a p
hossza | kél | nyűg.

f. P-
65 52
66 50
67 47
68 45
69 42
70 40
71 37

6. P.
7 44

44
45
46
48
49
49

Hold változásai. © Holdtölte kedden 29-kén, 2 óra 34 perczkor délután

H o l d
hossza | kél j nyűg.

f. p.
222 53
234 43
246 36
258 36
270 43
281 57

6. P .

5 43
6 40
7 35
8 28
9 15
este

295 32 10 38

6. P

3 13
3 45
4 22
5 2
5 47

regg-
7 35

TARTALOM.
Gróf Kun Gothárd (arczkép). — A cserhalmi leány.

— A tenger szörnye (hót képpel). — A szászvárosi magyar
gymnázium (képpel.) — Képek a hazai népéletből: Ho-
gyan terem a magyar huszár? (képpel). — Ásványterme-
lés és bányaipar (vége). — A szakái. — A szilié"1 híres
barlang is elpusztul! — Biztosítási versenyzés. — Egyve-
leg. - Tárház : Irodalom és művészet. - Egyház és is-
kola. - Ipar, gazdaság, kereskedés. - Koz.ntezetek,
egyletek. - Közlekedés. - Mi újság?- . A d » k o z á s < í i : . r
Nemzeti színház. - Szerkesztői mondan.valo. - Sakk-
játék. — Nyiltér. — Heti n » P t á r * _ _ _ _

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza 1. S 2.)
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HIRDETÉSEK.

Cs. kir. szab.

Rinnionc Adriatica di Siciu l«.
(Adriai biztositó-társulat.)

Alapittatott Triestben 1838-dik évben.

Kivonata a 27-dik zárszáinadásiiak,
mely magában foglalja a társulat vállalatait 1804-dik évi július l-töl]1865-dik évi

június 30-ig (az életbiztosítások kivételével)
előterjesztetett az 1866-dik évi april 25-kénTriestben tartott részvénytársulati közgyűlésen.

1674 (1-8)

Biztosított töke . . . . . .
Jutalék jövedelem
7117 biztosítottnak kifizetett kártérítések .

A társulat kezességi vagyona:
Részvények utáni töke
Bíyeremény-tartalék-alap . . . . .
Jutalomdij-tartalék, le nem járt biztosításokért
Folyó jutalékok % kamatbevételek körülbelül .

Összesen

594,314,
3,703,

<iÜ7
535

2,270,891

ft.
ft.
ft.

<iN

8 3
0 0

kr.
kr.
kr.

4.000,000 ft.
221,470 ft.

3,047.118 ft.
4,300,000 ft.

— kr.
20 kr.
— kr.
— kr.

12,108,588 ft. 20 kr.
Miként az itt felhozott számok mutatják, a Rinnione Adriatica a lefolyt üzletévben,

daczára a tetemesen szaporodott versenyzésnek, nemcsak hogy üzleti kifejlődésében lépést nem
tartolt volna, hanem inkább a lcgkecsegtetöbb előmenetelnek örvend.

Ezen eredmény nemcsak a közönség elismerésében — hogy a biztositások jótékonyságához
tömegesen járuljanak — központosul, — hanem azon bizalomnak is, melynek a r i un ioné szi-
lárd kezelése s a kártérítési ügyek gyors elintézésében fekszik, tulajdonitható (mert
a társulat keletkezése óta 1865-dik évi június 30-ig nem kevesebbet mint 37 millió forintot
fizetett ki); s ide járul még az is, hogy a t. ez. biztosító közönség kielégítésére folytonosan
12 millió forintnyi kezességi tük« áll rendelkezésére.

Az alulirt országos föügynökség bátorkodik ennélfogva a biztosító-intézetek jótékony
működésére egyátalában, de különösen az általuk képviselt társulatot a t. ez. közönség szíves
figyelmébe azon hozzáadással ajánlani, hogy szilárdságukkal összeegyeztethető lehető legol-
csóbb jutalomdijak mellett biztosításokat elfogad:

a) \% emberek életérc, tökékre, nyugdijak s járadékokra, az életben fizetve és a biztosí-
tottnak halála után, a társulatnak a nyereményben! részesítésével, vagy a
nélkül, gyermekek felruházására, egy bizonyos előre meghatározott életkor elérése
után kifizetve, katonafelmentési dijakra sat.

b) Tűzkárok ellen, (villám által okozottak ellen is), lak- s gyári épületekre, ingóságokra,
gépek, árukészletekre, nyers és munka alatt levő terményekre, mezei termesztinényekre
és marhaállásra.

c) Gyárak gőzkazánjainak szétrobbanása folytán támadható károk ellen, a világositásul I
szolgáló gáz felrobbanása által épületekben vagy ingó javakban történhető károk ellen.

d) Vizén vagy szárazon szállított javakat érhető elemi károk ellen.
e) Jégkárok ellen, mezei termesztinényekre s kerti veteményekre.^

Biztosítási ajánlásokra minták, jutalomdij-mutatótáblák, életbiztosítási tervek sat. a
föügynökség irodájában P e s t e n , Deák Fer en cz-u t cza 12. sz. a. 2. e m e l e t , valamint
hazánk nagyobb városok fő- s kerületi ügynökeinél, s a vidéken ingyért szolgáltatnak ki, s
minden tudakozásra kellő felvilágosítással szolgál

az országos föügynökség Pesten
Konn. Sebastiani.

Legújabb találmány!

Varázs-fényképek.
Meglepő és érdekes mulatság.

1 kettős boríték 6 kép tartalommal 60 kr.
Nagyitóüvegek (Mikroskope) . . 6 ft.
Nagyobbázerúmikroskópok 10 ft. és feljebb.
Legújabb szerkezetű várnsuly-levélmérle-

gek 1 ft.
Magnesium-sodrony (1 láb) . . 10 kr.
Finom szemüvegek, aczél és szaru foglal-

ványnyal 1 ft., 1 ft. 50 kr., 2 ft.
„ szemüvegek ezüst foglalványnyal

8 ft, legerősebbek 5 ft.
„ ezüst szemüvegek foglalvány nél-

kttl . . . . . . . . 3 f t .
„ arany szemüvegek könnyű foglal-

ványnyal 6 ft.
Rococos (Pince-neü) kautsuk foglalvány-

nyal 1 ft. — 1 ft. 50 kr.
Rococos ,, békateknö foglalvány-

nyal . . 3 - 5 ft.
Rococos „ aczél foglalványnyal

1 ft. 50 kr , 8 ft.
Rococos „ ezüst foglalványnya.

3 ft. 60 kr., 5 ft.

Színházi látcsők, egészen tiszta szinvevő
(aehromatisch) üvegekkel különféle fog-
lalványnyal 5 ft. 30 ftig.

Kettős tábori látcsők (Binocles) 16fc. 40ftig.
Finom távcsök 5ft. 30 ftig.
Érez éskénesö légmérők (Barometers), hév-

mérők (Thermometers), időmérők (Me-
I trónomén), rajzoló-eszközök, kéz-üvegek
\ (Loupen), bor-, must-, eczet- és pálinka-
| fokmérők, stereoskópok sat., a legjuta-
! nyosb árakért kaphatok s ajánltatnak

G&LDERONI és TÁRSA
! látszerészck által Pesten, a váczi-
! utczában.
; WG~ Kijavítások a leggyorsabban s;leg-
jobban eszközöltetnek.

JSJS8T* Ószerü színházi látcsők és távcsők
illendő felfízetés mellett ujjakkal becserél-
tetnek. 1544 (10—10)

WN?" Levélbeli megrendelésekre a leg-
nagyobb gond fordittatik.

Hirdetmény.
A mezőtúri, szolnoki országútban, köz-

vetlen a vasúti indóház szomszédságában,
puszta Pó.i fekvő Csali nevú csárda s mel-
léképületei, a hozzá csatolt italmérési jog-
gal és 40 holdl. osztályú szántófölddel a köz-
birtokosság által eladatni határoztatott,
melyre árverési határidőül f. év június 12-ik
nap d. u. 3 órája a helyszínére tűzetik ki.

Az árverelni akarók magokat lőOOft. o.é.
bánatpénzzel lássák el.

Alulírottal az eladási feltételek felöl pos-
tán bérmentve, vagy szóval puszta Pón ér-
tekezhetni. 1623 (2—3)

U. p. Mezó-Túr. ^
mint meghatalmazott.

Első rendű éremmel és cs. kir. elismerő okmánynyal Pesten kitüntetett

egybefoglalt amerikai

KASZÁLO-ARATO-GEPEK.
Szerkezetük könnyű és szilárd, hatásuk, ugy takarmány-kaszálásra mint gabn&aratásra
kitűnő, két középszerű jó lovat igényelve, és

országos kizárólag szabadalmazott

minden gabnanemnek való, nyomtatnak tisztán, minden szemsértés nélkül, fele költség
megtakarítással, legczélszerúbb éB legalkalmasabb módon.

Kaphatók: Kachelmann Károly Selmetz; Vihnyei gépgyárnoknál, Unger Antal
urnái Pesten; Tóth Lajos és társa uraknál Debrcczenben; Mader G. E. urnái Po-
zsonyban, egyévi kezeskedés mellett. Ábrázolatok és utasítások bérmentes levelekre
bériaentve kiszolgáltatnak. 1639 (2—6)

Csipke-kendők,
Csipke-beduinok és

C s i p k e - r o t o n d e - o k 166°2 6)

nagy választékban és igen jutányos árért kaphatók

GABANYI és TÁRSÁNÁL Pesten,
Dorottya>utcza uj-báznégyszög.

Ugyanott minden a csipkefélék szakába vígó áruezikkeken kivül kaphatók még
igen c»ino8 zuáv-ingek fehér mollből s finom fekete csipkekelméből minden meg-

kivántató formában s a legcsinosabban feldíszítve szinte a legjutányosb árért.
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Rendkívüli előfizetés
a legelterjedtebb magyar politikai lap,

a

Politikai Újdonságok
négy vagy hét hónapi folyamára.

Az előfizetési feltételek e rendkivüli alkalommal
következők:

1. Csupán a Politikai Újdonságokra:
Mostantól, azaz: az előfizetés beküldése napjától kezdve

szeptember végéig (postán vagy Budapesten házhoz
küldve) . . . . . . . . .

Mostantól kezdve deczember végéig

H. A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok
testvérlapok együtt:

Mostantól kezdve szeptember végéig . . . . 3 ft. 50 kr.
„ „ deczember végéig . . . . 0 ft. — kr.

J W A pénzek bérmentes küldése kéretik. — Mindeu 10 példányra
egy tiszteletpéldány.

Pest, május 10-én 1866.

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(Pest, egyetem-uteza 4. szám.)

2 ft. — kr.
3 ft. 50 kr.

Első Rákos-Palotai

ÁS VÁNY-GYÓGYFORRÁS.
Az itteni orvos urak által szerzett tapasztalatok folytán, valamint

BALASSA J.
egyetemi tanár és udvari tanácsos ur,

nem különben RO2ÜSAY J Ó Z S E F főorvos ur által eszködött kísérletek
alapján, az „első Rákos-Palotai gyógyforrás" következő betegségekben használtatott
a legjobb sikerrel, úgymint : 1. Az emésztő szervek zavart működésénél. 2. Az
összes takhártyák hurutos lobos állapotánál. 3. Az alhasi pangásból származott
máj és lép nagyobbodásánál, 4. A húgyhólyag és méh idült lobjainál 5. Táplálási
zavarokból származott vérhiánynál. 6. Görvélyes, angolkóros, sápkóros és aranyeres
bántalmaknál.

Ezen ásványviz főraktára létezik

Goldzieher és Prager-nél
Pesten, 3 korona-uteza 6. sz. a.

Ugyszinte kapható minden füszerárusnál Pesten. 1617 (5 — 6)

A harezterek földképei.
(50 kr. egy-egy földkép.)

Heckenast Gusztáv kiadásában Pesten (egyetem-uteza 4. sz.) a következő
megjelent földképek ajánltatnak megszerzésül azoknak, kik a gyanitható-

lagos harcz-szinhelyéröl szemlélő ismerethöz jutni akarnak.

Európa földképe.
Lombardia és Velencze.
Olaszország és Dalmáczia,
{Német szövetség (Közép-Európa).

Ausztriai birodalom.
Tirol- és Steierország és Illyria.
Cseh- és Morvaország s az ausztriai

Szilézia.Poroszország és a hozzá kapcsolt tar-
tományok.

(Az egyes térképek magassága W/% hüvelyk, szélessége 24 hüv.)

Figyelmeztetjük a t. ez. közönséget, hogy ezek az egyedüli kimerítő kiállí-
tású magyar nyelvein térképek.

Ára egy-egy térképnek 50 kr. Ha legalább 4 térkép rendeltetik meg
egyszerre, a szállitás fagöngyön, bérmentve történik. — A pénzek
beküldése bérmentve kéretik. 1666 (4-6)

Valódi Veuve-Clicquot-Ponsardin

PEZSGÖBOR,
melynek raktára egyedül s kizárólag nálam lét«zik —
ezután is a legkitűnőbb minőségben mérsékelt árért

nagyban és palaczkszámra kapható

MALVIEUX C. J .
Pest, Dorottya-utcza.

1624 (4-4)

l é g nem volt vég -kiárulás
oly szokatlan jutányos áron, mely a t. ez. közönségnek oly rendkivüli kedvez-

ményt nyújtott volna, mint »a

jelen pesti vásár ideje alatt
régi színháztéren, báró Sina-liáz 1. sz.,

hol egy C S Ö t i U t í í I i e g t Ü l átvett rumbnrgi és hollandi vásznak, rumburgi
asztalnemük, törülközókendők, kanavászak, 2000 tuczat gyolcs és batiz zsebken-
dők, 22,000 darab legszebb rumburgi vászonból készült férfi- és nöi-ingek, melyek

jeles minőségük és olcsóságuknál fogva híresek,

WSjf értékük fele árán *^g
valódi ée hamisitlan vászon és igazi rőfmértékért jótállva, elárusittatnak.

_ _ ' A vásznak ára : _
1 vég 80 rőfös lenvászon, becsára 15 ft., most cssk 7 ft.

1 vég 30 rőfós fehér fonal vászon, becsára 16 ft., most csak 8 ft.
1 vég 30 rőfös jó kézifonatu vászon becsára 18 ft., most csak 9 ft.

1 vég 30 rőfös különösen jó creas-vászon, beesára 20 ft., most csak 10 ft.
1 vég 30 rőfös jó rumburgi vászon, becsára 25 ft., most csak 12 ft. 50 kr.

1 vég 30 rőfb'a kitűnő rumburgi vászon férfi-ingekre, becsára 30 ft., most csak 15 ft.

1 vég 40 rófös hollandi ezérnavászon, becaára 28 ft., most csak 14 ft.
1 vég 40 rőfós rumburgi eiérnavászon, becsára 80—36 ft., most csak 15—18 ft.

1 vég 48 rőfös valódi hollandi szövet, becsára 36 ft., most csak 18 ft.
1 vég 50 rőfös valódi irlandi szövet, becsára 41—50 ft., most csak 22—25 ft.

1 vég 50 rőfös szövet különösen jó és finoai, legalkalmatosb férfi-ingekre, becsára
60— 80 ft., most csak 30—40 ft. a legfinomabb.

1 vég 50 és 54 rőfös rumburgi szövet a legnehezebb kézifonatu fonalból készítve
most csak 20, 21, 28, 32, 36, 40 — 50 ftig a legfinomabb.

Orosz vászon férfi nyáriruhának, röí'e SO, 35, 40 — 50 krig a finom.
_ Zsebkendők ára : I i

1 tuczat középnagyságú vászon-zsebkendő ára 2 ft. 50 kr., 3 ft. 50 kr.

1 tuczat nagy rumburgi vászonzsebkendö ára 4, 5, 6, 7 ftig a legfinomabb.
1 tuczat igen finom franczia batiz-kendő ára 4, 5, 6, 7, 8 frtig a legfinomabb.

1 tuczat fehér damast kávéskendőcske ára most csak 2 ft. 50 kr.
1 rumburgi damast asztalteriték 6 személyre ára most csak 4, 5, 6, 7—8 ftig a legfin.

1 rumburgi damast asztalteriték 12 személyre ára most csak 9, 10, 12, 14—16 frtig
a legfinomabb.

1 tuczat damast törülköző vagy damast asztalkendő ári most 5,6, 7,8 frtig a legfin.
1 tuczat jó konyha-törlő ára 2 ft. 50 kr.
fgtr~ Férfi- és nói-ingek ára : ~V@

A legszebb színes férfi-ingek ára 2 ft., 2 ft. 50 krig a legfinomabb.
Férfi-ingek a legjobb rumburgi vagy hollandi vászonból, igen jó szabású, dbja 2 ft. I

50 kr., 8, 4, 5 ftig a legfinomabb.

Férfi-gatyák igen tartós vászonból, félmagyar 1 ft. 50 kr., egész magyar 1 ft. 80kr. dbja.
Női-ingek rumburgi vagy hollandi vászonból, sima 1 ft. 60 kr., hurkolt 2 ft., fino-

man hímzett 3 ft. 50 kr. — 5 írtig a legfinomabb.
A legszebb gyapjú ágyteritők darabja & forint.

Valódi franczia kashemir asztalteritők legszebb szinnyomattal, darabja csak 5, 6,
7, 8, 9 — 10 frtig a legfinomabbak.

Valódi franczia kashemir ágyteritők legszebb szinnyomattal darabja most csak 5,6,
7, 8, 9 —10 frtig a legfinomabbak.

Mesés olcsó áron adatnak el 8/« és V* széles vásznak lepedőkre varrás nélkül, vászon
és pamut-csinvat, és canavász kávéskendők.

Megrendelések a pénz bérmentes beküldése vagy postai utánvétel mellett a
leglelkiismeretesebben teljesittetnek. A levelek ekép czimzendők:

„METH S. Pesten, régi szinház-ter 1. sz. a " 1673 (1—4)

Pesti lii/losilo-inir/ol,
Miután mezei termesztményekre — mint: kukoriczára, minden,

nemű eleségre, biviezre, repezére, hüvelyes-veteményekre, kölesre-̂
kenderre, lenre, lenmagra nézve jelentékenyen leszállítottuk a

jégbiztositási díjtételeket,
ezenkívül t. feleink irányában, kik másnemű földterményeiket is
nálunk biztosíttatják, elhatároztuk tavalyi nagyon mérsékelt

dohánybiztositási jégdijainkat
ez idén is alkalmazni, éa a váltóvali díjfizetést különös kedvez-
ményül az e nemű biztosításoknál is elfogadni.

Közelebbi értesítéssel képviseleteink szolgálnak. 167X ̂ '^
Pest, május 15-én 1866.

A „Pestibiztosítóintézet"igazgatósága.
GOZSDU,

elnök.
vezénylő igazgató,
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TRUPP és STRUSCH
első magyar

VARRÓGÉP-GYÁRI RAKTÁRA
Pest, nádor-utcza 2O-dik sz. a., a Széchenyi-tér sarkán.

Ezennel bálrak vagyunk a t. ez. családok és üzéreknek tisztelettel jelenteni, hogy a fentebbi
ezég alatt egy varrógépgyárt állítottunk fel.

Amerikf, Parii, London és Németország legnagyobb gyáraiban szerzett tapasztalásaink azon
kellemes helyzetbe hoznak, szintoly jó éa tartós munka mellett a gépeket 20%-knl jutányosabban
előállíthatni mint a külföldi gyárosok.— A gépek tartóssága valamint a t. ez. közönség megnyugtatá-
iára 2 évi irott biztosítékot nyújtunk a egyúttal ovakodásra intünk oly ügynököktől, kik a vevő
kecsegteté:^re 5 évi jótállást ígérnek, mit azért sem tehetnek, mert még Amerika leghimebb és leg-
nagyobb gyárai is csak 1—2 évi jótállást nyújtanak.

Ez alkalommal tudatjuk a t. ez. közönséggel. hogy varrógépek egye* alkatrészei, úgymint
diszitisi lánczolaí varrók, szegéit, szalajsfoglalók , szalagfel varrók, kappszegök, zsinór-
varrók sat. készletben tartatnak, valamint mindenféle javitásokat jutányosán • lvallalunk.

Raktárunk el van látva továbbá varrótű és czárnafélékkel, 8 elvállalunk minden varrási mun-
kákat a lehető legolcsóbb feltételek mellett.

MF" A varrásbaili oktatás ingyért eszközöltetik.
1594 (4—1) Tisztelettel

TRUPP és STRUSCH.

KÁNYA JÓZSEF
(előbb Bfibm és Kánya)

Pesten, József-tér 10-ik sz. a.,
ajánlja

minden évszakradúsan ellátott

legújabb bel- és külföldi

divatáruői
1608 Í6 —12)

VÁSllNIOM AÜDERGHEM-töl
(EUen-Mennig) 1663 (3—5>

14 éremmel s tiszteletteljes megemlí-
tésekkel kitüntetve.

S*~ Tiezteletteljes megemlítéssel az
1S62. évi londoni világkiállításon.

A vasminiom festékanyag, különösen tar-
tóssága, ártalmatlansága s rendkívüli meg-
gazdálkodás és szaporasága által tünteti
ki magát a vas, fa- s erezek bevonására.
Prospektus és mustra kapható: Henri VaB«
der Elst urnái, Ó-Budán 103-dik sz. alatt.

Vásárlóim száma az oszírák tartományokban, ide-
értve Magyarországot is. már is 8500.

SBF* Több kitüntetéseknek tulajdonosa. SW" Szállít minden iránybi a.
&^* A cs. kir. orsz. szab. vászon- és asztal-készületek gyári raktára:

Bécs, Karníiiersírasse Nr. 27, im Eck-Gcwöibe.
P F " Tessék mindent elolvasni! "*•©

A bel- s külföldön tetemes szállításai végett ismeretes

„KÁROLY íoherczeghez- cziuizett
FOGL E.-féle vászon- s kész fehérnemüek

gyári-raktára:
Bécs, Kiirntnerstrasse Nr. 27., im Eckgewölbe der Hitnmelpfortgasse,

a t. ez. vidéki közönségnek rendkívüli alkalmat nyújt a legnehezebb gyári készít-
mények, hasonlithatlan s a szakértők előtt a bámulásig olcsó árakoni bevásárlására.

Levélbeli megkeresésre, a pénzösszeg beküldése, vasúti- vagy postai utánvét
mellett a megrendelt tárgyak bárhová elküldetnek.

Jótállás mellett s legújabban ismét tetemesen leszállított árakért kaphatók:

ltumburffi vászon férfi-ingek: i
Rumburgl vászon nöi-ingek: Í3S l^

hímzettek 3 ft. 50 kr., legfinomabbak gazdag hímzéssel s valódi csipkebetéte-
lekkel 4, 5, 6 ftig.

Női korsettek finom perkálból 1%, 2, 21/*, 3, 3% ftig; batiz-perkálból, gazdag ~
hímzéssel 4—5 ftig.

|Férfi gatyák lft., 1 ft. 50kr., 2 ft. 50 kr.—3 ftig a legfinomabbak (magyar, német]
s franczia szabásuak).

[30 rőf színes ágynemű 7, 8, 9, 10, 12 ftig a legjobbak.

SZABÓ FERENCZ,
gépész,

ajánlja magát mindenféle

malmok építésére,
úgymint: viz-,göz-,ló-és szélerőre egyszersmind

ajánlja újonnan föltalált

buzakoptató gépeit,
melyek szakértő emberek által a legjobbaknak

ismertettek el; továbbá mindenféle

javításokat
czélszerüen ve'gez, s a megrendelők kivánatára

tervekkel is szolgálhat.

Gyár: 5 pacsirta-uteza 3-ik sz. a.
PESTEN.

Nyak-gallérok urak számára, tuczatja 2, 2'/t, 3%, 4 f ig a legfinomabbak.
1 tucrat ezérna férfi-harisnya a legfinomabbak s legjobb minőségűek 4, 5, 6,

8 ftig (f hér és színesek).
12 db. vászon zsebkendő 1 ft. 50 kr., 2 ft.; nagyobbszerüek 2 ft. 50 kr.; színesek,

valamint fehér ezérna batiz-isebkendök Sft.öOkr., 5,7,9ftig a legfinomabbak.

12 db. törülköző- vagy asztalkendő 5,6,7ft. 50kr. — 9 ftig a legfinomabb damasz.
30 róf kézi fonalvászon fehérített vagy fehéritetlen kettős ezérnavászon 7 ft.

50 kr., 9 ff, 50 kr., 11, 13, 15, 18 ftig a legszebbek.
40-42 rőf kitttno vászon (ágyneműre vagy 12db. női ingre) 14, 15, 18, 22, 24 ftig

a legszebbek.

50-54 rőf legjobbféle rnmburgi vagy hollandi vászon (kézi fonat % széle )
20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 ftig.

Orosz vászon testgyakorlók számára vagy férfi nyári öltönyökre, rőíe 25, 30, 35,
40, 50, 60 krig.

Ingek , melyek a testhez nem jól állanak, visszavétetnek. 50 forintnyi bevásárlásnál
12 db. asztalkendő ingyért adatik.

A levslek ekép í An dic Leinen- und Waschefabrik Wien, Kiírni ner-
eiimzendók:

1610 (3-6)
strasse Nr. 27, im Eck«;ewöHtc der Ilinuuelpfort-

gasse, „zum ERZIIERZOG KARL."

1676 (1—3)

s jó varrása kész fehérnemüeket,
valamint mindenféle vásznakat a bel- s külföld légelső gyáraiból

tisztelettel ajánl

HÜGMAYER ÉS MICHAILOVITS

RUMBURGI VÁSZON-RAKTÁRA
„A PRÓFÉTÁHOZ",

Pesten, városháztér. 1670 (3-12)

Karlsbadi természetes ásványvizek szállítása.
A karlsbadi ásványvíznek nem ritkán a «sodálatosságig határos gyógyereje sokkal

jsmeretesb, hogysem annak további magasztalása szükségessé-válnék. Ez több évszáza-
donáti tapasztalások igazolványa és megtörtént dolog Hogy ezen ásványvíz, mely
betegség eseteiben használandó, — az egy dr. M a n n l által szerkesztett külön füzetben
részletesen ismertetve van, mely kívánatra mindenkinek ingyért és bérmentesen küldetik
meg. — Karlsbad minden forrásvizei szállíthatók, de különösen a mühlbrunni, schloss-
brunni s bugyóforrás (Sprudel) egész s fél palaczkokban a legnagyobb mérvben szállít-
tatnak. Minden megrendelés ásványvizekre, bugyogósdra, bugyogószappan 8 bugyogó-
szeletkékre a nagyobb városok raktárai, v a i a m i n t közvetlen az ásványvizek szállítási
igazgatósága által Knoll ésMattoni Karlsbadban (Csehország) ésBécsben (Maximilian-

ítrasse Nr. 5) a legpontosabban eszközöltetnek. 1596 (6 — 6)

Biztos és gyors kiirtása

patkányok s egereknek,
egy «». kir. kizár. szab. patkány- » egérpusztitó szer által gyertya formában.

Egy darab ára 50 kr. a. é.
Valódi minőségben kapható:

PESTEN: Török József gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik sz. a.,
továbbá:

N. Becskerek: Nedelkovits. — Csáktornyán: Kárász A. — Eperjesen: Zsembery J .
_ Jassenova: Dudovits J. — Keszthelyen: Wünsch F. — Kolozi varit: Wolf J. —
Pozsonyban: Seherz Fülöp. — Sopronban: Pachhofer,— Soborsin: Franké A. Va-

rasdon: Halter D. F., — Verficzén : Bész J . K. uraknál. 1644 (4- 17)

Lég-viz (Luftwasser)
mely különösen aranyér-betegségeknél rendes használatra ajánlható; megbecsülhet-
len hatást gyakorol továbbá a szokványos főfájások, fejköszvény, mellszorongás,
emésztési tehetlenség, altesti bajok, búskoraorság, dugulás, s az epeelkülönités
háborgatása eseteiben.

1 palaczk ára 40 kr.
Valódi minőségben kapható: Pesten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái,

király-uteza 7-dik sz. a, 1645 (5—17)

Kiadó-tulajdonos Ileckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1866 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

22-ik szám Tizenharmadik évfolyam.

Pest, junius 3-án 1866

Előfizetési föltételek 1866 dlk évre: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre (5 ft. Fél évre 3 ft. — t'snpan Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jság és Polliikul l>,|donságohat illetőleg, 1866. január 1-t.öl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor 4ra, vagy annak helye egyszeri igtatásnáű 10 klb»j
r- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba szamittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számira hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: HaagniHlrin és Voglir. — M.-Frankfurtban:

Jaegt-r könyvkereskedáge; Bernben : Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

W é b e r H e n r i k .

Május hó 16-kának délutánján a képző-
művészeti társulat küldöttsége, egy gyászoló
fiatal özvegy kis gyermekével és közel roko-
nok és barátok szomorúan seregeltek a ko-
rán kimúlt Wéber Henrik koporsója köré. i

Alig hiszszük, hogy e név olvasóink előtt;
idegen hangzású lenne; ő magyar festé- ;
szeink egyik képzettebbje volt s alig van
terem, melynek falát jeles képe „Hunyady
Mátyás Budára vonulása" nem ékítené.

Wéber Henrik 1818-dik évi május 24-én
született Pesten. Atyja közbecsülésben állott
kereskedő volt, ki a kis Henrik-
ből mindenkép tudós férfiút akar-
ván képezni, korán a könyvek
mellé szólitá. Henrik örömest ta-
nult, de még örömestebb rajzolta
be könyve lapjainak szegélyét
képzelme phantastikus alakjaival,
ha pedig egy-egy képes könyv
akadt kezeibe, órákig ellapozga-
tott benne. Atyja, észrevéve a
gyermeknek a rajzolás irat ti haj-
lamát, egy alkalommal rajzmes-
terrel lepte meg. Rövid idő alatt
oly nagy haladást tett a rajzo-
lásban , hogy mestere a leg-
szebb reményeket táplálta iránta.
— A gymnáziumi tanfolyamot
1834-ben befejezvén, az ifjú előtt
állott a pályaválasztás nehéz
órája; érezte, hogy a művészi
pálya számtalan tövissel van
megrakva, de azért kijelenté szü-
lőinek, hogy a bécsi képzőművé-
szeti akadémiát óhajtaná láto-
gatni. Atyja e vágyát nem elle-
nezte és a fiatal, alig 16 éves
Wéber Henrik édes ábrándok
közt indult Bécsbe, ifjúsága ró-
zsaszínben festé le előtte a mű-
vészvilág dicsőségeit. Szorgalma-
san látogatta 1835-től a képző-
művészeti akadémiát, és noha
szabad ideje alatt rajz-órákat
adva és egy bécsi kőnyomdában rajzolva, ke-
reste is az élet fenntartására szükséges esz-
közöket, rövid időn az akadem'a legjelesebb
tanítványai közé küzdötte föl magát. Ki-
tartó szorgalommal rajzolta vázlatait és
tanulmányozta kedveicz tárgyát, a törté-
nelmet, melynek meglcapóbb alakjai élénken

(1818-1866.)

foglalkoztaták fogékony lelkét. 1837-ben az
akadémia tanárai mint legméitóbbnak, neki
itélék a báró Gundeltől a történelmi szakra
alapitott első dijat, mely kitüntetés nem kis
ösztönül szolgált a fiatal művész dicsőség-
vágyára.

Az akadémiában eltöltött négy év után
már mint festő látogatta meg szülőföldét, ro-
konai, ismerősei tártkarokkal fogadák és szá-
mos arezképre kapott megrendelést. De ugy
látszik, az arczképfestésben nem talált nagy
örömet. Nemsokára újra fölvette vándor-

W É B E R H E N R I K

botját, utazásának czélpontjául a műkincsek-
ben gazdag Münchent tűzvén ki; itt is huza-
mosabb időig látogatta a képzőművészeti
akadémiát, 1841- és 1842-ben pedig számos
kirándulást tett a szomszédos Tyrol és
Sveicz gyönyörű vidékeire, hogy aleghivebb
forrásból, az örökszép természetből merit-

hesse tájképfestöi tanulmányait. 1846-ban
| ismét nagyobb művészi körútra indult Mün-
chenből ; Velencze, Florencz, Róma oly he-

| lyek voltak, melyeken már rég titkos áhitat-
! tal andalgott az ifjú lelke, és most alkalma
volt mindazon műremekeket saját szemeivel
látni, tanulmányozni, melyek fölött a világ

i legelső művészeinek halhatatlan szelleme
lebeg; bejárta Velencze és Florencz galleriáit
és álmélkodva nézte az örökváros műkin-
cseit . . . a művész álmai szépek, csak az
a kár, hogy elérhetlenségüknél fogva oly-

kinzók. Huzamosabb ideig tar-
tózkodván Rómában, szorgalom-
mal tanulmányozta és másolta a
nagy mesterek müveit. Itt készité
azon szép festményének vázát is,
melyet a pesti müegyesület 1855.
évi mülapjának választván, „Hu-
nyady Mátyás bevonulása Bu-
dára" czim alatt ezer és ezer
példányban kőre nyomatott.

Wéber Henrik szellemi kin-
csekkel megrakottan tért vissza
olaszországi hosszas tartózkodása
után szülőföldére, és állandóan
megtelepült Pesten. Művészi hire
megelőzte, ugy hogy számos
arczképekre és egyéb müvekre
kapván itthon megrendelést, nem
kényszerült több más festészünk
szomorú példájára külföldre vo-
nulni vagy a megélhetés keserű
harczát küzdeni. E mellett szor-
galmasan dolgozott eredeti kom-
poziczióin, melyek nem egy család
teremének képezik ma hazánkban
díszeit. Számos jobb müve közül
különösen kiemelendők: „Sala-
mon király a börtönben." — ,,Ju-
dith és Holofernes" —. „Aratási
ünnepély" — „Mátyás ajuhász-
néval" — „Eebekka" — „Jézus
a gyermekek közt" — „ V. Ferdi-
nánd király megkoronáztatása

Pozsonyban1' — „A haldokló dalnok" stb.
1858-ban a szerelem rózsaláncza éltét egy
kedves, szellemdús h ö l g y é 1 > Calderoni
Annával fűzé össze, mely boldog házasságá-
nak gyümölcse kiskorú fia Henrik, kiben
az atyának minden öröme, boldogsága osz-
pontosult. ;


